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Isi on kapteeni Punaparta, merten kauhu.

Paras ilo on näissä 
hetkissä!

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Elä rohkeasti tässä ja nyt 
– parasta turvaa läheisillesi on oma henkivakuutuksesi

Koe kaikki elämän värit ja elä rohkeasti omannäköistäsi elämää. 
Arjessa on helpompi huomata syyt hymyyn, kun 
sinulle rakkaat ihmiset on turvattu. 

Henkivakuutuksella autat perhettäsi pärjäämään 
taloudellisesti, jos jonain päivänä äkillisesti menehdyt.  
Esimerkiksi asuntolainan ja muiden kulujen ei tarvitse kaatua  
kokonaan puolison niskaan, ja autat perhettäsi jatkamaan 
elämäänsä ja arkeaan tutuissa puitteissa. 
  
Turvaa rakkaimpasi Turvassa-henkivakuutuksella 
osoitteessa turva.fi/henkivakuutus 

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!
Eikä muuten maksa paljon.

Laske vaikka itse!
turva.fi/henkivakuutus



 VA S A M A  8  /  2 0 2 1   3

K
uv

a:
 S

uv
i R

oi
ko

nan sekä työttömyysturvan. Sel-
vää on, että asiasta tullaan käy-
mään paljon keskustelua ja hyvä 
niin. Kaikki olemme varmasti 
yhtä mieltä siitä, että jäsenmak-
sun maksamisen tulee olla help-
po ja yksinkertainen toimenpide, 
on sitten kyseessä työnantajape-
rintä tai itsemaksava jäsen.

  

Alue- ja järjestötoiminnan kehit-
tämishankkeeseen tulee mukaan 
uusia ammattiosastoja lähes vii-
koittain. Uusilla alueasiantun-
tijoilla riittää työsarkaa yhdessä 
ammattiosastojen kanssa. Todel-
la hienoa, että hanke on lähtenyt 
näin lupaavasti käyntiin.

  

Lopuksi esitän vielä yhden toi-
veen tälle joululle. Toivon, että 
alamme työpaikoilla keskustel-
la järjestäytymisestä, liiton jäse-
nyydestä. Keskustellaan positii-
visuuden kautta, luodaan yhtei-
söllisyyttä.

Toivotan kaikille Sähköliiton 
jäsenille perheineen rauhallista 
Joulua ja menestystä alkavalle 
vuodelle! Vietetään turvallista 
Joulua.
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Näin vuoden lopulla joulua 
odottaessa tulee mieleen 

suuria ajatuksia maailman me-
nosta. Hyvää tahtoa ja joulumiel-
tä olisi yritettävä löytää myös 
työmarkkinoille.

Pohtiessani asioita, joita halu-
aisin vuoden viimeisellä Sähkö-
johto-palstalla tuoda esiin, mie-
leen nousee ensimmäisenä pal-
jon haasteita ja ehkä enemmän-
kin negatiivissävytteisiä asioita. 
Totesin kuitenkin, että olen kaik-
kia näitä seikkoja jossain vai-
heessa kuluvaa vuotta käsitellyt. 
Nyt onkin aika tuoda esiin posi-
tiivisia asioita, luoda uskoa huo-
miseen ja hyvälle joulumielelle.

  

Vaikka vientisektorin työnanta-
jaliike näkee suomalaisen sopi-
musyhteiskunnan toimintaa kah-
litsevana, meillä on paljon työn-
antajaliittoja, jotka näkevät val-
takunnallisissa työehtosopimuk-
sissa myös mahdollisuuksia. 
Sähköliiton pääsopimusalojen 
neuvottelukumppanit lukeutuvat 
näihin työnantajaliittoihin. Täs-
tä olen hyvin tyytyväinen, vaik-
ka tiedänkin, että neuvotteluissa 
haasteita tulee riittämään.

Olen itse tullut neuvottelu-
toimintaan mukaan silloin, kun 
Lauri Lyly toimi Sähköliiton pu-
heenjohtajana. Laurilla oli ja on 
hyvät verkostot sekä neuvotte-
lusuhteet. Näitä häneltä saatu-
ja oppeja olen omassa toimin-
nassani toteuttanut parhaan ky-
kyni mukaan. Vaikeistakin asi-
oista voidaan neuvotella rakenta-
vasti, kun muistamme, että kor-
keintaan asiat riitelevät, eivät 
henkilöt.

