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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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ten työtaistelujen rajoittamista. Suo-

mi on edelleen demokratia, jossa pe-

rustuslaki turvaa oikeuden osallistua 

lakkoon sekä mielipiteen ilmaisun 

vapauden. Jos näitä vapauksia rajoi-

tetaan, minne olemme matkalla?

  

  

Olemme saaneet nauttia mahtavasta 

pitkästä kesästä ja lämpimistä syys-

päivistä. Viileämpi sää ja talven tulo 

ovat kuitenkin ennen pitkää väistä-

mättömiä. Jouluun on aikaa enää 

pari kuukautta, joten ei anneta syys-

pimeän masentaa. Mukavaa loppu-

syksyä kaikille liiton jäsenille per-

heineen!

SAULI VÄNTTI

puheenjohtaja

VASAMA 8
Kannen kuvassa: Timo Allonen
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 

29.11.2018

Aineistot 19.11. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Suomen hallituksen ja ammat-

tiyhdistysliikkeen väistämätön 

yhteentörmäys on vielä ratkaisua 

vailla tätä palstaa kirjoittaessani. 

Hallitus on viemässä työnteki-

jöiden työsuhdeturvan heikentämi-

seen tähtäävän aloitteensa edus-

kunnan käsittelyyn tiedonantona. 

Tällä on tarkoitus saada eduskun-

nan enemmistö hallituksen työnte-

kijöiden asemaa työpaikoilla hei-

kentävän lakiesityksen taakse. 

Sipilän hallitus laskelmoi, että 

eduskunnan enemmistön asettues-

sa hallituksen esityksen taakse am-

mattiliitot lopettaisivat poliittiset 

mielenilmaisut hallitusta vastaan.

Asiasta on muodostunut periaa-

te- ja arvovaltakysymys hallituksel-

le. Se on myös merkittävä arvokysy-

mys ammattiyhdistysliikkeelle; mit-

ta on tullut täyteen. 

  

Nykyhallituksen saldona on suu-

ri määrä työntekijöiden ja työttö-

mien asemaan kohdistuvia lakihei-

kennyksiä. Lisäksi hallitus painos-

ti ammattiliitot kilpailukykysopi-

Arvovalta- ja arvotaistelua 
hallituksen kanssa

muksella työaikojen pidennykseen 

sekä sosiaalivakuutusmaksujen ko-

rotuksiin. 

Pienissä yrityksissä työskentele-

vien työntekijöiden työsuhdeturvan 

heikentämistä perustellaan työllis-

tämismahdollisuuksien parantami-

sella, toisaalta hankalalle työnteki-

jälle voi antaa helpommin potkut. 

Yrittäjäjärjestön mukaan kuu-

den kuukauden koeaika ei ole riit-

tävä työntekijän arviointiin. Järjes-

tön mukaan työmarkkinoilla on pal-

jon työntekijöitä ”pahat mieles-

sään”. Työntekijöitä, jotka halua-

vat tulla vahingoittamaan yrityksiä, 

kunhan kuukauden kuukauden koe-

aika on lusittu. 

Minä puolestani en millään jak-

sa uskoa, että työntekijä työpaikkaa 

hakiessaan suunnittelisi olevansa 

hankala tai vahingoittavansa yritys-

tä, jos pääsee työhön. Tämä on mel-

koista vainoharhaisuutta.

  

Tämä pilipalilakihanke on todella 

surullinen viritelmä Suomen toimi-

van työmarkkinajärjestelmän kaaok-

seen suistaneelta hallitukselta. Tar-

koitus on vain näyttää ammattiyh-

distysliikkeelle kaapin paikka. Luu-

len että kaapin paikka näytetään 

kuitenkin ensi kevään eduskunta-

vaaleissa. 

Toivon lämpimästi, että tämä pe-

riaateriita on ratkaistu Vasaman il-

mestymispäivään mennessä. Jos ei, 

niin luvassa on levottomia aikoja. 

Ammattiyhdistysliike tulee puolus-

tamaan jäseniään päättäjien mieli-

valtaa vastaan. Se on ammattiliitto-

jen, myös Sähköliiton tehtävä. 

  

  

Ammattiliitot ovat jo toteuttaneet 

melkoisen määrän poliittisia työtais-

teluja, myös sähköliittolaiset ovat 

osallistuneet. Kiitän suuresti niitä 

sähköliittolaisia, jotka teollisuuden 

eri sopimusaloilla ovat jo osallistu-

neet poliittisiin työtaisteluihin! 

  

Poliittiset työtaistelut ovat kirvoit-

taneet jotkut poliitikot ja erityisesti 

yrittäjäjärjestön vaatimaan poliittis-

Vasaman ja kalenterin tilaus

Työtaistelutoimia tulossa? 

Vuoden luottamushenkilö 

Sähkömarkkinat tutkimuskohteena 

Eduskuntavaalit lähestyvät 

Paikallinen sopiminen kiinnostaa

Vuorotyö haastaa tekijänsä 

Voimapisteitä Pohjois-Karjalaan

Kuukauden kuva & Kärkimies

Jäsenpalvelut     

Selfiessä: Sanni Kirjavainen  

Työttömyyskassa  

Lintula tarkastaa ja luennoi 

Osastot toimivat

Elledningen                                                 
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Kun valtuutettu sähkölaitteistojen tarkastaja valtuutusnumerolla 001 lähtee töihin, auto on täynnä työvälineitä. 

Niiden lisäksi Reijo Lintula tarvitsee vain työvuosien aikana kehittyneen vainun: jos kohteen sadasta keskuksesta 

tarkastetaan pistokokein kymmenen, ongelma nousee kyllä esiin, mikäli siellä sellainen on. Lue lisää sivulta 18–19.
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SAK:n teettämän kyselyn mu-

kaan vain 37 prosenttia vastaa-

jista hyväksyy hallituksen suunnitel-

man heikentää työntekijöiden irtisa-

nomissuojaa alle 10 hengen yrityk-

sissä. Heikennystä vastustaa 50 pro-

senttia vastanneista.

Mitä pienemmät tulot vastaajalla 

on, sitä todennäköisemmin hän vas-

tustaa Irtisanomissuojan heikentä-

mistä. Alle 20 000 euroa vuodessa 

tienaavista ainoastaan 22 prosent-

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Euroopan työterveys- ja työturval-

lisuusvirasto järjestävät työpaikan kemiallisiin tekijöihin perehdyt-

tävän kampanjatilaisuuden Tampereella torstaina 8. marraskuuta. Ter-

veellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -seminaari alkaa 

kello 11 Puistotornissa (Hämeenpuisto 28).

Maksuttomaan seminaariin mahtuu sata ensimmäistä ilmoittautu-

nutta. Ilmoittautuminen päättyy lokakuun lopussa.

Keskustelua päivän aikana johtaa toimittaja Arto Nyberg.

Alueellisen tilaisuuden tarkoituksena on lisätä tietoa kemiallisten 

tekijöiden aiheuttamista riskeistä työpaikoilla. Päivä tarjoaa työkalu-

ja riskien tehokkaaseen hallintaan eri teollisuuden aloille. Sosiaali- ja 

terveysministeriö kannustaa työpaikkoja osallistumaan eurooppalai-

seen hyvien käytäntöjen kilpailuun, ja eri yritysten ja toimialojen edus-

tajat kertovat tilaisuudessa omista käytännöistään. Tilaisuudessa esi-

tellään työsuojeluvalvonnan toteuttaman kemiallisten tekijöiden tar-

kastusviikon alustavat tulokset.

Tilaisuus päättyy noin kello 16. 

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.terveellinentyo.fi > Tapahtumat

Kaksi kolmesta SAK:laisesta luot-

tamushenkilöstä kertoo, että hei-

dän työpaikallaan käytetään keikka-

työntekijöitä. Yleisimpänä keikkatyön 

ongelmana luottamushenkilöt pitävät 

sitä, että keikkatyötä käytetään tur-

haan, koska tarjolla olisi vakituista-

kin työtä.

Keikkatyön laajuutta koskeva luot-

tamushenkilökysely toteutettiin osana 

SAK:n Mahdollisuuksien aika -han-

ketta. Hankkeessa selvitetään syksyn 

ajan keikkatyöntekijöiden toimeentu-

loa palkan ja sosiaaliturvan avulla.

Avovastauksien mukaan keikka-

työntekijät eivät ole yhdenvertaisessa 

asemassa muun henkilöstön kanssa.

– Vastaajien mukaan epätasa-arvo 

koskee muun muassa työterveyshuol-

lon kattavuutta, lakisääteisiä terveys-

tarkastuksia kolmivuorotyössä, tiimi-

palkkioita ja bonuksia sekä kulttuuri- 

SAK KYSYI: 
PUOLET VASTUSTAA IRTISANOMISSUOJAN HEIKENNYSTÄ

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, 

ettei keskusjärjestö ole lopettamassa vai-

kuttamistyötä irtisanomisen helpottamista 

vastaan. Myös useat jäsenliitot ovat ilmoit-

taneet uusista vastatoimista. Hallitus mit-

tautti työllisyyspolitiikkansa luottamuksen 

eduskunnassa keskiviikkona 17. lokakuuta 

ja sai sen odotetusti äänin 101–73.

tia kannattaa hallituksen ehdotus-

ta. Vain kaikkein korkeimmassa tu-

loluokassa eli yli 85 000 euroa vuo-

dessa ansaitsevien parissa kannatta-

jia on vastustajia enemmän.

Työttömien keskuudessa hallituk-

sen ehdotuksen hyväksyy 14 pro-

senttia ja sitä vastustaa 67 prosent-

tia.

SAK:laisten ammattiliittojen jäse-

nistä irtisanomissuojan heikentämis-

tä pienissä yrityksissä kannattaa 21 

prosenttia ja vastustaa 73 prosent-

tia. Yrittäjistäkin heikentämisehdo-

tusta vastustaa neljännes.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna halli-

tuksen kaavaileman irtisanomislain 

kannatus on pienintä korkeintaan 

30-vuotiaiden (30 %) ja 31–40-vuo-

tiaiden (28 %) keskuudessa. 

PUOLET HYVÄKSYY VASTATOIMET

Kysely mittasi myös ammattiyhdis-

tysliikkeen irtisanomissuojan heiken-

tämistä vastustavien toimien kanna-

tuksen. Vastaajista 48 prosenttia hy-

väksyy toimet ja 36 prosenttia ei hy-

väksy.

Kaikkein pienituloisimmista am-

mattiliittojen toimet hyväksyy 57 

prosenttia, suurituloisimmista 35 

prosenttia. Työttömistä toimet hyväk-

syy 64 prosenttia.

SAK:n liittojen jäsenistä ammat-

tiliittojen toimia työntekijöiden suo-

jan säilyttämiseksi kannattaa 65 pro-

senttia. Yrittäjistä neljännes hyväk-

syy liittojen toimet.

Kyselyn toteutti Kantar TNS loka-

kuun puolivälissä. Kysymyksiin vas-

tasi 1 019 henkilöä, jotka edusta-

vat Suomen 15–74-vuotiasta väes-

töä Ahvenanmaata lukuun ottamat-

ta. Kyselyn tilastollinen virhemargi-

naali on noin 3,1 prosenttia molem-

piin suuntiin.

Kyselyn tulokset: www.sak.fi > Ai-

neistot > Tutkimukset

ILMOITTAUDU INFOON 
TYÖPAIKAN KEMIALLISISTA 
TEKIJÖISTÄ

Luottamushenkilöt: 
KEIKKATYÖNTEKIJÖITÄ KÄYTETÄÄN – 
TARJOLLA OLISI VAKITUISTAKIN TYÖTÄ

ja liikuntapalveluiden kaltaisia luon-

taisetuja. Työn teettämisen muodon 

ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa työn-

tekijän asemaan, SAK:n hankepääl-

likkö Saana Siekkinen korostaa.

TYÖNTEKIJÖIDEN TESTAAMISTA 

ILMAN VELVOITTEITA

Keikkatyöntekijöitä saatetaan palka-

ta myös vakituisiin työsuhteisiin. Va-

jaa viidennes luottamushenkilöis-

tä kertoo näin tapahtuvan usein, ja 

57 prosentin mukaan näin on käynyt 

muutaman kerran.

Avovastauksista käy lisäksi ilmi, 

että työnantajat käyttävät keikkatyö-

tä usein rekrytointikanavana ja uudet 

työntekijät saatetaan palkata yksin-

omaan keikkatyön kautta.

– Työnantaja voi näin testata työn-

tekijöitä pitkäänkin ilman velvoittei-

ta. Työntekijälle tämä taas tarkoittaa 

kauan jatkuvaa epävarmuutta, Saana 

Siekkinen toteaa.

38 prosenttia luottamushenkilöis-

tä sanoo, ettei keikkatyön käytös-

tä useinkaan neuvotella henkilöstön 

edustajan kanssa. Muita yleisiä on-

gelmia ovat työtuntien tarjoaminen 

lyhyellä varoitusajalla ja työturvalli-

suuskysymykset.

Avovastausten mukaan luottamus-

henkilöt pitävät keikkatyön käyttöä 

perusteltuna, kun kyse on ruuhka-

huippujen tasaamisesta tai loma-ai-

kojen sijaistuksista.

SAK:n luottamushenkilöpanee-

lin kyselyyn vastasi syyskuussa 950 

luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuu-

tettua. 615 vastasi myöntävästi, kun 

kysyttiin, käytetäänkö työpaikalla va-

kituisten työntekijöiden lisäksi keik-

katyöntekijöitä. Loput kysymykset 

esitettiin vain heille. 
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JOKAISEN SANA JA TARVE 

MERKITSEVÄT SAMAN VERRAN

Yhteisen hyvän ajaminen. Se on 

Jari Virtasen mielestä edustajis-

ton marraskuun kokouksen tär-

kein asia.

– Ja liiton itsemääräämisoikeu-

den säilyttäminen. Sähköliiton pi-

tää voida jatkossakin neuvotella 

ja sopia jäsentensä työehdoista il-

man, että jopa toiset työntekijäjär-

jestöt pyrkivät määräämään niistä.

Tähänastisista koitoksista hän-

kin nostaa kahden kärkeen juuri 

kiemuraiset TES-neuvottelut.

– Ensimmäisen edustajiston ko-

kouksen kimurantit tilanteet oli-

vat toinen koitos. Palkitsevaa on 

ollut nähdä, että asioita voidaan 

yhtä lailla hoitaa uusissakin ase-

telmissa. Itse toivoin liittoa, jos-

sa jokaisen sana ja tarve merkitse-

vät yhtä paljon, ja projekti on star-

tannut hyvin.

Heinolalaisedustaja toivoo, että 

edustajistokauden jälkimmäisellä 

puoliskolla liitosta kehkeytyisi aina 

vain parempi. Se onnistuu olemal-

la jäseniä lähellä ja kuuntelemalla 

kentän mielipiteitä.

Edustajiston kaksipäiväinen ko-

kous puolustaa Virtasen mielestä 

yhä paikkaansa.

– Silloin edustajat pystyvät kes-

kustelemaan myös kokouksen ulko-

puolella ja saavat kuulla alan kuu-

lumisia ympäri Suomen. Toinen yk-

sipäiväinen kokous sen lisäksi on 

ihan kokeilemisen arvoinen eh-

dotus.

RAKENTAVA KESKUSTELU 

VIE PISIMMÄLLE

Janne Helenius kuuluu edustajis-

ton ohella energia-, ict- ja verkosto-

alan johtokuntaan. Kuluneet kaksi 

vuotta ovat selkiyttäneet kuvaa lii-

ton toiminnasta ja asioiden etene-

misestä valmistelun ja esittelyn 

kautta yhdessä tehtyihin päätök-

siin. Johtokunta on ehtinyt kokoon-

tua tähän mennessä kautta rei-

lut kymmenen kertaa, ja työsken-

tely on ollut opettavaista ja myös 

mukavaa.

Kauden loppupuoliskolle kello-

koskelaisedustajalla on kaksi toi-

vetta: yksi yleisluontoinen ja yksi 

henkilökohtainen.

– Päätökset tulee saada tehtyä 

sulassa sovussa rakentavasti kes-

kustellen. Omakohtaisesti toivon, 

että ymmärrykseni ja tietotaitoni 

jatkavat kasvamistaan. 

Menneiden kahden vuoden ta-

pahtumista kiperimpänä hänkin pi-

tää edustajiston ensimmäistä ko-

kousta, kun sekä edustajiston että 

liiton henkilövalinnoista äänestet-

tiin.

– Myös päätökseen saadut TES-

neuvottelut ovat olleet liitolle han-

kalia.

Perhesyistä ja johtokuntakiirei-

den takia Helenius suosisi nykyistä 

tiivistettyä käytäntöä, jossa edus-

tajisto kokoontuu kerran vuodessa 

kaksipäiväiseen kokoukseen. 

USKOTTAVUUS SÄILYTETTÄVÄ 

TYÖMARKKINAKENTÄSSÄ

Ari Hakuli nostaa edustajistokauden 

tähän mennessä palkitsevimmak-

si tapahtumaksi ns. Stora Enso -asi-

an saamisen päätökseen. Korkein oi-

keus katsoi, että Sähköliitto oli lai-

minlyönyt tehtävänsä selvittää Ke-

mijärven ja Haminan tehtaiden sul-

kemiseen johtaneita yhteistoiminta-

neuvotteluja.

– Asia oli esillä useammassa 

edustajistossa, ja se ratkesi jäseniä 

tyydyttävästi, kun sähkömiehille kor-

vattiin heidän kärsimänsä rahalli-

nen tappio.

Lappeenrantalaisedustajasta kau-

den tilanteista kiperimpiä ovat olleet 

ensimmäinen edustajiston kokous, 

joka sai hänen mielestään farssin 

piirteitä, sekä uusien työehtosopi-

musten syntyvaiheet. Toisten sopi-

musten tekemisessä on onnistuttu ja 

toisissa saatu nenille.

– Liiton asema on kauden loppu-

puoliskolla säilytettävä uskottavana 

ja luotettavana tekijänä työmarkkina-

kentässä.

Tulevan edustajiston esityslistal-

la Hakulia kiinnostavat edustajiston 

uuden puheenjohtajan valinta sekä 

edustajiston vaalitapaa ja kokousker-

toja koskevat sääntöasiat.

– Edustajiston tulisi ammattiosas-

tojen tapaan kokoontua kahdesti 

vuodessa. Silloin käsiteltäviä asioita 

on vähemmän ja edustajisto pystyy 

reagoimaan nopeammin.

Seuraavilta kahdelta vuodelta hän 

toivoo liitolta yhtenäistä toimintaa 

jäsenistön parhaaksi. 

– Henkilökohtaiset intressit ei-

vät saa haitata päätöksentekoa lii-

ton sisällä. 

Nelivuotinen kausi on puolivälissä, kun Sähköliiton edustajisto kokoontuu 16.–17. marras-
kuuta. Esityslistalla on painavia asioita, sillä heti kohdassa 3 päästään valitsemaan 
edustajistolle uutta puheenjohtajaa Jari Räsäsen siirryttyä liiton palvelukseen.
Kolme edustajiston jäsentä summasi pyynnöstä mennyttä ja visioi tulevaa. Mietittiin 
tähän asti kiperimpiä ja palkitsevimpia hetkiä, toiveita tulevalle kokoukselle ja liiton 
toiminnalle jatkossa.

EDUSTAJISTOKAUDEN 
VÄLITILINPÄÄTÖS

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

Sähköliiton vuoden luotta-

mushenkilö valitaan ke-

väällä 2019 kolmannen ker-

ran. Nyt onkin aika esittää 

omaa ehdokastasi tä-

män vuoden loppuun 

mennessä! Ehdokkaa-

si voi olla Sähköliit-

toon kuuluva pääluot-

tamusmies, luottamus-

mies, työosaston luotta-

musmies, yhteyshenkilö, 

työsuojeluvaltuutettu tai 

työsuojeluasiamies. 

Ehdotuksesi Vuoden 

luottamushenkilök-

si voit tehdä joko net-

tilomakkeella tai WhatsApp-viestil-

lä. Lomakkeeseen pääset Sähkölii-

ton nettisivuilta Liiton muut verkko-

palvelut -alasvetovalikosta. Klikkaa 

siellä linkkiä Ehdota Vuoden luotta-

mushenkilöä ja täytä avautuva loma-

ke huolellisesti.

WhatsApp-viesti on aivan uusi 

tapa ehdottaa Vuoden luottamus-

henkilöä. Kirjoita viesti tai nau-

hoita ääniviesti tai tee video ja lä-

hetä se WhatsApp-viestinä nume-

roon 050 470 7167. Muis-

ta viestissäsi ainakin pe-

rusasiat: ehdokkaasi 

nimi, luottamustehtävä 

ja työpaikka, perustelut 

sekä omat yhteystietosi.

Esityksiä vuoden luotta-

mushenkilöksi voivat tehdä 

ammattiosastot, työhuo-

nekunnat ja Sähkölii-

ton jäsenet. Jäsenpal-

veluasiain johtokun-

ta käsittelee ehdo-

tukset nimettömi-

nä ja valitsee kolme finalistia, joista 

tehdään juttu Vasama-lehteen, liiton 

kotisivuille ja Facebookiin.

Vuoden luottamushenkilön valit-

sevat kevään luottamushenkilösemi-

naariin osallistujat toukokuun alus-

sa. Valittu palkitaan 500 euron mat-

kalahjakortilla. 

SÄHKÖLIITTO PERÄÄ 
LIDLIN TILAAJANVASTUUTA

EHDOTA VUODEN LUOTTA-
MUSHENKILÖÄ 2019

Työmaalla rikotaan yleissitovan säh-

köistys- ja sähköasennusalan työ-

ehtosopimuksen määräyksiä. Ha-

kusaartoon on julistettu Lidlin Jär-

venpään jakelukeskuksen työmaal-

la sähköurakoitsijoina toimivat Bal-

tica Andrzej Murawaski, Boctok Oy, 

EU Solutions Oy, Global Exentri OÜ, 

IMV-Electric OÜ, Onni Pro Oy ja R. 

Landsmann Oy.

Lidl väittää tiedotteessaan, että 

Lidl Suomi Ky ei ole osapuolena asi-

assa ja sen mukaan urakoitsijan pal-

kanmaksuun ja työnantajavelvoittei-

Sähköliiton hallitus on julista-
nut hakusaartoon seitsemän 
Lidlin Järvenpään logistiikka-
keskuksen työmaalla työskente-
levää yritystä. Nyt Lidliltä perä-
tään tilaajanvastuuta.

siin liittyvät asiat olisivat kunnossa. 

Sähköliiton saamien tietojen mukaan 

asia ei ole näin.

–Työn tilaaja vastaa siitä, että ti-

laajavastuulain mukaiset velvoitteet 

on hoidettava. Se tarkoittaa myös, 

että työntekijöille on maksettava 

yleissitovan työehtosopimuksen mu-

kaista palkkaa. Sähköasentajille on 

maksettava Sähköliiton sähköistys- 

ja sähköasennusalan tessissä määri-

teltyjä palkkoja ja muita korvauksia, 

liittosihteeri Hannu Luukkonen täs-

mentää.

Työehtoasiantuntija Jaakko Aho 

oudoksuu sitä, että hän ei ole saanut 

pyynnöistään huolimatta tietoja säh-

köasentajille maksetuista palkoista 

ja heihin noudatetuista työehdoista. 

Myöskään neuvottelupöytään Lidlillä 

eikä sähköurakoitsijoillakaan ole ha-

luja pyynnöistä huolimatta. 
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”Sähkö ei ole 
Suomessa kallista”

Kuluttajan ei siis pidä harmistua, 
kun energiayhtiö taas kerran il-
moittaa korottavansa sähkön ja 

sähkönsiirron hintaa.
– Eurooppalaiseen tasoon nähden 

sähkö on vielä Suomessa kohtalaisen 
edullista, varsinkin olosuhteet huomi-
oon ottaen, Partanen täsmentää ja en-
nakoi, että hinnat vielä hieman nouse-
vat nykyisestä tasosta.

Mutta, mutta… Professori ennakoi 
kauemmas tulevaisuuteen.

– Tekniikan kehittyessä uusituvan 

energian massatuotanto tulee pudotta-
maan sähkön hinnat alas.

KUSTANNUSTEHOKKUUS 
AVAINSANANA
Uusiutuva energia ja älysähköverkot 
innostavat selvästi Jarmo Partasta.

– Energiasektorilla tapahtuu tällä 
hetkellä monia asioita. Tutkimusalue 
on kiehtova ja kompleksinen.

Esimerkkinä Partanen heittää tuo-
reen tuloksen Saudi-Arabiasta.

– Saudit saivat tuotettua aurinko-

energiaa megawattitunnin ilman tuki-
aisia 15 eurolla. Se on merkillepantava 
uutinen.

Partanen arvioi, että myös tuulessa 
on sama potentiaali. 

– Se tarkoittaa, että sähköä tulee ole-
maan rajattomasti. Se on puhdasta ja 
kustannuksiltaan ylivoimaista.

SÄHKÖN TOINEN AALTO
Jarmo Partanen ennakoi, että sähkö syr-
jäyttää esimerkiksi nestemäiset poltto-
aineet.  TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

Näin sanoo sähkötekniikan 
professori Jarmo Partanen, 
Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston dekaani ja 
sähkömarkkinalaboratorion 
johtaja, joka on syvällisesti 
perehtynyt sähkön hinnan 
muodostukseen.
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JARMO PARTANEN 
• Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori, sähkömarkkinalaboratorio, 

LUT School of Energy Systems, johtaja. 

• Erityisalat: Smart Grid eli älysähköverkko, sähkön hinta, energian varastointi, sähköverkon 

luotettavuus ja sähkökatkot, sähkö- ja energiayhtiöiden arvo, sähkömarkkinalaki, sääntely. 

• Harrastaa suunnistusta, hiihtoa ja metsästystä.

• LUT:n energia-alan asiantuntijat tutkivat laaja-alaisesti energian tuotantoon, siirtoon, jake-

luun ja käyttöön tarvittavia tekniikoita ja järjestelmiä − aina laitevalmistuksesta ja polttoai-

neista energian loppukäyttöön asti.

– Samoin hiili voidaan korvata ve-
dyllä terästeollisuudessa, maatalouden 
lannoitteet voidaan tehdä sähköllä il-
masta ja vedestä. Jopa proteiinia voi-
daan valmistaa sähkön avulla.

Partanen muistuttaa, että energiasek-
tori tuottaa 25 prosenttia maailman hii-
lidioksidipäästöistä. Uuden tekniikan 
avulla esimerkiksi hiilen poltto voidaan 
lopettaa, eikä se tule yhtään kalliim-
maksi.

YDINVOIMAA AINAKIN 
VUOTEEN 2080
Professorin lennokkaita ajatuksia 
kuunnellessa tulee mieleen, että onko 
ydinvoimakin jo vanhanaikaista.

– Veikkaan, että Suomen kaikki ydin-
voimalat pyörivät vielä vuonna 2080. 
Vanhat laitokset, joiden käyttöluvat 
vanhenevat, kunnostetaan, ja ne käyvät 
uusien rinnalla uusituin luvin. Jos uu-
det nimittäin saadaan käyttöön siihen 
mennessä, Partanen nauraa.

Jarmo Partanen perustelee useita en-

nusteitaan kustannustehokkuudella. 
Aivan ylivoimaisena energianlähteenä 
hän pitää vesivoimaa, joka lähes ker-
tainvestoinnilla tuottaa omistajilleen 
varmaa voittoa vuosikymmenestä toi-
seen.

HYVÄÄ SYKETTÄ
LUT School of Energy Systems:in de-
kaanina Jarmo Partanen pysyy ajan her-
molla kansainvälisten energiatrendien 
suhteen. Yliopiston opiskelijat edusta-
vat 70 eri kansallisuutta. Monet opiske-
levat etäohjelmien avulla.

– Tämän aamun luennollani oli yli 60 
opiskelijaa, joista alle 20 oli paikalla lu-
entosalissa. Loput seurasivat opetusta 
tietokoneen välityksellä. Taltioituun vi-
deoon voi myös palata myöhemminkin.

Partanen on silminnähden ylpeä 
edistyksellisestä yliopistostaan, jossa 
osataan hyödyntää uutta tekniikkaa.

– Meillä on täällä hyvää sykettä. Edel-
läkävijyys näkyy myös merkittävänä ul-
kopuolisena rahoituksena ja valmistu-
neiden opiskelijoiden hyvänä työllisty-
misenä. Tunnuslukujen valossa LUT si-
joittuu maailman 500 parhaan yliopis-
ton joukkoon.

SÄHKÖN SIIRTOHINNAN SELVITYS-
MIES LUPAA RAPORTIN LÄHIAIKOINA
Monitoiminen sähkötekniikan profes-
sori ei saanut nauttia viime kesälomas-
taan Ilomatsin mökillään aivan rauhas-
sa, sillä työ- ja elinkeinoministeriö antoi 
Jarmo Partaselle ison selvitystyön tehtä-
väksi sähkön siirtohintojen korotusten 
syistä ja alueellisesta kohdistumisesta.

Selvittäjän asettaminen katsottiin tar-
peelliseksi, koska keskustelu siirtohin-
tojen korotuksista on jatkunut erityisesti 
harvaan asutuilla seuduilla toimivien ja-
keluverkkoyhtiöiden asiakaspiirissä.