PALTA, Energiateollisuus ja 
STTA ovat Sähköliitolle hyvin pit-

käaikaisia neuvottelukumppanei-
ta. Järjestöjen välinen yhteistyö 
ja neuvottelutoiminta on uudista-
nut väkevästi sähkö- ja energia-
alojen sopimustoimintaa. Paljon 
on silti vielä tehtävää. Toivon-
kin, että saisimme keskusteluun 
laajemman sopimuskokonaisuu-
den, vaikkapa runkosopimusmal-
lin, joka kattaisi nykyisten pää-
sopimusalojemme lisäksi huolto- 
ja kunnossapitoalan työehtoso-
pimuksen. Valtaosa Sähköliiton 
jäsenistä tulisi tämän sopimuk-
sen piiriin. Tämä olkoon yksi toi-
veistani tälle joululle; kuultakoon 
tämä toiveeni työnantajaliitoissa 
Korvatunturin lisäksi!

  

Koronavirus on pitänyt meitä ot-
teessaan jo kaksi vuotta. Välil-
lä yhteiskuntaa on suljettu, välil-
lä taas hieman avattu. Koronan 
varjossa Helsingin osasto järjes-
ti elokuussa hienot Volttipäivät 
pääkaupunkimme ytimessä. Säh-
köliittolaisia perheineen kokoon-
tui yhdessä, tavattiin ystäviä, 
kohdattiin ja juteltiin, koettiin 
yhteisöllisyyttä. Muistan vieläkin, 
kuinka hyvältä tuntui tavata ys-
täviä ja tuttavia ympäri Suomea 
pitkästä aikaa. Tunne oli hyvin 
voimaannuttava. Kiitos vielä ker-
ran ammattiosastolle ja sen ak-
tiiveille hienosta kokemuksesta!

Turun osasto juhli 65-vuotis-
ta taivaltaan marraskuun alus-
sa. Minulla oli kunnia osallistua 
juhlaan Turussa upeassa ravin-
tola Gräddassa. Paikalla oli pal-
jon osaston jäseniä puolisoineen, 
tuttuja vuosien varrelta. Sain is-
tua samassa pöydässä eläkkeellä 
olevan työkaverini ja hyvän ystä-
väni Ilari Hyytiäisen kanssa. Ila-
rin rauhallisuus ja positiivisuus 

on aina tehnyt minuun vaikutuk-
sen, niin tälläkin kertaa. Lämpi-
miä terveisiä Ilarille ja mitä par-
hainta joulunaikaa!

  

Sähköliitto ja Destia löysivät toi-
sensa sopimustoiminnassa. Yri-
tyksen ja liiton välillä solmittiin 
erillissopimus, jolla Destia nou-
dattaa sähköalan töissä Ener-
gia-ICT-Verkostoalan työehtoso-
pimusta. Tämä on käänteenteke-
vä muutos. Olemme vuosien var-
rella käyneet neuvotteluita yri-
tyksen raideliikenteen sähkö-ja 
turvalaitetöissä noudatettavasta 
sopimuksesta. Nyt kaikki asettui 
kohdalleen, ja kyseisissäkin töis-
sä tullaan alkavan sopimuskau-
den alusta noudattamaan neu-
vottelemaamme työehtosopimus-
ta. Sen rooli raideliikenteen säh-
kö- ja turvalaitetöissä onkin kas-
vanut merkittäväksi.

  

Sähköliiton edustajisto laski lii-
ton ensi vuoden kokonaisjäsen-
maksun alemmaksi kuin ilmei-
sesti koskaan aiemmin: tasan 1 
prosenttiin!

Tämä on hieno joululahja lii-
ton jäsenille. Toivottavasti se 
madaltaa osaltaan myös kynnys-
tä liittyä liiton jäseneksi. Toi-
vonkin, että uudistuksen myö-
tä saamme jäsenmäärämme vah-
vaan kasvuun. Kuultakoon tämä 
myös Korvatunturilla.