Partasen tehtävänä on laatia selvitys 
sähkönjakeluverkkojen siirtohintojen 
korotusten taustalla olevista syistä ja et-
siä mm. kustannussäästöjä. Selvitystyös-
sä tarkastellaan myös siirtohintojen ko-
rotusten alueellista kohdentumista ja 
harvaan asuttujen alueiden erityiskysy-
myksiä sekä toimitusvarmuusvaatimus-
ten vaikutuksia.

– Taustalla ovat 2000-luvulla esiinty-
neet laajat sähkökatkot ja niiden vuoksi 
sähköyhtiöille asetetut velvoitteet, Par-
tanen sanoo ja lupaa antaa selvityksen-
sä lähiviikkoina, mutta viimeistään jou-
lukuussa. 

”TEKNIIKAN KEHIT-
TYESSÄ UUSITUVAN 
ENERGIAN MASSA-
TUOTANTO TULEE 
PUDOTTAMAAN 
SÄHKÖN HINNAT 
ALAS.”

– Käynnissä on sähkönjakelualan historian laa-

jin investointiohjelma, kun verkkoyhtiöt paranta-

vat toimitusvarmuuttaan, tuumii professori Jarmo 

Partanen.

– Sähkön rooli digitaalisessa yhteiskunnassa on kriittinen. Sen takia Suomessa ei siedetä pitkiä sähkökatkoja, 

Jarmo Partanen toteaa ja näyttää, mistä sähkön hinta muodostuu.

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ”ajatellaan globaalisti ja toimitaan paikallisesti”. Omavaraisesta haja-asutusalueen älysähköverkosta saadaan käytännön 

kokemuksia kaiken aikaa.
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Sunnuntaina 14. huhtikuuta es-
poolaisen Henri Lindemanin 
löytää jossain vaiheessa päivää 

kahvilta ja leivokselta. Mies suunnistaa 
nimittäin vaalikahveille käytyään anta-
massa äänensä eduskuntavaaleissa vi-
rallisena vaalisunnuntaina. Varsinai-
sena vaalipäivänä äänestäminen on hä-
nelle tärkeä perinne.

Samaa uurnilla käymisen perinnet-
tä noudattaa myös hyvinkääläinen Pa-
si Lapinlehto.

Molemmat myöntävät, että nuorem-

pana vaaleissa äänestäminen ei ollut 
itsestään selvää ja että epäkohdat ovat 
saaneet heidät vähitellen heräämään.

– Epäilen, että monet ovat juuri nyt 
samankaltaisessa tilanteessa kuin minä 
ennen: omat asiat tuntuvat olevan kun-
nossa. Sitä selvemmäksi on vuosiren-
kaiden kertyessä käynyt, miten paljon 
politiikka vaikuttaa omaan elämääni. 
Isoihin asioihin voi vaikuttaa vain ää-
nestämällä, Henri sanoo.

– Kunta- ja eurovaaleissa äänestämi-
nen jäi nuorempana väliin. Viime vuo-

sina olen äänestänyt kaikissa vaaleis-
sa, vaikka en ole ollut kovin aktiivinen 
politiikan seuraaja. Kiitos oman sopi-
musalani sähköistys- ja sähköasen-
nusalan TES-linjauksien työelämää 
koskevien heikennyksien vaikutus ei 
ole ollut niin suurta omassa elämäs-
säni. Irtisanomisen helpottaminen tie-
tynkokoisissa yrityksissä on ollut mi-
nulle se viimeinen niitti, jonka aiheut-
tamaa eriarvoisuutta en ole voinut hy-
väksyä, Pasi toteaa.

VAALEISTA TÄRKEIMMÄT
Huhtikuun vaalit ovat kummallekin 
tärkeä etappi, koska he nostavat juu-
ri eduskuntavaalit kaikista käytävistä 
vaaleista tärkeimmiksi.

– Kuntavaalit ovat paikallisen vai-
kuttamisen kanava, mutta eduskunta 
tekee suuret päätökset, jotka vaikutta-
vat koko Suomeen, Pasi perustelee.

– Valitsemamme kansanedustajat 
määrittelevät, mihin suuntaan poli-
tiikkaa viedään. Toivon, että tuleval-
la kaudella nähdään sanelun sijaan 
enemmän neuvottelua, tuloksiin tui-
jottamisen sijaan enemmän inhimilli-
syyttä ja kepin sijaan enemmän pork-
kanaa! Henri heittää.

EHDOKKAASTA EDUSTAJAKSI 
– PIDÄ SANASI
Mitkä asiat painavat vaikuttamisesta 
kiinnostuneiden miesten oman ehdok-
kaan valinnassa? Tuttukaan ehdokas ei 
automaattisesti tai kevyin perustein saa 
heidän ääntään.

Kumpikin tunnustaa seuraavansa 
vaalikeskusteluja, mutta ne eivät yksi-
nään riitä päätöksenteon pohjaksi. 

Henri sanoo keskittyvänsä siihen, mi-
tä ehdokas on tähän mennessä sanonut 
ja tehnyt.

– Ehdokkaan tausta ja menneisyys 
merkitsevät minulle paljon, hän tiivis-
tää.

Pasi arvioi ehdokkaiden vaalikone-
vastauksia. Vielä parempi on, jos pää-
see tapaamaan ehdokkaan.

– Päädyn henkilöön, jolla on sellaiset 
arvot, jotka itsekin koen tärkeiksi. Hy-
vä ehdokas myös haastaa ajattelemaan 
asioita hieman uudeltakin kannalta, 
laatikon ulkopuolelta. Hänellä pitää ol-
la muutama selkeä teema ja niihin liit-
tyen selkeät tavoitteet ja mielipiteet, 
hän täsmentää.

Valittua kansanedustajaa koskeva pe-
rusvaatimus on, että hän on sanojensa 
mittainen. Hänen tulee pitää kampan-
jaansa nostamiaan aiheita esillä edus-
kunnassa ja ajaa niitä määrätietoisesti.

ÄÄNESI MERKITSEE
Ja sitten se perinteinen skeptikkojen 
kysymys: mitä merkitystä on yhdellä 
äänellä?

– Jokainen ääni on merkittävä, mut-
ta vain yhdessä äänestämällä on mah-
dollista muuttaa asioita, Henri tuumaa.

Pasi on samoilla linjoilla ja koros-
taa, että äänioikeuden käyttäminen on 
myös omien etujen valvomista.

– Muutoksen kannalta jokaisen ääni 
on oikeasti tärkeä. Äänen käyttäminen 
on myös omien etujen valvontaa. Miksi 
jättää äänestämättä, kun voit antaa ää-
nesi ehdokkaalle tai puolueelle, jolla on 
samankaltaiset arvot kuin sinulla? hän 
kysyy.

Uhka vai mahdollisuus, oikeus vai 
velvollisuus? Miten äänestämisestä tu-
lisi ajatella? Henri näkee sen sekä mah-
dollisuutena että oikeutena.

– Poliittinen järjestelmämme antaa 
meille mahdollisuuden vaikuttaa asioi-
himme. On surullista seurata, miten ih-
miset passivoituvat, kun kannattaisi ni-
menomaan aktivoitua.

NYKYINEN ITSESTÄÄNSELVYYS, 
TAANNOIN POLIITTINEN PÄÄTÖS
Politiikka voi tuntua vieraalta asialta 
ennen kuin muistaa, miten se meihin 
vaikuttaa. Kuka tulee ajatelleeksi, että 
nyt itsestäänselvyyksiltä tuntuvat asi-
at ovat joskus olleet poliittisia saavu-
tuksia? Ties mitkä nyt tehtävät päätök-
set ovatkaan meille arkea muutamien 
kymmenien vuosien päästä!

– Kahdeksan tunnin työpäivät, viiden 
päivän ja 40 tunnin työviikot eivät ole 
ikivanhoja keksintöjä. Arvostan vaikut-
tajia, joiden ansiosta olemme nämä saa-
neet, Henri havainnollistaa, miten poli-
tiikka vaikuttaa kunkin arkeen. 

PUOLI VUOTTA EDUSKUNTAVAALEIHIN

Valvo etujasi – äänestä
 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  KUVA:  ARI WIGELIUS

NÄIN EDUSKUNTAVAALIT ETENEVÄT
Jo tässä kuussa on vaalijunan ensimmäinen etappi: 

paikkamäärien vahvistuminen vaalipiireittäin.

• vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen: 31.10.2018

• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 

   22.2.2019

• ehdokashakemusten jättöpäivä: 5.3.2019

• ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019

• ennakkoäänestys kotimaassa: 3.–9.4.2019

• ennakkoäänestys ulkomailla: 3.–6.4.2019

• vaalipäivä: 14.4.2019

• tulosten vahvistaminen: 17.4.2019
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—
Uudet läsnäolotunnistimet
Älykästä energiansäästöä läsnäolotunnistuksella.

Uudet läsnäolotunnistimet on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan erittäin suorituskykyistä 
teknologiaa, kuten toimistot ja käytävät. Tunnistimissa hyödynnetään uusimpia innovaatioita, kuten 
e-contactia, joka on äänetön, elektroninen kytkinlähtö erityisesti LED-valoille. Lisäksi kauko-ohjaus onnistuu 
Bluetoothia hyödyntävän älykkään sovelluksen kautta. Uusia ratkaisuja ovat myös parametrointi ja 
energiankulutuksen seuranta, uusi "Comfort automatic" -toimintatila sekä yksittäisten sensorien kytkeminen 
pois päältä ja niiden herkkyyden säätäminen. abb.fi/asennustuotteet

Ammattiyhdistysliike kamppai-

lee hallituksen kanssa irtisa-

nomislaista, mutta yhtenä hallituk-

sen päätavoitteena on ollut myös 

paikallisen sopimisen laajentami-

nen. Paikallisen sopimisen oikeuk-

sia halutaan laajentaa myös järjes-

täytymättömiin yrityksiin. 

Paikallinen sopiminen käsittee-

nä on laaja ja myös työoikeudelli-

sesti haastava. On siksi paikallaan 

käydä läpi, mitä paikallinen sopi-

minen on ja mitä seikkoja on otet-

tava huomioon siitä keskustelta-

essa. Keskustelu paikallisen sopi-

misen laajentamisesta ei varmaan-

kaan hevillä laannu.

PAIKALLISTA SOPIMISTA 

ON MONELLA TASOLLA

Ensinnäkin paikallista sopimis-

ta voi olla monen tasoista. Yksit-

täinen työntekijä voi sopia työso-

pimustasolla tietyistä itseään kos-

kevista asioista. Yleensä kuiten-

kin puhutaan työehtosopimustason 

paikallisesta sopimisesta. 

Paikallinen sopimus korvaa työ-

paikalla siltä osin työehtosopimuk-

sen vastaavan määräyksen. Koska 

työehtosopimuksen osapuolet luo-

vuttavat sopimusoikeutta paikal-

liselle tasolle, sopijana pitää olla 

luottamusmies, ja yrityksen tulee 

olla järjestäytynyt. 

Työehtosopimustason sopimus 

on tehtävä kirjallisesti. Aivan ku-

ten työehtosopimuksen määräyk-

sistä, myös paikallisista sopimuk-

sista syntyy tulkintaongelmia. Ne 

on helpompi selvittää, kun sopi-

mus on tehty kirjallisesti. 

Paikallisesti voidaan sopia työ-

ehtosopimuksesta poiketen muun 

muassa työaikajärjestelyistä, mat-

kakustannusten korvauksista ja 

myös palkkauksesta. Valitettavan 

usein tätä oikeutta käytetään työ-

ehtojen heikentämiseen, mikä ei 

ole tarkoitus. 

Paikallinen sopiminen on liiton 

näkökulmasta työkalu yritystason 

ratkaisun löytämiseen, jos työeh-

tosopimuksen määräys ei sellaise-

naan sovellu, tai jonkin määräyk-

sen soveltaminen käytännön tasol-

la on tarkoituksenmukaista sopia 

yrityksissä. 

NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ 

TYÖPAIKOILLA

Paikallinen sopiminen on moni-

tasoista ja haastavaa. On selvi-

tettävä, voiko jostakin asiasta so-

pia paikallisesti toisin työehtoso-

pimuksen ja lain mukaan. Lisäksi 

on selvitettävä, onko paikallisella 

sopimuksella muita välillisiä vai-

kutuksia. 

Moni luottamusmies tarvitsee 

asiantuntevaa apua paikallisen so-

pimuksen teossa. Myös työnanta-

jalle paikallisessa sopimisessa pii-

lee riski. Ilman huolellista tausta-

työtä voi käydä niin, että sopimus 

ei ole pätevä. Jos paikallinen sopi-

mus ei ole pätevästi tehty, nouda-

tetaan työehtosopimuksen määrä-

yksiä sellaisenaan. 

Valitettavan usein työnantaja-

puolelta esitetään luottamusmie-

helle, että paikalliset sopimukset 

ovat luottamuksellisia yhtiön si-

säisiä asioita, joista ei saa puhua. 

Näin asia ei ole. Työehdot eivät ole 

luottamuksellisia. Luottamusmie-

hellä on aina oikeus pyytää liitos-

ta apua.

Kun työehdoista neuvotellaan 

paikallisella tasolla, yrityksessä tu-

lisi olla toimiva neuvottelujärjes-

telmä. Paikallisesta sopimuksesta 

neuvottelevat paikalliset osapuo-

let. Esimies vastaan alainen – ase-

telma ei ole hedelmällinen paikal-

liseen sopimiseen. Molemmat ovat 

työehtosopimusosapuolten paikal-

lisia edustajia. Neuvottelutilanteen 

tulisi olla tasapainossa. 

PAIKALLISEN SOPIMISEN 

TULEVAISUUS

Koska näemme paikallisen sopi-

misen työehtosopimusosapuol-

ten valtuuttamana sopimisena, 

sen laajentaminen järjestäytymät-

tömiin yrityksiin olisi ongelmal-

lista. Järjestäytymättömät yrityk-

set eivät ole velvollisia noudatta-

maan kaikkia työehtosopimuksen 

velvoitteita. 

Monissa järjestäytymättömissä 

yrityksissä ei ole luottamusmies-

tä. Työehtojen sopiminen paikalli-

sesti kaikkia yrityksen työntekijöitä 

sitovasti työehtosopimusjärjestel-

män kautta ei ole mahdollista il-

man luottamusmiestä.

Ensi kevään luottamushenkilö-

seminaarin aiheeksi toivottiin pai-

kallista sopimista. Aiheesta on tar-

koitus tehdä luottamusmiehille ky-

sely lähiaikoina. Siinä kartoitetaan 

luottamusmiesten kokemuksia ja 

toiveita liitolle paikalliseen sopimi-

seen liittyen. Halutaanko sitä laa-

jentaa ja jos niin millä ehdoilla? 

Mitä työehtosopimuksen määräyk-

siä pitäisi kehittää, että paikallis-

ta sopimista voitaisiin laajentaa? 

Toivomme, että luottamusmiehet 

kertovat aktiivisesti näkemyksiään 

paikallisesta sopimisesta.