Jäsenmaksumme rakennetta 
ja maksamistapaa koskevaa sel-
vitystyötä tehdään nopealla ai-
kataululla. Keväällä 2022 edus-
tajisto pääsee keskustelemaan 
tästä asiasta. Jäsenmaksulla ka-
tamme liiton ja osastojen toimin-
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Jarno Peuramäki SAK:n edustajistossa:

YHTÄ KÖYTTÄ VETÄMINEN 
EI ONNISTUNUT VIELÄKÄÄN

Tämän Vasaman mennessä pai-

noon neuvottelutilanne tekno-

logiateollisuudessa oli auki. Sähkö-

liittolaiset olivat liiton hallituksen 

päättämässä ylityökiellossa, jonka 

oli määrä päättyä sunnuntaina 19. 

joulukuuta.

Ylityökielto koski teknologiateolli-

suuden ja malmikaivosten sopimus-

aloilla työskenteleviä sähköliittolai-

sia. Heitä koski myös työnantajan 

aloitteesta tapahtuva vuoronvaih-

tokielto. Työtaistelutoimet koskivat 

noin 2 000 jäsentämme, jotka var-

mistavat omalla merkittävällä työ-

panoksellaan suomalaisen vientite-

TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA KIRISTYVÄÄ
ollisuuden kilpailukyvyn.

Sähköliiton hallitus päätti toi-

mista ilmaistakseen tukensa Teolli-

suusliitolle, joka oli ilmoittanut so-

pimusaloja koskevista ylityö- ja vuo-

ronvaihtokielloista vauhdittaakseen 

työehtosopimuksen syntymistä uu-

den työnantajayhdistyksen Tekno-

logiateollisuuden työnantajat ry:n 

kanssa.

PALKKARATKAISU 

HIERTÄÄ ENITEN

Teknologiateollisuuden työehtoso-

pimusneuvottelut Teollisuusliiton 

ja Teknologiateollisuuden työnanta-

jat ry:n kesken keskeytyivät tiistai-

na 30. marraskuuta, jolloin myös 

voimassa ollut työehtosopimus um-

peutui.

Keskeytymisen syy olivat osa-

puolten varsin erilaiset näkemyk-

set tulevasta palkkaratkaisusta. Os-

tovoimaa vahvistavan ratkaisun si-

jaan työnantajayhdistys olisi halun-

nut edetä epävarmaan tulevaisuu-

den näkymään vedoten hyvin maltil-

lisella linjalla.

Teollisuusliitto tiedotti, ettei neu-

vottelupöytään palata turvautumatta 

työtaistelutoimiin.

Ylityökiellon julistamisen jälkeen 

osapuolet palasivat tunnustelemaan 

tilannetta neuvottelupöytään kah-

teen otteeseen.

JÄLKIVAIKUTUS SUOJAA MYÖS 

PAIKALLISIA SOPIMUKSIA

Siitä huolimatta, että edellinen työ-

ehtosopimus on umpeutunut ja tek-

nologiateollisuudessa on sopimuk-

seton tila, työntekijöitä kuitenkin 

suojaa ns. jälkivaikutus. Se tarkoit-

taa, että päättyneen sopimuksen 

työehtoja noudatetaan siihen saak-

ka, kun uusi sopimus syntyy.

Jälkivaikutus koskee myös paikal-

lisia sopimuksia, joita Sähköliitolla 

on alan yrityksissä.

Kaikki työnantajat eivät ole ha-

lunneet tunnustaa jälkivaikutusta 

vaan ovat pyrkineet heikentämään 

työehtoja.

Sopimuksettomassa tilassa ei 

kuitenkaan ole työrauhavelvoitet-

ta. Silloin työehtosopimuksen osa-

puolilla on mahdollisuus ryhtyä työ-

taistelutoimiin: työntekijät lakkoon, 

työnantaja työsulkuun.

Ajantasaiset tiedot tilanteesta: 

Sahkoliitto.fi > Ajankohtaista

Sähköliiton edustajana SAK:n 

edustajiston kokouksessa pu-

heenvuoron käyttänyt Jarno Peu-

ramäki peräänkuulutti SAK:laisten 

liittojen yhteistyötä.

– Kuvittelin, että meidän oli-

si pakkokin alkaa puhaltaa yhteen 

hiileen pärjätäksemme kovan vas-

tuksen edessä Metsäteollisuus ry:n 

ja Teknologiateollisuus ry:n otettua 

jyrkkää etäisyyttä työehtosopimus-

toimintaan.

Hän muistutti, että työantajaken-

tän mittava koordinaatio tuli pal-

kansaajaliikkeelle yllätyksenä muu-

tama vuosi sitten, mutta kerrasta 

pitäisi oppia, viimeistään kahdesta.

– Oppi ei mennyt perille, sillä 

emme tälläkään kertaa saaneet ai-

kaiseksi yhteistä strategiaa TES-

neuvotteluihin. Yritystä oli, mutta 

yhteinen tekeminen ei kaikille käy-

nyt. Sopimuskulttuurin murenemi-

sen luulisi herättelevän meitä vetä-

mään yhtä köyttä, mielellään vielä 

samaan suuntaan.

SAK:n edustajisto kokoontui 18.–

19. marraskuuta Helsingissä. Ko-

kouksessa muun muassa hyväksyt-

tiin kuusi eri jäsenliittojen teke-

mää esitystä. Ne koskivat esimer-

kiksi alipalkkauksen kriminalisoin-

tia sekä työn ja sosiaaliturvan yh-

distämistä. n
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Destia Rail Oy ja Destia Oy tekivät liityntäsopimuksen

SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÄT EIV-SOPIMUKSEN PIIRIIN
Destia Rail Oy ja Destia Oy ovat 

sopineet Sähköliiton kanssa 

liittyvänsä energia-ICT-verkostoalan 

sähkötöitä koskevaan työehtosopi-

mukseen. 

Liityntäsopimuksen johdosta 

energia-ICT-verkostoalan työehtoso-

pimusta aletaan soveltaa yhtiöiden 

nykyisten sopimusten umpeuduttua 

yhtiöiden sähköalan työntekijöihin. 

Sähköalan työntekijät myös valitse-

vat keskuudestaan luottamusmie-

het työehtosopimuksen määräyksiä 

noudattaen.

Kun Sähköliitto neuvottelee uut-

ta energia-ICT-verkostoalan eli so-

pimusalan 002 työehtosopimusta 

maaliskuun lopussa päättyvän jat-

koksi, edustamme siis myös Destia 

Rail Oy:n ja Destia Oy:n sähköalan 

työntekijöitä.

– Sähköliitto on käynyt Destia 

Rail Oy:n kanssa neuvotteluja säh-

köalan työntekijöiden työehdoista jo 

muutamia vuosia. Olemme liittona 

erittäin tyytyväisiä Destia Rail Oy:n 

ja Destia Oy:n kanssa löydettyyn 

ratkaisuun, sanoo Sähköliiton vara-

puheenjohtaja Hannu Luukkonen.

VUOSIEN TES-EPÄSELVYYS 

PÄÄTTYY

Yhtiöiden nykyiset työehtosopimuk-

set päättyvät alkuvuoden 2022 ai-

kana. Destia Rail Oy:n sähköalan 

työntekijöiden työsuhteissa siihen 

saakka noudatettavan työehtosopi-

muksen osapuolet Rakennusliitto ry 

ja Infra ry ovat ilmoittaneet hyväk-

syvänsä liityntämenettelyn, ja rat-

kaisu syntyi hyvässä yhteistyössä.

– Rakennusliitto oli omalta osal-

taan auttamassa ratkaisun synty-

mistä. Sähköalan työntekijät ovat 

pienestä lukumäärästään huolimat-

ta erittäin keskeisissä rooleissa työ-

paikoillaan. Katsomme, että on 

kaikkien osapuolten kannalta jär-

kevä ratkaisu, että Sähköliitto sopii 

sähköalan työntekijöiden työehdois-

ta, Hannu Luukkonen toteaa.

Rakennusliiton varapuheenjohta-

ja Kimmo Palonen pitää hyvä asia-

na, että infra- ja sähköalan työnte-

kijät pääsevät oman alansa työehto-

sopimuksen piiriin ja vuosien epä-

selvyys noudatettavista työehtosopi-

muksista saa päätepisteen.

OULUN ENERGIA URAKOINTI 

OY:SSÄ JO EIV-SOPIMUS

Destia Rail Oy:n muihin työnteki-

jöihin sovelletaan jatkossakin Ra-

kennusliitto ry:n ja Infra ry:n välistä 

työehtosopimusta. Myös Destia Oy 

siirtyy noudattamaan samaa sopi-

musta muiden kuin sähköalan työn-

tekijöiden työsuhteissa 1. helmi-

kuuta alkaen.