JARI OLLILA

Vastaava sopimusasiantuntija

KOETINKYNÄ

PAIKALLINEN SOPIMINEN – PITÄISIKÖ SITÄ LAAJENTAA? 
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Vuorotyötä tekevän arki on eri-
laista kuin muiden. Vuorotyö-
läinen nukkuu, syö ja hoitaa 

kuntoaan  outoina kellonaikoina. Toi-
sille se käy hyvin, toiset jaksavat vähän 
aikaa ja yksille se voi olla mahdoton-
ta. Yli 45-vuotiaille vuorotyöntekijöille 
päivällä nukkumisen vaikeus alkaa ol-
la tavallista.

ILTAKUKKUJAT PÄRJÄÄVÄT
Jokaisen ihmisen sisäinen kello on 
omanlaisensa. Toiset toimivat parhai-
ten illalla, toiset puolestaan heräävät 
aikaisin ja ovat virkeimmillään aamun 
tunteina. Aamutyypit heräävät var-
hain ja haluavat mennä aikaisin nukku-

maan. Heillä vuorotyö heikentää unen 
laatua ja he sopeutuvat huonosti epä-
säännöllisiin työaikoihin. Aamutyypit 
ovat helposti väsyneitä ja uneliaita ilta- 
ja yötöissä.

Iltatyyppiset ihmiset pärjäävät pa-
remmin vuorotöissä ja he ovat tyytyväi-
siä työhönsä. Iän myötä iltatyypeistä tu-
lee kuitenkin usein aamuihmisiä, sillä 
vanhemmiten herätään aikaisemmin 
ja myös väsytään aiemmin. Päinvas-
toin kuin nuoret haluavat, vanhemmat 
työntekijät toivovat usein vuorojen al-
kavan aikaisemmin siksikin, että vapaa 
myöhään illalla ei iäkästä niin houkuta.

Noin viidesosa ihmisistä ei sopeudu 
lainkaan vuorotyöhön.

IÄKKÄITÄ AUTTAA KOKEMUS
Yli 45-vuotiailla unettomuus lisääntyy 
ja tulee myös terveyspulmia, mutta he 
pärjäävät työssä entiseen malliin ja ko-
kemus on iso etu. Iän myötä sopeutumi-
nen yötyöhön kuitenkin vähenee ja esi-
merkiksi sydäntaudin riski kasvaa. Pe-
räkkäisiin yövuoroihin mukautuminen 
hidastuu.

Tutkimusten mukaan iäkkäät vuoro-
työtä tekevät hyötyvät eniten vuorojär-
jestelmistä, joissa on korkeintaan kak-
si peräkkäistä yövuoroa ja riittävän pit-
kä palautuminen vuorojen välissä. Yri-
tyksen ja työntekijän etu voi myös ol-
la kokeneen tekijän siirtyminen päivä-
vuoroon.

VIREYTTÄ PÄIVÄNVALOSTA
Sisäinen kello kertoo, milloin on oi-

kea aika nukkua. Normaalisti se on pi-
meä aika eli yö. Jos ihminen nuk-
kuu itselleen väärään aikaan esi-
merkiksi vuorotyön takia, uni 
jää normaalia lyhyemmäksi ja 
huonommaksi. Univelka hait-
taa muun muassa muistamis-

ta, keskittymistä ja oppimista.

Liikunta ja ruoka ovat
vuorotyön kulmakiviä
 TEKSTI :  SEIJA PENTTILÄ Säännöllinen liikunta nopeuttaa 

nukahtamista ja pidentää erityisesti 
syvän unen vaihetta. Liikunta rentout-
taa sekä parantaa yövuorolaisen vire-
yttä. Ulkoliikunta päiväsaikaan on hy-
vä palauttava keino erityisesti niille, 
jotka tekevät työtä nopeasti kiertävis-
sä vuoroissa. Jos työ vaatii hyvää vire-
ystilaa, juoksua tai muuta kestävyys-
liikunta tulisi välttää ennen työvuo-
ron alkamista kolmen tai neljän tun-
nin ajan. Paras aika liikkua on heti 
päivävuoron loputtua.

VÄLTÄ ROSKARUOKAA
Raskas ruokailu ja ahkera kahvitte-
lu yövuorossa voivat aiheuttaa maha-
vaivoja ja haitata nukahtamista vuo-
ron päätyttyä. Valvominen työssä tai 
vapaallakin lisää ruokahalua, ja väsy-
neelle ihmiselle maistuu erityisen hy-
vin rasvainen ja makea ruoka.

Väsyneen ruokavalinnat eivät aina 
ole järkevimmät ja myös ylensyönti 
uhkaa. Yövalvoja joutuu taistelemaan 
karttaakseen roskaruuat. Jos ihminen 
nukkuu alle viisi tuntia vuorokaudes-
sa, alkaa vyötärölle kertyä helposti yli-
painoa.

YÖLLÄ RASKAS 
ON RASKAAMPAA
Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat 
ruumiillisen työn yöllä raskaammak-
si kuin päivällä. Lihasvoimissa saat-
taakin olla kymmenien prosenttien 
vaihtelu yön ja päivän välillä. Näyt-
töä on siitäkin, että säännölliset, kes-
kiraskaat ruumiilliset työjaksot kuor-
mittavat sydäntä ja verenkiertoa yöl-
lä enemmän kuin päivällä. Tutkijat ei-
vät katso hyvällä pitkiä yövuoroja ruu-
miillisesti raskaassa työssä.

Lähde: Työstä, jousta ja jaksa. 
Pietikäinen, 2011.
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Liikunta ja ruoka ovat
vuorotyön kulmakiviä

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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Elä täysillä – 
Turva turvaa

Kotona rentoudutaan, nautitaan, kerätään voimia.  
Puuhataan, siivotaan, kokataan. Juhlitaan ja pyöritetään arkea.  

Kotona myös sattuu ja tapahtuu, ja silloin on hyvä olla Turvassa. 

Turvan kotivakuutus turvaa elämäsi tärkeimmän paikan ja rakkaimmat esineet.  
Nyt saat 20 % alennuksen kerros- tai rivitalon kotivakuutuksesta

ensimmäiseksi vuodeksi verkkokaupasta kampanjakoodilla TUTUSTU2018. 
Lue lisää osoitteesta turva.fi/koti.

Etu koskee Turvan uusia kotivakuutusasiakkaita ja se on voimassa 31.10.2018 asti. 

-20 %

Nyt

kerros- tai rivitalon 
kotivakuutuksesta
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Voimatelin sähköasentajaporuk-
ka Kuopiosta on saanut viime 
aikoina ihailla komeaa syysrus-

kaa pitkin Pohjois-Karjalaa, sillä Savon 
Voiman tilaamia sähköautojen lataus-
pisteitä on rakennettu urakalla alueen 
merkittävimpiin S-ketjun liikekohtei-
siin.  

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on ti-
lannut Savon Voimalta sähköautojen 
VoimaPiste-latausasemia Joensuuhun, 
Lieksaan ja Nurmekseen. Rakennetta-
vat asemat tulevat tuplaamaan sähkö-
autojen latausmahdollisuudet Pohjois-
Karjalassa.

Savon Voima toimittaa Pohjois-Kar-
jalan Osuuskaupalle julkisia VoimaPis-
te-latausasemia yhteensä 13 kappalet-
ta. Yhteenlaskettuna nämä latausase-
mat mahdollistavat 24:n sähköauton 
yhtäaikaisen lataamisen.

Uuden tekniikan airueina pitkin itäi-
siä vaaramaita ovat saaneet kiitää var-
sinkin sähköasentajat Timo Allonen ja 
Jukka Niska. Joissakin kohteissa mu-
kana on häärinyt myös tuotepäällikkö 
Arto Kettunen. 

KOLILLE JA BOMBALLE
Latauspisteitä on jo rakennettu Joen-
suussa uuteen Toriparkkiin ja Prisman 
parkkialueelle. Lisää pisteitä on tulossa 
myös Sokos Hotelli Vaakuna -korttelin 

pysäköintitaloon, Sokos Hotelli Kim-
meliin sekä Siihtalan ABC:lle. Lieksas-
sa VoimaPiste rakennetaan näinä päi-
vinä Sokos Hotelli Kolille. Nurmekses-
sa Sokos Hotelli Bomba on jo saanut la-
tauslaitteensa.

Ensimmäiset latauspisteet otet-
tiin käyttöön jo lokakuun alussa Joen-
suussa. Toriparkissa sähköautoilijoi-
den käytössä ovat pikalatausasema se-
kä kaksi asiointilatausasemaa. Muut-
kin VoimaPiste-latausasemat valmistu-
vat sähköautoilijoiden käyttöön loppu-
syksyn aikana.

Sähköauton lataaminen PKO:n uusil-
la VoimaPiste-latausasemilla oli aluk-
si ilmaista, mutta lokakuun lopussa la-
taaminen muuttuu maksulliseksi. Säh-

köauton lataaminen käynnistyy lataus-
pisteillä VoimaPiste-asiakkaille sovel-
luskaupasta ladattavan sovelluksen tai 
postitse toimitetun RFID-avaimen avul-
la. Myös tekstiviestimaksaminen lata-
uslaitteilla on mahdollista. 

UUDEN 
TEKNIIKAN AIRUEINA
Aurinkosähkön parissa paljon töitä 
paiskineet Timo Allonen ja Jukka Nis-
ka ovat viime viikkoina saaneet kes-
kittyä paljolti autojen latausasemien 
asentamiseen. Kuopiossa asuvat mie-
het ovat kytkeneet latauslaitteita niin 
parkkihalleihin kuin pysäköintialueil-
lekin. Pitkin Pohjois-Karjalaa sijaitse-
vat työkohteet ovat merkinneet kave-

VOIMATELIN ASENTAJAT SÄHKÖISTÄVÄT AUTOJEN 
LATAUSASEMIA POHJOIS-KARJALASSA 

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO
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VOIMATELIN ASENTAJAT SÄHKÖISTÄVÄT AUTOJEN 
LATAUSASEMIA POHJOIS-KARJALASSA 

reille myös reissuhommia ja hotelleis-
sa vietettyjä öitä.

Olosuhteista riippuen latauspisteet 
on saatu pystytettyä päivässä – kolmes-
sa päivässä. Yhteistä kaikissa asennus-
kohteissa on ollut, että kaikki ovat eri-
laisia ja kaikissa täytyy ratkaista erinäi-
siä ongelmia ennen asennusta. 

Luovia ratkaisuja kaivattiin esimer-
kiksi parkkihallissa, jonka lattia osoit-
tautui hieman kuperaksi tai pysäköinti-
alueella, jonka nurkalta piti löytyä val-
mis kaapelin asennusputki. Kun putkea 
ei löytynyt, piti purkaa pätkä kivetystä, 
jotta latauslaitteelle saatiin sähkönsyöt-
tökaapeli asennettua. 

– Muuten tämä on aika perussähkö-
asennusta verrattuna esimerkiksi ka-

tolle tulevien aurinkosähköjärjestelmi-
en asentamiseen, Arto Kettunen sum-
mailee.

VOIMAKAKSIKKO TIMO JA JUKKA
Ammattikorkeakoulu Savoniassa opis-
keleva sähköasentaja Jukka Niska asen-
taa autosähkölatauspisteitä työharjoit-
telijana. Hän tekee myös opintojensa 
lopputyötä latauslaitteiden asennuk-
sesta, joten 27-vuotiaalla insinöörin-
alulla riittää mielenkiintoa latauspis-
teprojektiin.

– Jos hyvin käy, Voimateliltä ”suattaa-
pi” töitä löytyä jatkossakin, Jyväskyläs-
tä lähtöisin oleva Niska muotoilee toi-
veikkaasti.

43-vuotiaalta Timo Alloseltakaan ei 

puutu kokemusta eikä näkemystä. 
– Minulla löytyy talonrakennus- ja 

sähköalan tutkintoja, joten työhisto-
ria pyörii niiden ympärillä.  Voimate-
lillä olen työskennellyt nyt kaksi vuot-
ta. Myös aiemmasta yrittäjätaustasta on 
hyötyä, kun joutuu esimerkiksi aika-
tauluttamaan ja hankkimaan kohteisiin 
aliurakoitsijoita.

Allonen kertoo tehneensä aurinkopa-
neeleiden asennusta ympäri Suomea. 

– Silloin, kun ei ole paneeli- tai la-
tausasema-asennuksia, niin hommai-
len jakeluverkkopuolella. Perhe on tot-
tunut siihen, että työni on liikkuvaa ja 

kohtalaisen epäsäännöllistä. Virka-ai-
koja ei voi suinkaan aina noudattaa 
näissä töissä.

Allonen myöntää, että kolmen lap-
sen isälle ei nykyisellään esimerkiksi 
harrastuksiin tai omassa ammattiyh-
distyksessä toimimiseen juuri jää ai-
kaa.

– Yritän kuitenkin aikataulun sallies-
sa päästä kerran - pari viikossa pelaa-
maan sählyä. Ja vaikka en itse ennätä 
osallistua ay-toimintaan, on hyvä, että 
liitot ovat olemassa, jolloin työntekijän 
etuja voidaan ajaa, eikä työelämään tu-
le sellaista ”villinlännen” meininkiä. 

250 kiloa painavan latauslaitteen siirto paikalleen vaati voimaa ja varovaisuutta.

Timo Allonen ja Pekka Jänönen yrittivät löytää 

sähkökaapelia Nurmeksen Bomba-kylpylän 

kupeesta. Aivan kartan mukaisesta paikasta 

latauslaitteiden vaatimaa, rakennusvaiheessa 

asennettua kaapelin asennusputkea ei 

kuitenkaan heti löytynyt ja sähköasentajakin sai 

tarttua lapioon.

Timo Allonen arvioi yrittäjätaustastaan olevan hyötyä 

asennustöiden järjestelyssä.

Arto Kettunen ja Jukka Niska uskovat latauspisteiden lukumäärän ainakin tuplaantuvan jo lähiaikoina.
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Digitaalisten teknologioiden 

käyttöönotto muuttaa asentaji-

en työtä teollisuudessa monella ta-

valla: työn organisoinnissa, työnku-

vissa ja työrooleissa. 

Digitaaliset teknologiat korvaa-

vat yksinkertaista manuaalista työ-

tä, mutta lisäävät teknologia-avus-

teista, ongelmanratkaisemiselle ja 

ihmistyön joustavuudelle perustu-

vaa työtä. Digitalisoitumisen myötä 

työtehtävät ja osaaminen muuttuvat, 

mutta eivät vain yhden mallin mu-

kaisesti vaan teknologiaympäristön 

ja työn organisoinnin mallin mukai-

sesti. ICT-osaaminen korostuu kai-

kenlaisissa korkean teknologian ym-

päristöissä. Digityöympäristöt omal-

la tavallaan lähentävät eri työnteki-

järyhmien työtä vuorovaikutteisen 

teknologian kautta, esimerkiksi au-

tomaatioteollisuudessa suunnitte-

lun ja asennuksen ammattiryhmien 

tehtäviä. Tämän myötä myös virheet 

jossakin yksittäisessä tehtävässä tu-

levat esille usein koko organisaatios-

sa tai projektissa.  