Destia Oy:n maaliskuussa os-

tamassa Oulun Energia Urakoin-

ti Oy:ssä noudatetaan jo valmiiksi 

energia-ICT-verkostoalan sähkötöitä 

koskevaa työehtosopimusta, jonka 

osapuolina ovat Sähköliiton lisäksi 

työntekijäliitto JHL ja työnantajajär-

jestöt Energiateollisuus ry ja Palve-

lualojen työnantajat Palta ry. n

Sote-uudistus starttaa toden 

teolla aluevaaleissa 23. tammi-

kuuta. Kyse on arkisista palveluis-

ta – neuvolasta vanhustenhoivaan. 

Aluevaaleissa äänestämällä voi vai-

kuttaa omaan arkeensa.

 – Uudet aluevaltuutetut ovat pal-

jon vartijoina. Olemme nyt ihan uu-

den edessä ja ilmassa on paljon ky-

symysmerkkejä. Miten sote kullakin 

alueella toteutetaan? Tätä mietin-

tää ei samassa mitassa tehdä tois-

tamiseen. Tästä syystä on erityisen 

tärkeää, että aluevaltuustoihin saa-

daan nyt hyviä valtuutettuja, SAK:n 

asiantuntijalääkäri Riitta Työläjär-

vi sanoo.

Aluevaaleissa valitaan jäsenet 21 

hyvinvointialueen aluevaltuustoihin 

seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Hel-

singissä vaaleja ei järjestetä.

Aluevaltuustot ovat hyvinvointi-

alueiden ylin päättävä elin samaan 

tapaan kuin kunnanvaltuustot ovat 

ylimpiä päättäviä elimiä kunnis-

sa. Valtuustojen työ painottuu alus-

sa suunnitteluun. Valtuusto vetää 

hyvinvointialueen toiminnan ja pal-

veluiden järjestämisen suuria lin-

joja. n

ALUEVAALIT 23.1.2022 
– VALITSE EHDOKKAASI!
Aluevaaleissa kansalaiset pääsevät valitsemaan, ketkä päättävät 
siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi 
käytännössä hoidetaan omalla kotiseudulla.

SAK:n liittojen jäsenille ja työntekijöille avoin aluevaaligalleria tarjoaa ehdokkaille näkyvyyttä ja äänestäjille mahdollisuuden löytää itselle 

sopiva ehdokas. Voit ilmoittautua tai selata galleriaa nettiosoitteessa aluevaaligalleria.fi

VIISI TÄRKEÄÄ PÄIVÄMÄÄRÄÄ
1. SAK:n vaaligalleriaan voi ilmoittautua 

ja ehdokkaisiin tutustua nettiosoitteessa 

aluevaaligalleria.fi. Aluevaaligalleria on auki 23.1. 

asti. 

2. Ennakkoäänestys alkaa 12. tammikuuta 2022. 

3.  Varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta 2022. 

4.  Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1. maaliskuuta 

2022.

5.  Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi 

siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueille 1. 

tammikuuta 2023.

MITEN GALLERIAAN LIITYTÄÄN?

• Mene osoitteeseen aluevaaligalleria.fi/ilmoittaudu.

• Täytä tietosi ja hyväksy SAK:n perusarvot sekä 

tietosuojaseloste.

• Saat ilmoittamaasi sähköpostiin linkin, jolla voit 

muuttaa tietojasi 11.1.2022 saakka ja lisätä 

jälkikäteen esimerkiksi ehdokasnumerosi.

Muista jakaa aluevaaligallerian linkkiä sosiaalisessa 

mediassa!

Käy myös tutustumassa SAK:n uuteen 

aluevaalisivustoon.
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T OIVON ENSINNÄKIN, että joulu-
pukki ottaa entistä paremmin huo-
mioon joululahjavalintojensa ympä-

ristövaikutukset. Hyvä lahja on kestävä ja 
säästää sen ansiosta luonnonvaroja. Sen on 
hyvä olla myös lähellä tuotettu, jolloin kul-
jetusten aiheuttama ilmastokuormitus vä-
henee. Ei haittaa, vaikka lahja on sähkö-
käyttöinen: jo yli puolet sähköstämme on 
tuotettu uusiutuvalla energialla!