Asentajan työn muutoksessa kyse 

ei ole vain teknisesti määriteltävis-

sä olevista tehtävistä vaan roolis-

ta ja suhteista työporukkaan, asiak-

kaisiin ja muihin ammattiryhmiin.  

Kun henkilökunnan määrä on tiu-

kasti mitoitettu ja työntekijät omaan 

alaansa erikoistuneita ammattilai-

sia, vuorovaikutus on tärkeää am-

mattiryhmien kesken työn sujuvoit-

tamiseksi. 

Tiukkaan henkilöstömitoitukseen 

ja tehtävissä erikoistumiseen liit-

tyy joskus myös asiantuntijana toi-

miminen asiakkaaseen päin. Työtur-

vallisuusnäkökulmasta vastuu koko 

toiminnasta osuu jokaisen kohdalle 

oman tehtävän osalta, mutta myös 

lähityöympäristön näkökulmasta. 

Kun automaatioteollisuudessa työ-

ympäristönä on suuri yritys, tietolii-

kennealalla mastotöissä sama tois-

tuu kahden hengen porukassa.

Ammatillisen koulutuksen näkö-

kulmasta sähköalan ammattilaisten 

työ edellyttää tietopohjaista osaa-

mista ja työympäristöjen sekä työn 

käytäntöjen hallintaa. Teknologian 

kehityksen myötä ammatin vaati-

vuus on kasvanut. Koulutuksen nä-

kökulmasta tarvitaan ammatin pe-

rusosaamista vahvistettuna sopivalla 

ICT-taidoilla, koska ne luovat pohjan 

ammattiosaamisen jatkuvuudelle 

vaikka taloussuhdanteiden notkah-

taessa työpaikka menisi alta.  

Työympäristöjen hallinta ja työn 

käytäntöjen oppiminen ovat osa am-

mattitaitoa, joka näkyy muodollisen 

koulutuksen malleissa työssä oppi-

misena, mutta joka on yhtä keskei-

nen kuin tietopohjainen perusosaa-

minen. 

Ammatillisen koulutuksen tavoit-

teena on oppiminen siten, että op-

pilaitoksessa tietopohjainen osaa-

minen ja sen soveltaminen vuorot-

televat. Oppilaitosten tehtävänä on 

tarjota tietopohjainen osaaminen 

ja valvoa opintojen kokonaisuutta, 

jotta riittävä osaaminen varmiste-

taan. Koska opiskelijoiden valmiu-

det vaihtelevat jo opintoja aloitetta-

essa, opintojen henkilökohtaistami-

sella pyritään räätälöimään kullekin 

opiskelijalle riittäviin valmiuksiin 

johtava opiskelusuunnitelma. Poh-

joismaisena erikoisuutena on mah-

dollisuus jatkaa ammatillisten opin-

tojen jälkeen korkeakoulussa. Am-

matillisen koulutuksen järjestel-

mä on sinänsä sekä opiskelijan että 

työnantajan näkökulmasta joustava 

ja toimiva. 

Vuoden alusta voimaan tullut am-

matillisen koulutuksen reformi on 

valitettavasti nakertanut ammatil-

lisen koulutuksen laatua ja siten 

myös järjestelmän toimivuutta. Re-

sursseja on pienennetty, mikä hei-

jastuu opetuksen laatuun monin ta-

voin. 

Vastuuta opiskelijoiden opetuk-

sesta on siirretty työpaikoille, joilla 

ei ole tiukan henkilöstömitoituksen 

vuoksi mahdollisuuksia hoitaa tätä 

tehtävää sen koko laajuudelta. Tie-

topohjaisen osaamisen riittävyyttä ei 

voida varmistaa, jos se on työpaik-

kakohtaista. Opiskelijoita tulee oh-

jata työympäristön hallintaan ja työn 

käytäntöihin työpaikoilla, mutta jos 

perusosaaminen ei ole riittävä, ohja-

uskin jää puolitiehen. Kun vielä ote-

taan huomioon teknologisten työ-

ympäristöjen herkkyys, mm. työtur-

vallisuusnäkökulmasta, tietopohjan 

puutteellisuus on jo riski. 

Opiskelun henkilökohtaistamista 

tarvitsevat erityisesti sellaiset opis-

kelijat, jotka tarvitsevat lisätukea 

opiskeluunsa. Henkilökohtaistami-

nen edellyttää resursseja eli opet-

tajia ja ohjaajia, joiden lukumäärää 

on kuitenkin vähennetty leikkausten 

myötä.  Säästöä tästä ei kuitenkaan 

pidemmällä aikavälillä kerry, jos tu-

losta arvioidaan ammattitaitoisten 

tutkinnon suorittaneiden määrällä 

tulevaisuudessa.  

ARJA HAAPAKORPI

VTT, Dos.

KÄRKIMIES

TYÖN VAATIVUUS KASVAA - SAMOIN HUOLI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUSTA  

KUUKAUDENKUVA

Kuva on otettu Hämeenkyrössä sunnuntaina 7. lokakuuta kello 22.30 tienoilla. Revontulet näkyivät haja-asutusalueen tai-

vaalla komeasti,  kun ei ollut valosaastetta häiritsemässä. Kuvan on napannut ”revontulibongari”, entinen sähköasentaja 

Jari Ollila, joka nykyään vastaa Sähköliiton sopimusasioista. Reilun vuoden tes-mies on myös toiminut hämeenkyröläisen 

omakotitalon Saunamajurina…

”VUODEN ALUSTA VOIMAAN 
TULLUT AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN REFORMI ON 
VALITETTAVASTI NAKERTANUT 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
LAATUA JA SITEN MYÖS 
JÄRJESTELMÄN TOIMIVUUTTA.” 
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TUTUSTU 
KAARNIEMEEN 
DRONEN 
MATKASSA
Sähköliiton lomapaikka Kotkan Kaar-

niemi vaihtuvista ja avarista kuvakul-

mista. Sitä tarjoaa alueella kesällä 

kuvauskopterilla kuvattu video, joka 

löytyy nyt liiton nettisivuilta.

Käy katsomassa video ja kiiruh-

da sen jälkeen varaamaan oma lo-

maviikkosi näissä merellisissä mai-

semissa.

Katso video ja tee lomavaraus: 

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut 

> Omat lomapaikat, joissa viihtyy

ENSI VUODEN 
LEHTIEDUT
Sähköliiton jäsenenä saat työvä-

enlehtien tilauksista lehtiedun. Se 

myönnetään vuositilauksista, yksi ti-

laajaa kohti. Vuonna 2019 etu on 

25 euroa Demokraatista ja Kansan 

Uutisten viikkolehdestä. Tänä vuon-

na etu on ollut 20 euroa.

15 euron lehtiedun saat muiden 

palkansaajalehtien vuositilauksis-

ta. Edun määrä on sama kuin tänä 

vuonnakin.

Edun saadaksesi ilmoita lehteä ti-

latessasi, että olet Sähköliiton jäsen. 

Lehti vähentää tilauslaskusi loppu-

summasta lehtiedun määrän ja las-

kuttaa sen suoraan Sähköliitolta. 

ELÄKELÄISJÄSEN, 
TILAA VASAMA 
KUUN LOPPUUN 
MENNESSÄ
Tilauslinkki, josta eläkeläisjäsenet 

pääsevät tilaamaan Vasama-leh-

den, on auki vielä lokakuun lop-

puun saakka. Myös tekstiviestipalve-

lu lehden tilaamiseksi toimii tämän 

kuun ajan.

Tilaus on maksuton ja voimassa 

aina edustajistokauden kerrallaan.

Tilauslinkin löydät Sähköliiton 

nettisivuilta Liiton muut verkkopal-

velut -alasvetovalikosta. Saman lin-

kin takana on myös sopimusalajä-

senten kalenteritilaus. Tekstiviestil-

lä tilaaminen onnistuu lähettämällä 

viesti Sähkö Vasama ja oma jäsennu-

merosi numeroon 13145. Erota sa-

nat ja jäsennumero toisistaan väli-

lyönnillä.

Yksityiskohtaisen ohjeistuksen löy-

dät tämän lehden sivulta 2 niin net-

ti- kuin tekstiviestitilauksen teke-

miseen.

Sopimusalajäsenten kalenteritila-

us on mahdollista tehdä 25. marras-

kuuta saakka. 



16  VA S A M A  8  /  2 0 1 8

Tilanteesta huolimatta. Näin sa-
noo Sanni Kirjavainen saa-
neensa tukea uravalinnassaan 

isältään, joka on niin ikään sähköasen-
taja. 

– Muistan isäni sanat, että etkö sitten 
parempaa alaa osannut valita. Mutta 
hän on kannustanut minua, ja olemme-
pa olleet jopa samassa työpaikassa pa-
riin otteeseen harjoitteluaikanani, vaik-
kakin eri hommissa.

Alkuperäisten suunnitelmiensa mu-
kaan Sannin piti ryhtyä opiskelemaan 
lähihoitajaksi, mutta se ei sitten tun-
tunutkaan omalta jutulta. Sähköala vei 
mennessään.

– Jostain heräsi kiinnostus oppia 
niinkin arkipäiväisestä asiasta kuin 
sähkö. Harva ajattelee, kuinka paljon se 
vaikuttaa nykyään elämään, hän perus-
telee.

Selfiessä
5/10

JUTTUSARJAMME 
TUTUSTUTTAA VUODEN 
MITTAAN KYMMENEEN 

TUOREESEEN JÄSENEEMME. 

TEEKKARIKSI 
TAMPEREELLE?
Nyt nuori nainen Jyväskylästä on sen 
verran innoissaan sähköstä, että hän 
suunnittelee jatko-opintoja asian paris-
sa.

– Tulevaisuudesta on vaikea tietää, 
mutta toivottavasti olisin viiden vuo-
den kuluttua viimeistä vuotta yliopis-
tossa. Tavoitteeni on päästä opiskele-
maan sähkötekniikkaa Tampereen tek-
nilliseen yliopistoon.

Opiskelu on myös se painavin syy, 
joka saisi hänet muuttamaan muualle 
rakkaalta kotipaikkakunnaltaan, joka 
tuntuu kaikin puolin sopivan kokoisel-
ta ja luonnonläheiseltä. 

HYVÄN TYÖNANTAJAN JA 
-TEKIJÄN TUNNUSMERKIT
Vaikka Sanni valmistui tämän vuoden 
keväällä, hänellä on jo kokemusta työ-
elämän nurjista puolista. Alkusyksystä 
saatu työpaikka jäi lyhytaikaiseksi, kun 
työnantaja irtisanoi hänet reilun viikon 
työskentelyn jälkeen.

– Työnantaja käytti hyvin hyödyk-
seen koeaikaa ja irtisanoi minut sen 
varjolla. Kunnollista syytä en tiedä.

Onkin aiheellista kysyä, millainen on 
nuoren työntekijän mielestä hyvä työn-
antaja ja -tekijä.

– Hyvä työnantaja haluaa varmistaa, 

että työntekijällä on kaikki hyvin. Hy-
vä työntekijä puolestaan on lojaali 
työnantajalleen ja tekee työt kunnol-
la loppuun asti. Hän myös huolehtii 
omasta hyvinvoinnistaan, ettei polttai-
si itseään loppuun.

TYÖ PALKITSEE, 
KUN LAITE TOIMII
Vaikka takana on vasta lyhyt työura, 
ala tuntuu Sannista innostavalta.

– Koko ajan kehittyy ja oppii uutta. 
Työnsä jäljen näkee siinä, kun laite 
toimii asennuksen jälkeen.

Alan työn varjopuolia ovat ajoittai-
nen fyysinen raskaus ja se, että välillä 
työolot eivät ole parhaasta päästä.

Sanni arvelee, että voisi työskennel-
lä myös yksin mutta saattaisi pidem-
män päälle kaivata työkaveria rinnal-
le.

– Työkaverit ovat ainakin itselleni 
tärkeitä. He piristävät välillä päivää, 
ja heidän kanssaan voi töiden lomas-
sa jutella niitä näitä.

TYÖELÄMÄN 
TUKI ON TÄRKEIN
Jos isän esimerkki ei vetänytkään San-
nia sähköalalle, niin järjestäytymiseen 
se vaikutti. Isä Erkki Kirjavainen on 
toiminut aktiivisesti Sähköliitossa ja 
istuu parhaillaan liiton hallituksessa. 

Ammattiliittoon liittyminen oli tyttärel-
le selviö, oli ala mikä tahansa.

Sähköliiton jäseneduista tärkeim-
mäksi Sanni nostaa tuen työelämään 
liittyvissä asioissa. 

– Eniten käyttämäni etu on ollut Te-
boililta saatava alennus polttoaineen 
hinnassa.

Työntekijän puolen pitämisellä ja hy-
villä jäseneduilla Sanni puhuisi myös 
työkaverinsa Sähköliiton jäseneksi. 

Sanni Kirjavaisen piti alkujaan 
valita aivan toinen ala. Nyt suht 
tuoretta sähköasentajaa kiehtoo 
jopa jatko-opiskelu sähkön 
parissa. 

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVA:  SANNI KIRJAVAINEN

”HYVÄ TYÖNANTAJA 
HALUAA VARMISTAA, 
ETTÄ TYÖNTEKIJÄLLÄ 
ON KAIKKI HYVIN. 
HYVÄ TYÖNTEKIJÄ 
PUOLESTAAN ON 
LOJAALI TYÖNANTA-
JALLEEN JA TEKEE 
TYÖT KUNNOLLA 
LOPPUUN ASTI.”

Lisäoppia sähköstä, kiitos!
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Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

moittautumislomake osoitteessa 

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänäsi. 

Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

kaa aikaisintaan ilmoittautumis-

päivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoitteesta 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja 

liitteet myös postitse osoitteeseen 

Sähköalojen työttömyyskassa, PL 

774, 33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI JA 

SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely oli-

si mahdollisimman nopeaa, täytä 

hakemuksesi huolellisesti ja muis-

ta tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvä loma-

raha ja korvaus.

Jäljennös irtisanomis- tai 

lomautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

tystoimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyt-

tä armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot 

suoraan verottajalta aina vuoden 

alussa. Palkkaa varten annetun 

verokortin ennakonpidätysprosent-

tia korotetaan vähintään 25 pro-

senttiin ansiopäivärahaa makset-

taessa.

Voit halutessasi tilata verot-

tajalta muutosverokortin etuutta 

varten. Ansiopäivärahan ennakon-

pidätys tehdään silloin verokortin 

mukaisesti 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. 

1.11. lähtien 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

Marraskuun alusta lähtien Sähköalo-

jen työttömyyskassan asiakaspalve-

lu Tampereen toimistolla on avoinna 

maanantaisin kello 9–15. Muina ar-

kipäivinä palvelemme henkilökohtai-

sesti ajanvarauksella. 

Hakemuksia voi jättää joka päi-

vä työttömyyskassan postilaatikkoon, 

joka löytyy toimitalon sisäpihan puo-

lelta.

Asiakaspalvelun muutoksella py-

rimme parantamaan palvelun laa-

tua. Voit jo ajanvarauksen yhteydes-

sä kertoa etukäteen, mitä asiasi kos-

kee, jolloin kassan asiantuntijat voi-

vat perehtyä tilanteeseesi ennalta.

Sähköalojen työttömyyskassa otti lo-

kakuun alusta lähtien käyttöön säh-

köisen maksuilmoitusmenettelyn. 

Kassan sähköistä asiointipalvelua ai-

emmin käyttäneet saavat jatkossa 

vain sähköisen maksuilmoituksen, 

elleivät erikseen pyydä paperista.

Ne jäsenet, jotka eivät asioi säh-

köisesti, saavat yhä paperisen mak-

suilmoituksen.

Asiakaspalvelu 
muuttuu 
1.11. alkaen

Henkilökohtaisen asiakaspalvelu-

ajan voit varata sähköpostitse osoit-

teesta ttkassa@sahkoliitto.fi, lähet-

tämällä viestin yhteydenottolomak-

keella kassan sähköisen asioinnin 

kautta tai soittamalla puhelimitse 

kassan puhelinpalveluun numeroon 

03 252 0300. Puhelinpalvelu on 

avoinna maanantaina ja keskiviik-

kona kello 9–15 ja perjantaina kel-

lo 9–12. 

YAP Solutionsin viesti tuli 
kaikille sähköisesti asioineille

YAP Solutions Oy lähetti asias-

ta viestin syys-lokakuun vaihtees-

sa työttömyyskassan nimissä. Viestin 

muoto, suojattu sähköposti, aiheut-

ti epätietoisuutta viestin aiheellisuu-

desta, koska viestin lukeminen vaati 

linkin klikkaamista.

Viestin saivat kaikki, jotka ovat 

käyttäneet kassan sähköistä asiointi-

palvelua. joten joukossa oli todennä-

HARJOITATKO MAA- TAI METSÄTALOUTTA 
TAI OLET SIVUTOIMINEN YRITTÄJÄ? 

Muista lähettää kassalle kopio vuoden 
2017 verotuspäätöksestäsi erittely-

osineen viimeistään marraskuun 
hakemuksesi liitteenä.

OLETKO OSATYÖKYVYTTÖMYYS-
ELÄKKEELLÄ? 

Toimita silloin kassalle kopio vuodelle 
2019 annetusta eläkepäätöksestäsi 

tai maksuilmoituksesta.

Suomalaisten palkkatietoja ale-

taan viedä kansalliseen tulorekiste-

riin 1. tammikuuta 2019 lähtien. 

Työttömyyskassat alkavat saada re-

kisterin tietoja käyttöönsä kuiten-

kin vasta seuraavan vuoden alus-

ta. Työttömäksi jäävän henkilön on 

siis edelleen toimitettava palkkato-

distus työttömyyttä edeltävistä an-

sioista, jotta päivärahan taso voi-

daan laskea.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjes-

tö TYJ muistuttaa, että myös työt-

tömyysturvalakia tulisi muuttaa en-

nen tulorekisterin käyttöönottoa, 

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin 
perusteella aikaisintaan vuonna 2020

jotta kassat voivat hyödyntää rekiste-

riä kokonaisuudessaan. Tällä hetkel-

lä etuuskäsittely perustuu vielä pal-

kan ansaintatietoihin, jotka ovat tu-

lorekisterissä vain vapaaehtoisina 

tietoina.

Hallituksen kehysriihessä on pää-

tetty, että työttömyyden aikaiset tu-

lot huomioidaan työttömyysturvas-

sa jatkossa ansainta-ajankohdan si-

jasta maksuajankohdan mukaan. Sil-

loin työttömyyden aikaisten tulojen 

huomioimisessa voidaan käyttää tu-

lorekisteriä. Vastaava muutos oli-

si tehtävä myös etuuden perustee-

na olevan palkan määrittelyyn ennen 

vuotta 2020.

Tulorekisterin tietojen mahdolli-

simman laaja käyttäminen etuus-

käsittelyssä lyhentäisi käsittelyai-

kaa ja vähentäisi työnantajien teke-

mien selvityksien määrää. Työnan-

tajat ja palkanlaskijat tekevät vuo-

sittain ansiopäivärahan maksamista 

varten kymmeniätuhansia palkkato-

distuksia, joista voitaisiin tulorekis-

terin myötä luopua. Tämä kuitenkin 

edellyttää muutosta työttömyystur-

valakiin. 

köisesti myös henkilöitä, joita asia ei 

koske. Palvelu on ollut käytössä kak-

si vuotta.

Suojatut sähköpostit lähetettiin 

osoitteesta noreply.sahkoliitto@yap.

fi. Kassa lähettää samasta osoittees-

ta sähköpostia myös niille, joilla on 

ollut päivärahan määrään vaikuttavia 

yritystuloja tai eläkkeitä. 
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Sähköpiirustukset. Käyttöönotto- 
tarkastuspöytäkirja. Kirjalliset 
mittaustulokset, joista jo voi pää-

tellä, onko mittaukset tehty oikein ja 
onko ongelmia edessä. Tekninen tar-
kastaminen pistokokein. Näin sähkö-
laitteiston varmennustarkastuksen tu-
lisi edetä. Toisinaan homma tyssää jo 
ensimmäiseen tai toiseen vaiheeseen.

– Vanhoissa kohteissa piirustukset 
saattavat puuttua. Jos mitään ei löydy 
kunnan mikrofilmeiltäkään, vaadin mi-
nimitason piirustukset tehtäväksi: kes-
kuksien piirustukset ja nousujohto-
kaavion. Mutta jos käyttöönottotarkas-
tuspöytäkirjaa ei löydy, varmennustar-
kastuksen tekeminen keskeytyy, kertoo 
sähkölaitteistojen valtuutettu tarkasta-
ja Reijo Lintula.

Valtuutettu tarkastaja valtuutusnu-
merolla 001 sanoo yli 20 vuoden tar-

kastuskokemuksella, että sähköura-
koitsijat ovat epätietoisia siitä, millai-
sissa kohteissa varmennustarkastus tu-
lisi tehdä. Velvoite koskee asuinraken-
nuksia, joissa on enemmän kuin kaksi 
asuntoa samassa rakennuksessa, sekä 
sellaisia muita kuin asuinrakennuksia, 
jotka on varustettu yli 35 ampeerin su-
lakkeilla. Tarkastus tulee tehdä myös 
muutostöiden jälkeen.

PIENTALOISSAKIN 
TARKASTAMISEN PAIKKA
Omakotitalojen, paritalojen ja kesä-
mökkien sähkölaitteistoja ei lakisäätei-
sesti tarkasta kukaan kolmas osapuoli 
urakoitsijan tekemän käyttöönottotar-
kastuksen jälkeen. Reijo Lintulan mie-
lestä tähän olisi kuitenkin syytä. Hän 
on uransa aikana tehnyt yli 200 kunto-
arviota, ja niissä on ilmennyt jopa vä-
littömän hengenvaaran aiheuttavia vir-
heitä.

Myös Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto Tukesin viime vuoden alussa te-
kemässä pientalojen valvontaprojek-
tissa tuli ilmi, että kolmasosassa tar-
kastetuista kohteista oli puutteita asen-
nuksissa, käyttöönottotarkastuksissa ja 
pöytäkirjoissa.

Sähkölaitteiston turvallinen kunto on 
myös kodin myyntivaltti.

– Ostajat ovat tätä nykyä valveutu-
neita ja osaavat perätä esimerkiksi 
käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Sen 
puuttuminen voi olla kaupan este.

Pientalojen rakennuttajia Lintula 
neuvoo panemaan kovan kovaa vas-
taan: jos käyttöönottotarkastuspöytä-
kirjaa ei ala kuulua, urakoitsijan las-
kuakaan ei tarvitse maksaa.

UUSINTATARKASTUS 
TOISENSA PERÄÄN
Pääkeskustilassa välitön hengenvaara: 
keskuksen kannessa aukko, jonka taka-

na jännitteiset kahvasulakkeet. Keskuk-
sen johtavaan kanteen nojaaminen voi 
aiheuttaa vakavan valokaarionnetto-
muuden. Ennakkoon kirjallisesti tilatut 
piirustukset, pöytäkirjat jne. eivät olleet 
käytettävissä tarkastustilaisuudessa.

Nämä huomiot on poimittu Reijo Lin-
tulan viime vuoden uusintatarkastuk-
sia koskevasta raportista. 

Uusintatarkastus on ajankohtainen, 
jos sähkölaitteiston määräaikaistarkas-
tuksessa havaitaan vakavaa vaaraa ai-
heuttavia puutteita. Tuolloin uusinta-
tarkastus tulee tehdä kolmen kuukau-
den kuluessa, ja tapauksista raportoi-
daan vuosittain Tukesille. Lintulan vii-
me vuosiraportti myös kertoo, että uu-
sintatarkastuksen jälkeen voidaan 
määrätä yhä uusia uusintatarkastuksia, 
koska laitteistojen omistajat eivät hoida 
puutteita kuntoon.

Seuraukset ovat yksiselitteisemmät, 
jos uusintatarkastuksessa havaituista 

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TARKASTAJA KIERROKSELLA

Paperipinkkaa seuraavat pistokokeet
 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ
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REIJO LINTULA 
PUHUU MUUN MUASSA 

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TARKASTUS-
TOIMINNASTA SÄHKÖLIITON 

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAIS-
PÄIVILLÄ 26.–27. LOKAKUUTA 

HÄMEENLINNASSA.

– Yli 20 vuoden kokemus on kehittänyt 

ihmeellisen vainun. Sähkölaitteiston tekninen 

tarkastus tehdään pistokokeen lailla. Jos 

kohteessa on sata keskusta ja niistä tarkastetaan 

kymmenen, kyllä sieltä ongelma nousee esiin, jos 

siellä sellainen on, Reijo Lintula kertoo.

PALKANSAAJIEN KOULUTUSSÄÄTIÖ 
ETSII OSTAJAA KILJAVAN OPISTON 
KIINTEISTÖLLE

puutteista koituu välitön vaara. Silloin 
tarkastus usein keskeytetään ja asiasta 
tehdään ilmoitus Tukesiin saman tien.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISTA 
LAISTETAAN YHÄ ENEMMÄN 
Lakisääteinen määräaikaistarkastus on 
tehtävä rakennuksen käyttötarkoituk-
sen mukaan viiden tai kymmenen vuo-
den välein. Tarkastuksen toteutumises-
ta vastuu on omistajalla tai haltijalla. 
Lain kirjain ei kuitenkaan toteudu.

– Kellään ei ole tarkkaa tietoa, mutta 
varovasti arvioiden 30 000–40 000 kiin-
teistössä lakisääteinen määräaikaistar-
kastus on tekemättä. Määräaikaistar-
kastusten määrä nimittäin vähenee jo-
ka vuosi, mikä näkyy omassakin työs-
säni. Kiinteistöjen omistajat ovat osit-
tain tietämättömiä, osittain välinpitä-
mättömiä.

Osaltaan laiminlyönteihin vaikuttaa 
sekin, että niistä ei koidu mainittavia 

seuraamuksia, korkeintaan sakkoja. Si-
tä paitsi valtuutettu tarkastaja ei ole vi-
ranomainen, vaikka hänen työnsä lain-
säädännön silmissä onkin viranomais-
työtä.

– Meillä ei ole esimerkiksi natsoja 
katkoa sähköjä omin lupinemme.
HANKI ASIALLISESTI, 
SEURAA JA HUOLLATA
Mikä sähkölaitteistoja ja -laitteita sitten 
syö? Selkeät asennusvirheet ovat luku 
sinänsä, mutta laitteisiin ja laitteistoi-
hin purevat myös aika, sääolot ja käyt-
tövirheet.

Reijo Lintula soisi, että Suomessa sel-
vitettäisiin, millainen elinkaari on pa-
remmista materiaaleista tehdyillä asen-
nuksilla. 1970–1980-luvuilla asennuk-
sien laskettiin kestävän 50 vuotta, mut-
ta olettaa sopii, että tuoreemmat asen-
nukset kestäisivät pidempään.

– Varsinkin rannikolla säällä on iso 
merkitys. Ei tarvitse muuta kuin katsoa 
vaikka parvekkeella olevan pistorasian 
hapettuneita maadoitusliuskoja. Myös 
ultraviolettisäteily on haitaksi, sillä se 
kovettaa. Pakkanen ei riko ulkokäyt-
töön tarkoitettuja laitteita ja laitteistoja, 
mutta kylmässä kovettuneet, ulos kuu-
lumattomat muovieristeet napsahtavat 
helposti poikki, kun niitä pitelee.

Vuodessa kuitenkin tapahtuu yli tu-
hat sähköpaloa, joissa syynä on sähkö-
laitteiston tai -laitteen väärä käyttö. Ta-
vattomia eivät ole nekään tapaukset, et-
tä asuntoa yritetään lämmittää laitta-
malla uuni ja keittolevyt päälle.

Valtuutetulla tarkastajalla on kui-
tenkin simppeli sähköturvallisuutta li-
säävä resepti laitteiden ja laitteistojen 
omistajille ja haltijoille.

– Hankinnat tulee tehdä asiallisia ka-
navia pitkin. Turvallisuutta lisää, kun 
laitteiden ja laitteistojen kuntoa seuraa 
ja teettää huollon heti oireiden ilmesty-
essä. 

VARSINKIN RANNI-
KOLLA SÄÄLLÄ ON ISO 
MERKITYS. EI TARVITSE 
MUUTA KUIN KATSOA 
VAIKKA PARVEKKEELLA 
OLEVAN PISTORASIAN 
HAPETTUNEITA 
MAADOITUSLIUSKOJA.

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

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. 

Nurmijärvellä sijaitsevasta Palkansaajien kou-

lutussäätiön omistamasta Kiljavan opiston 

kiinteistöstä on solmittu myyntitoimeksian-

to Catella Oyn kanssa. Itse opiston toimin-

ta ei kuitenkaan lakkaa, painottaa Palkansaa-

jien koulutussäätiön puheenjohtaja Mikko Hei-

nikoski. 

Mikko Heinikoski huomauttaa, että opiston 

toiminta on viime vuosina laajentunut ja se on 

lisännyt tarjontaansa uusille aloille.

Ay-koulutus, kuten luottamusmiehille suun-

natut kurssit, säilyvät jatkossakin Kiljavan 

opiston ydintoimintana, mutta koulutusta ke-

hitetään vastaamaan entistä paremmin opiske-

lijoiden tarpeita.

– Ammattiyhdistysaktiivien osaamisen kehit-

täminen on entistä tärkeämpää nopeasti muut-

tuvassa työelämässä. Tulevaisuudessa pystym-

me järjestämään helpommin saavutettavaa 

koulutusta uusissa toimipisteissämme, sanoo 

Kiljavan opiston rehtori Ari-Pekka Lundén. 

Hän pitää tärkeänä mahdollisuutta vasta-

ta jatkossakin muun muassa paikalliseen sopi-

miseen ja luottamismiesverkoston uusiin haas-

teisiin tavoittamalla opiskelijat heille parhaiten 

sopivin opiskelumuodoin.

– Yhteiskunta on muuttunut, ja tehtävämme 

on varmistaa, että kaikilla luottamustehtäviin 

valituilla on mahdollisuus osallistua heille tär-

keään koulutukseen.

Palkansaajien koulutussäätiön omistamat 

Kiljavan opisto ja sen Tampereella sijaitseva 

Voionmaan koulutuskeskus tarjoavat vapaan si-

vistystyön opintoja niin luottamustehtävissä 

toimiville aikuisille kuin uransa alussa olevil-

le nuorille. 

Vuonna 2016 tapahtuneen fuusion seurauk-

sena muodostunut Palkansaajien koulutussää-

tiö on monialainen oppilaitos, jonka vahvuuk-

siin kuuluu muun muassa vahva työelämä- ja 

mediaosaaminen sekä joustava ammatillinen 

koulutus, joka tarjoaa mahdollisuuksia esimer-

kiksi uudelleen ammattiin kouluttautuville. Tä-

män lisäksi Kiljavan opisto tekee tiivistä yh-

teistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopisto-

jen kanssa. 

RISTIKON 
RATKAISU
Syysristikon oikein 
ratkaisseiden kesken 
arvotun palkinnon voitti 
Pertti Nissilä 
Lappeenrannasta. 
Onnittelut voittajalle!
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 29.11.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 19.11.2018 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
Sääntömääräinen syyskokous osas-

ton toimistolla ti 20.11.2018 

klo 17. Käsitellään sääntömääräi-

set asiat. Kahvitarjoilu. – Hallitus

Pikkujoulu Oulun Lapland-hotel-

lissa la 1.12. klo 19. Tilaisuuteen 

on ennakkoilmoittautuminen. Il-

moittautumisohjeet lähetetään jä-

senistölle marraskuun puolivälis-

sä, ja ne löytyvät myös osoitteesta 

www.osasto001.fi. – Hallitus

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

na 2018 pidetään joka kuukau-

den toisena tiistaina klo 12 alka-

en osaston toimistolla osoitteessa 

Rautatienkatu 16 D 46, Oulu.

003 Muhoksen Sähkötyönteki-
jät ry
Sääntömääräinen syyskokous Roku-

anhovissa la 1.12.2018 alkaen klo 

15. Käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. 

Tervetuloa! – Hallitus

005 Lounais-Hämeen sähkötyön-
tekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous 

la 1.12.2018 klo 12 Forssan jär-

jestöjentalolla, Kuhalankatu 17. 

Kokouksen jälkeen ruokailu Ravin-

tola Martinassa. Tervetuloa! – Hal-

litus

Onkikilpailut 22.9. Forssan Li-

nikkalanlammilla, tulokset: 1. Arto 

Haakana 16 kalaa, 2. Jukka Haka-

la 8 kalaa, 3. Lauri Välimaa, Marko 

Järvinen ja Arto Valkama 1 kala, 6. 

Janne Toivonen, Vesa Mäkelä, 

Heikki Rajaveräjä, Atte Suoranta, 

Jarkko Jaakkola ja Timo Anttila il-

man tulosta. Jatkoilla saunottiin 

keilahallin tiloissa, missä oli myös 

ruokailu sekä palkintojenjako.

011 Tampereen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Veteraanijaosto kokoontuu 

ma 19.11. klo 14 osaston toimis-

tolla. Osoite; Näsilinnankatu 33 b 

A. Porttikoodi 3390.

Sääntömääräinen syyskokous ke 

28.11.2018 klo 17 ABC Lahdes-

järvellä Tampereella. Kokoukses-

sa käsitellään sääntöjen määrää-

mät asiat sekä liiton ajankohtais-

katsaus. Paikalla kahvitarjoilu. Ter-

vetuloa!

013 Hyvinkään Sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto ry
Syyskokous to 29.11.2018 klo 17 

ravintola Harlekiinissa, Kauppato-

ri 1, Hyvinkää. Kokouksessa käsi-

tellään sääntömääräiset asiat yms. 

SAK:n järjestöasiantuntia ja Hy-

vinkään kaupunginvaltuutettu Jus-

si Kukkola pitää lyhyen katsauk-

sen työmarkkinatilanteesta ja vas-

tailee kysymyksiin tilaisuuden alus-

sa. Osasto tarjoaa päivällisen. Ter-

vetuloa!

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous ma 

12.11.2018 klo 18 Ravintola Pep-

perissä, Välikatu 18, 37100 No-

kia. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hal-

litus

016 Haminan Sähköosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous ma 

12.11 2018 klo 18, hallitus jo 

17.30. Kokouspaikkana toimii 

Kumppanuustalo Hilma, Kadetti-

koulunkatu 3, Hamina. Tervetuloa! 

– Hallitus

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous ke 

28.11.2018 klo 18 osaston toimis-

tolla, Arvi Kariston katu 3 A 8, Hä-

meenlinna.

021 Porin Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous ke 28.11.2018 klo 18 

Sokos Hotelli Vaakunassa. Esillä 

sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoi-

lu! Tervetuloa! – Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun Säh-
köalantyöntekijät ry
Syyskokous ma 19.11.2018 klo 

17–19 (huom! aika) Hotelli Lap-

peen kokoustiloissa (opasteet: Lap-

peenrannan seudun sähköalan työn-

tekijät). Sääntömääräiset ja muut 

esille tulevat asiat. Illallinen klo 19 

ravintola Rosso IsoKristiinassa. Ter-

vetuloa! – Hallitus

Pikkujoulut la 1.12. klo 

18.30 Hotelli Patriassa. Paikkava-

raus on tehty 60 henkilölle. Tilai-

suus on avec, hinta 10 €/hlö, johon 

kuuluu ruokailu ja ohjelma. Laskun 

mukana tarkemmat tiedot. Sitovat 

ilmoittautumiset 15.11. mennessä 

Ari Hakulille puh. 050 390 0737, 

työaikana tekstiviestillä.

024 Varkauden Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous ravin-

tola Amandassa to 29.11.2018 klo 

18. Kokouksessa käsitellään sään-

töjen sille määräämät asiat. Ko-

kouksen jälkeen ruokailu. Tervetu-

loa! – Hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin 
Osasto ry
Syyskokous pe 30.11.2018 klo 18 

Ässätornissa, Ilmarinkuja 3, 45100 

Kouvola. Kokouksessa käsitel-

lään sääntömääräiset asiat. Koko-

uksen jälkeen ruokailu, johon osal-

listuvilta sitova ilmoittautuminen 

22.11. mennessä puh. 040 809 

7029, kouvolansahkotyontekijat@

gmail.com tai osaston nettisivuilla. 

Hallitus toivottaa kaikki jäsenet ter-

vetulleiksi!

032 Pudasjärven Sähköalojen-
ammattiosasto ry
Syyskokous la 17.11.2018 klo 18 

Carunan tiloissa, Sähkötie 2.

Pikkujoulua vietetään Hotelli Iso-

syötteellä la 24.11. klo 19 alkaen. 

Olemme varanneet 2 hengen huo-

neita, jos haluaa yöpyä. Huoneen 

omavastuu puolisolta 40 €. Ilmoit-

tautuminen 13.11 mennessä puh. 

0400 280 127 puhelu/tekstivies-

ti. Tilinumero FI29 5360 0420 

1074 95.

036 Kuopion Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous la 24.11.2018 klo 

17 Hotelli Puijonsarvessa Kuopi-

ossa. Käsitellään sääntöjen osas-

ton syyskokoukselle määräämät asi-

at. Kokouksen jälkeen joulubuffet 

Frans & Sophiessa. Lämpimästi ter-

vetuloa!  – Hallitus

037 Satakunnan Energia-alan 
ammattilaiset ry
Sääntömääräinen syyskokous pe 

2.11.2018 klo 18 Jacuzzissa, An-

tinkatu 8, 28100 Pori. Kokoukses-

sa käsitellään sääntömääräiset asi-

at. Ilmoittautumiset kokoukseen 

osallistumisesta numeroon 044 

701 2375. Tervetuloa! – Hallitus

038 Naantalin Voimalaitos-
työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous 

Naantalissa ravintola Trapissa ke 

14.11.2018 klo 18 alkaen. Koko-

uksen jälkeen tarjoillaan illallinen. 

Jäsenet tervetuloa! – Hallitus

039 Tietoliikenne- ja Informaatio-
tekniikka os. 039
Syyskokous pe 30.11.2018 klo 

17.30 Hotelli Vantaan auditorios-

sa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa. 

Kokouksen jälkeen buffet-illalli-

nen ja Forever young show -ohjelma 

Tulisuudelmassa. Ilmoittautumi-

set sähköpostilla syyskokous039@

gmail.com 30.10. mennessä, että 

saamme tehtyä illallisvaraukset ho-

tellille oikeilla määrillä. Poikkeus-

tapauksessa ilmoitus sihteeri Kirsi 

Halmeelle puh. 050 326 9035.

041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-

us to 13.12.2018 klo 17 Turun Vi-

rastotalon auditoriossa, Itsenäisyy-

denaukio 2, 20800 Turku. Esillä 

sääntömääräiset asiat, tarjolla ilta-

palaa. Tervetuloa mukaan! – Hal-

litus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Tulevat kokoukset: 25.10., 22.11. 

syyskokous. Tervetuloa jäsenet! 

Voit myös samalla ilmoittautua 

teatteriin ja/tai pikkujouluruokai-

luun!

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous pe 9.11.2018 klo 

17.30 Kinaporin palvelukeskuk-

sessa, Kinaporinkatu 7–9, 00500 

Helsinki. Käynti sisäpihalta. Koko-

uksessa käsitellään sääntöjen 7§ 

kohdan mukaiset asiat sekä muut 

esille tulevat asiat. Kokousta en-

nen on mahdollista tutustua tupa-

rien merkeissä osaston uusiin ti-

loihin, jotka ovat samassa pihapii-

rissä kokouspaikan kanssa. Ovet 

ovat avoinna klo 15 alkaen osoit-

teessa Hämeentie 58–60 C 57, 2 

krs. Tarjolla kahvia ja muuta juo-

maa sekä pientä purtavaa. Tervetu-

loa! – Hallitus

055 Riihimäen Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous pide-

tään ti 6.11.2018 Riihimäellä Ra-

vintola Asema X:ssä klo 18 alka-

en. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräiset jäsenasiat. Osasto tar-

joaa iltapalan. – 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 Pikkujou-

lu Show. Ilmoittautuminen teksti-

viestein viimeistään 31.10. Niko 

Ala-Lahdelle puh. 0400 723 246. 

Ensimmäiset 30 mahtuu mu-

kaan. Omavastuu 20 € maksetaan 

31.10. mennessä osaston tilille 

FI12 4928 0010 0753 40.

058 Joensuun Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous ti 27.11.2018 klo 

18.30 Teatteriravintolassa (Torni-

kabinetti). Käsiteltävät asiat sään-

tömääräiset ja muut esille tulevat. 

Kokouksen jälkeen tarjolla iltapa-

laa. Tervetuloa! – Hallitus

059 Lahden Sähköalan-
työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous 

pe 23.11.2018 klo 18 alkaen. 

Paikkana on JHL:n Kotiniemi-Maja, 

Kotiniemenkuja 31, 15230 Lahti. 

Kokouksen jälkeen on ruokatarjoilu 

ja sauna. Saunalle oma pyyhe mu-

kaan. Tervetuloa! – Hallitus

Kylpyläretki 6.–9.12. Saaren-

maalle Kuressaareen Grand Rose 

Spa -hotelliin. Lähtö Lahdesta Ma-

rolankadun turistipysäkiltä 6.12. 

klo 15.30. Paluu Lahteen 9.12. 

noin klo 20.  Matkan hinta on 150 

€/henkilö. Ilmoittautumiset ja mak-

su osaston toimistolle 12.11. men-

nessä päivystysaikoina (maanantai-

sin klo 16.30–18.00). Paikkoja on 

rajoitetusti, joten nopeimmat ehti-

vät mukaan. Lisätietoja aikataulusta 

ja muista matkaan liittyvistä asiois-

ta osaston toimistolta päivystysai-

koina (puh. 044 051 0859), osas-

ton kotisivuilta (viisysi.sahkoliitto.fi) 

tai Pertti Simolalta, puh. 040 722 

8621. – Vapaa-ajan jaosto

062 Lohjan Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous 

pe 16.11.2018 klo 18 Metallitu-

valla, Tehtaankatu 9, Lohja. Esil-

lä sääntöjen määräämät asiat. Hal-

litus kokoontuu klo 17. Syyskoko-

uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa! 

– Hallitus

065 Iisalmen Sähköalan-
työntekijät 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 puolisoil-

le: Raparperitaivas-Suomirockmusi-

kaali pe 9.11. klo 19 + kahvitus, Ii-

salmi kulttuurikeskus. Omavas-

tuu 10 € osaston tilille FI06 5068 

0620 2442 75. Paikkoja rajoitetus-

ti. Ilmoittautuminen 28.10. men-

nessä 040 411 7100/Jarkko.

067 Kokkolan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous ke 14.11.2018 klo 

19 SAK:n ammattiosastojen toimis-

tolla, Pitkänsillankatu 23, 2.krs. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Ko-

kouksen jälkeen ruokailu. Huom! 

ruokailuun ilmoittautuminen säh-

köpostilla 7.11. mennessä sihtee-

ri67@gmail.com tai tekstiviestil-

lä puh. 050 549 8875. Ilmoita sa-

malla mahdolliset ruoka-aineallergi-

at. Tervetuloa!

Pikkujoulu jäsenille puolisoi-

neen la 1.12. Hotelli Kaarlessa 

klo 19 (Jouluinen paistinpöytä). Il-

moittautuminen tapahtuu maksa-
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malla 15 €/hlö osaston tilille FI03 

5162 0020 1477 68 viitenumerol-

la 1067. Ilmoittaudu viimeistään 

14.11. Tervetuloa!

076 Vaasan Sähköalan-
työntekijät ry
Pikkujoulut jäsenille ja heidän seu-

ralaisilleen la 17.11. klo 18, Bras-

serie & Bar Fondis, Hovioikeuden-

puistikko 15. Osallistumismaksu 

20 €/hlö maksetaan ilmoittautumi-

sen yhteydessä osaston tilille FI81 

1187 3000 6042 53. Sitovat il-

moittautumiset 11.11. mennessä.

Sääntömääräinen syyskokous ke 

12.12.2018 klo 16.30 Ravintola 

Dallasissa. – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet 
Ammattiosasto 80 ry
Syyskokous pe 26.10.2018 klo 18 

alkaen keilahalli Valopallon kabi-

netissa. Kokouksen jälkeen vapaa-

ta keilaamista. Lisätietoja sihteeril-

tä. Tervetuloa!

094 Raahen Sähkömiehet ry
Syyskokous ti 13.11.2018 klo 19 

osaston toimitiloissa, Ratsukatu 5 

E, Raahe. Käsitellään sääntöjen 

syyskokoukselle määräämät asiat. 

Kokouksen jälkeen osallistujille ruo-

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

099 Loimaan Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous ke 7.11.2018 klo 18 

Ravintola Lankossa, Vesikoskenkatu 

13, Loimaa. Esillä sääntöjen syys-

kokoukselle määräämät asiat. Terve-

tuloa! – Hallitus

100 Järvenpään Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous pe 30.11.2018 klo 18 

Cantina Zapata/4. krs kokoustilat, 

Mannilantie 44, Järvenpää. Käsi-

tellään sääntöjen määräämät asiat. 

Ruokailu virvokkeineen. Info 045 

632 8758/sihteeri.

101 Ylivieskan Sähköalan 
osasto ry
Sääntömääräinen syyskokous ke 

5.12.2018 klo 19 alkaen Hotelli-

ravintola Lounatuulessa, Tulolantie 

23, Ylivieska. Kokouksessa käsitel-

lään sääntömääräiset asiat. Osallis-

tujille tarjolla jouluruokailu. Ilmoit-

tautumiset kokoukseen puh. 0440 

490 781. Tervetuloa! – Hallitus

104 Saarijärven Sähköalan-
työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous to 

8.11.2018 Summassaaressa 

klo 18, ruokailu klo 17 alkaen.

105 Vihdin Sähköalan-
työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pe 

30.11.2018 klo 18 Nummelan kei-

lahallin kokoustiloissa. Esillä sään-

töjen määräämät ja muut ajankoh-

taiset asiat. Kokouksen jälkeen noin 

klo 19.30 perinteiset keilakilpailut. 

Ruokailu ja virvokkeita noin klo 21. 

Myös saunomismahdollisuus. Terve-

tuloa! – Hallitus

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous to 

22.11.2018 klo 18 Kylpylähotel-

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3, 

Vuorela. Kokouksen yhteydessä ruo-

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

Pikkujoulu 30.11.–1.12. Kylpy-

lähotelli Rauhalahdessa Kuopios-

sa. Ilmoittautumiset 7.11. mennes-

sä Eero Vehkaperälle eero.vehkape-

ra@outlook.com tai puh. 044 723 

7318. Jäsenhinta 25 € sisältäen 

kylpylän ja kuntosalin käytön, run-

saan joulubuffetin klo 19–22, tans-

silipun ja majoituksen 2 hengen 

huoneessa. Maksu osaston tilille 

FI37 5443 0420 0785 49 viimeis-

tään 16.11.

108 Nurmeksen Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous to 15.11.2018 klo 

17 PKS:n toimitiloissa, Välitie 12, 

Nurmes. Esillä sääntömääräiset ja 

ajankohtaiset asiat. Pizzatarjoilu. 

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.

136 Hämeen sähkömiehet ry
Syyskokous ti 4.12.2018 klo 

18 Ravintola Leskirouva, Akaa. Joh-

tokunnan kokous ti 6.11. klo 18 sa-

massa paikassa. Esillä sääntömää-

räiset asiat.

140 Keski-Karjalan 
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous pe 

23.11.2018 klo 19 Kiteellä kan-

sanopistolla. Esillä kokousasiat, tar-

jolla jouluruoka ja sauna. Tervetu-

loa! – Hallitus

146 Kannuksen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous ti 13.11.2018 klo 

16 Grilli-pizzeria Kannus Corneris-

sa. Kokouksessa käsitellään sääntö-

määräiset asiat. Osasto tarjoaa ruu-

an. Tervetuloa! – Hallitus

147 Paimion 
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous to–pe 15.–16.11. 

2018 23 h -risteilyllä Tallink Sil-

jan Baltic Princessillä Turusta Tuk-

holmaan. Ilmoittautua voi puhe-

limitse Jarmo 040 503 1285 tai 

Rami 0440 721 821 tai sähkö-

postilla Ramille ramppu69@gmail.

com. Sähköpostilla tulee myöhem-

min kokousohjelmalista. Laiva on 

nyt jo miltei täyteen buukattu, jo-

ten ajoissa täytyy olla varaamassa 

matkaa. Lähtö to klo 20.15 Turus-

ta, saapuminen pe klo 6.10 Tukhol-

maan Värtan-satamaan. Paluuläh-

tö pe klo 7.10 Tukholmasta, saapu-

minen klo 19.15 Turkuun. Varattu 

30 hengelle 15 B-luokan 2 hengen 

hyttiä. Ravintolapalvelut: Pöytä-

varaus on lunastettava ravintolas-

ta viimeistään 15 minuuttia katta-

uksen alkamisesta (ei koske aami-

aista). Aamiainen pe Grande Buf-

Jatkuu seuraavalla sivulla
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ELLEDNINGEN

STRID OM PRESTIGE OCH VÄRDERINGAR MED REGERINGEN

I skrivande stund väntar den 

oundvikliga sammanstötning-

en mellan Finlands regering och 

fackföreningsrörelsen alltjämt 

på en lösning. 

Regeringen lämnade ett med-

delande om det försämrade an-

ställningsskyddet för behandling 

i riksdagen. Avsikten är att få en 

majoritet av riksdagen bakom 

regeringens lagförslag att för-

sämra de anställdas ställning på 

arbetsplatserna. Sipiläs reger-

ing tänker sig att när en majori-

tet i riksdagen ställer sig bakom 

regeringens förslag slutar fack-

förbunden upp med politiska 

åsiktsyttringar mot regeringen. 

Ärendet har blivit en princip- 

och prestigefråga för regeringen. 

Det är också en betydande vär-

deringsfråga för fackföreningsrö-

relsen; nu år måttet rågat. 

  

Regeringens saldo är en stor 

mängd lagförslag om försämra-

de villkor för anställda och ar-

betslösa.  Dessutom utövade re-

geringen påtryckningar på fack-

förbunden med ett konkurrens-

avtal om en förlängning av ar-

betstiderna och en förhöjning av 

socialförsäkringspremierna. 

En försämring av anställ-

ningsskyddet för personer som 

arbetar i små företag motiveras 

med att sysselsättningen för-

bättras, men å andra sidan blir 

det lättare att avskeda en be-

svärlig arbetstagare. 

Enligt företagarorganisatio-

nen är en prövotid på sex måna-

der inte tillräckligt för att kun-

na bedöma en anställd. Orga-

nisationen anser att det finns 

många arbetstagare på arbets-

marknaden som har ”ont i sin-

net”. Att det finns arbetstagare 

som vill skada företag efter att 

den sex månader långa prövoti-

den har suttits av. Men jag kan 

för allt i världen inte tro att en 

arbetstagare som söker ett jobb 

skulle planera att vara besvär-

lig eller skada företaget om hen 

blir anställd. Det är ren och skär 

paranoia.

  

Detta struntprojekt är en otroligt 

sorglig skapelse av regeringen 

som nu lett Finlands välfunge-

rande arbetsmarknadssystem till 

kaos. Avsikten är enbart att visa 

fackföreningsrörelsen var skåpet 

ska stå. Jag tror att vårens riks-

dagsval kommer att placera skå-

pet på rätt plats. 

Min varmaste önskan är att 

denna principstrid ska vara löst 

när Vasama utkommer. Om så 

inte är fallet utlovas oroliga ti-

der. Fackföreningsrörelsen kom-

mer att försvara sina medlem-

mar mot beslutsfattarnas god-

tycke. Det är fackförbundens, 

liksom även Elektrikerförbun-

dets uppgift. 

  

Fackförbunden har redan ge-

nomlevt en stor mängd politis-

ka strejker, och även Elektriker-

förbundets medlemmar har va-

rit delaktiga. Jag riktar ett stort 

tack till alla elektrikerförbunds-

medlemmar som redan deltagit 

i de politiska striderna i indu-

strins olika arbetsbranscher. 

Politiska strejker har lock-

at en del politiker, och i synner-

het företagarorganisationen, att 

kräva en begränsning av de poli-

tiska strejkerna. Finland är allt-

jämt en demokrati där grundla-

gen tryggar oss rätten att strejka 

och att fritt uttrycka vår åsikt.  

Om dessa friheter begränsas, 

slår vi in på en farlig väg!

  

Vi har fått njuta av en fantas-

tisk, lång sommar och varma 

höstdagar. Men förr eller sena-

re är svalare väder och vinterns 

ankomst i alla fall att vänta. Det 

är bara ett par månader till jul, 

så vi ska inte låta höstmörkret 

påverka oss negativt. Jag öns-

kar alla förbundsmedlemmar 

med familjer en riktigt ange-

näm höst!

SAULI VÄNTTI
ordförande

fetissa klo 7.10 paikallista aikaa, 

lounas samassa paikassa klo 14. 

Kokoustila varattu pe klo 10–13 

paikallista aikaa 30 henkilölle.

152 Viinijärven Sähköalojen 
Työntekijät ry
Syyskokous la 24.11.2018 klo 

17 ravintola Kielossa Joensuus-

sa. Käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Ilmoittautumiset Jyrki Har-

tikaiselle puh. 0400 572 632. 

Tervetuloa!

155 Hissimiehet ry
Syyskokous la 17.11.2018 Tam-

pereella Majurisaunalla, Sata-

kunnankatu 23 (entinen Anttilan 

kiinteistö). Hallitus kokoontuu klo 

14, ja yleiskokous alkaa klo 16. 

Käsitellään sääntömääräiset asi-

at. Tervetuloa!

165 Päijänteen Sähköalan-
työntekijät ry
Syyskokous to 8.11.2018 Sys-

mässä Ravintola Uotissa klo 18. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa. – Hallitus

166 Vaasan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous 

pe 9.11.2018 klo18 osaston toi-

mitilassa, Ay-keskus, Hovioikeu-

denpuistikko 18 sisäpiha. Koko-

uksessa käsitellään sääntömääräi-

set asiat. Kahvitarjoilu ja kokouk-

sen jälkeen iltapala. Tervetuloa! 

– Hallitus 

Avdelningens stadgeenli-

ga höstmöte hålls fredagen den 

9.11.2018 kl.18:00 i avdelnin-

gens utrymmen, FF-centralen 

Hovrättsesplanaden 18 på inner-

gården. På mötet avhandlas stad-

geenliga ärenden. Kaffebjudning 

på mötet och efteråt kvällsbit. 

Välkomna! – Styrelsen

177 Kiskoliikenteen 
sähkö-, tietoliikenne- 
ja turvalaiteammattilaiset ry
Syyskokous pe–la 7.–8.12.2018 

Scandic Eden Nokian kylpyläho-

tellissa. Osaston 90-vuotisen tai-

paleen kunniaksi osasto tarjo-

aa kokoukseen osallistuville jäse-

nille yöpymisen kahden hengen 

huoneissa. Huoneen hintaan ku-

luu trooppinen allasosasto sau-

noineen. Yhden hengen huone on 

mahdollista varata 44 € lisähin-

taan. Illallinen 7.12. klo 21. Ko-

kouspäivä 8.12. alkaa aamiaisel-

la, ja kokouksen jälkeen tarjol-

la on lounas. Puolisolta hinta on 

60,50 €, joka sisältää trooppi-

sen allasosaston käytön saunoi-

neen. Illalliselle voi varata illal-

liskortin, jonka hinta tarkentuu 

myöhemmin.  Ilmoittautumi-

sen yhteydessä peritään 20 € il-

moittautumismaksu, joka palau-

tetaan kokouksen alussa. Muis-

tathan myös ilmoittaa mahdolli-

sista ruoka-allergioista. Jos osal-

listut pelkästään kokoukseen 

8.12., ei ilmoittautumismak-

sua peritä, mutta ilmoittautu-

minen olisi silti toivottavaa. Il-

moittautumiset sähköpostilla 

osaston toimitsijalle jukka.par-

viainen50@gmail.com. En-

nakkomaksu osaston tilille: 

FI54 4309 2220 1416 63, 

viestikenttään nimet, joita mak-

su koskee. Osasto järjestää kul-

jetuksen Nokian Edeniin perjan-

taina ja lauantaina Nokian ase-

malta sekä syyskokouksen jäl-

keen Tampereen rautatieasemal-

le. Mikäli tarvitset kuljetuksen, 

ilmoitathan siitä ilmoittautumi-

sen yhteydessä tai myöhemmin. 

178 Siilinjärven 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-

us la 10.11.2018. Ennen ko-

kousta ruokailu Ravintola Ama-

rillossa, Kirjastokatu 10, Kuo-

pio, alkaen klo 16, minkä jäl-

keen siirtyminen viereiseen Sek-

torin saunaan. jossa kokous ja 

sauna. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! – Hallitus

182 Teollisuuden 
Sähköalojen Työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous 

pe 23.11.2018 kello 18 Her-

mannin saunassa Helsingissä, 

Hämeentie 63. Kokouksen jäl-

keen saunomista ja ruokailua. 

Tervetuloa!

184 Järvi-Savon 
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pe 

30.11.2018 klo 18 Sokos Ho-

tel Vaakunassa Mikkelissä. Käsi-

tellään sääntöjen määräämät ja 

ajankohtaiset asiat. Luottamus-

miesvalinnat. Aloitamme yh-

teisellä ruokailulla. Tervetuloa 

kaikki jäsenet! Ruokailuun osal-

listuvat ilmoittautuvat osaston 

sihteerille sähköpostilla: kari.ha-

linen@elvera.fi. – Hallitus

185 Satakunnan Puhelin ja 
Tietoliikenne Työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous 

ke 21.11.2018 klo 17 Ravinto-

la Amadossa, Keskusaukio, Pori. 

Kokouksessa esillä sääntömää-

räiset asiat, keskustellaan myös 

osastomme toiminnan jatkos-

ta. Kokouksessa tarjolla kahvia 

ja suolaista. Jäsenet tervetuloa 

keskustelemaan.

Perinteinen pikkujouluruokai-

lu on katettu pe 30.11. klo 

19 Ravintola Scandicissa, It-

senäisyydenkatu 41, 28100 

Pori. Seuralaiselta perimme 20 

€:n korvauksen, maksun voi 

suorittaa osaston tilille FI14 

5700 8140 0470 80. Ilmoit-

tautumiset 16.11. mennessä 

harri.i.pohjalainen@gmail.com 

tai puh. 050 348 8992. Ystä-

vällisesti tervetuloa! – Hallitus

OSASTOT TOIMIVAT
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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.

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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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
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Työmukavuuden uusi aika.
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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. 
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