Toiseksi toivon, että joulu tuo meille 
kaikille keskelle talven pimeyttä valoa ja 
lämpöä, jotka sähkö meille mahdollistaa. 
Hauskaa joulua ja sähköä kaikille!

TIMO KEKKONEN, toimitusjohtaja, 
Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden 

edistämiskeskus STEK ry

HYVÄ TIMO, olinpa jo kehaisemassa, että 
porokyyti on sentään melkoisen hiilineut-
raali tapa kuljettaa lahjat koteihin. Mutta 
sitten tulin lukeneeksi uutisen, joka ker-
toi, että poron hiilijalanjälki on vain vähän 
pienempi kuin naudan. Joulupukillakin on 
edessä luottokaveri Punakuonon vaihtami-
nen sähkörekeen.

Toivomiasi sähkökäyttöisiä lahjoja meil-
lä on kyllä varattuna tätä joulua varten isot 
määrät, mutta harmillisen vähän niitä tuo-
tetaan enää täällä Korvatunturilla. Sen si-
jaan alihankintaketjustamme löytyy ihan 
tästä läheltä useita käsityöammattilaisia, 
jotka tuottavat kierrätys- ja ylijäämämate-
riaaleista koruja, nahkatöitä, kyniä ja jou-
lumuorinkin suosimia kierrätysfarkkuja. Ne 

ovatkin olleet viime vuosina yhä suositum-
pia lahjatoiveita.                 JOULUPUKKI

TOIVEENI ON, että vuonna 2022 toimivien 
työhuonekuntien määrä sähköisten alojen 
työpaikoilla kasvaisi. Keskeinen toimivan 
työhuonekunnan tunnusmerkki on se, että 
niillä valitaan luottamusmiehet ja työsuoje-
luvaltuutetut vaaliohjeita noudattaen. Toi-
miva työhuonekunta pystyy myös huolehti-
maan työpaikan edunvalvonnasta ja hank-
kimaan uusia jäseniä.

Toivon myös, että ammattiosastomme 
pystyvät tukemaan oman toiminta-alueen-
sa työpaikkojen järjestäytymistä.

JUHA JUMISKO, 
Sähköliiton järjestöasiantuntija

Kävipä tuuri, sillä 
sesonkiluonteisista 
kiireistään 
huolimatta 
joulupukki 
ennätti ottaa 
henkilökohtaisesti 
vastaan muutaman 
joulutoiveen ja jopa 
vastailla toivojille.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  JA JARI KIVILUOMA  

 KUVA:  HANNA LINNAKKO  

KUUMALINJAKUUMALINJA
JOULUPUKILLEJOULUPUKILLEKUUMALINJAKUUMALINJA
JOULUPUKILLEJOULUPUKILLE
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HYVÄ JUHA, meilläkin toimii Jouluammat-
tilaiset ry:n virkeä Korvatunturin työhuone-
kunta, joka ennen joulukiireiden alkamista 
valitsi työsuojeluvaltuutetuksi Tonttu Tur-
vakengän. Luottamusmiehenä toimii noin 
vuosi sitten valittu Tonttu Malttimieli.

Kun uusi työntekijä aloittaa, häntä lähes-
tytään Liity Jouluammattilaisiin -suositte-
lukampanjan tiimoilta. Uuden jäsenen liit-
täminen onnistuu kuulemma helpoimmin 
Jouluprot-mobiilisovelluksen avulla.

JOULUPUKKI

PÄÄTTYVÄ VUOSI on ollut hieman hankala. 
On ollut korona ja epävarmuus työehtoso-
pimuksien tulevaisuudesta. Meillä Heino-
lan Sähkömiehet Ammattiosasto 80 ry:ssä 
on onneksi pystytty kokoukset pitämään 
ja viettämään hieman aikaakin yhdessä, 
kaikesta huolimatta. Myös työpaikalla on 
saatu pakka pidettyä kasassa kiireestä ja 
muusta huolimatta.

Onneksi me Stora Enson sähköliittolai-
set saimme joululahjan etukäteen: oman 
yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Nyt 
saamme viettää joulun rauhassa ilman 
huolta ensi vuodesta. Toivoisin, että muut-
kin työpaikat ja ammattiosastot kaikista 
vaikeuksista huolimatta onnistuvat pitä-
mään pakan kasassa ja saamaan tessin val-
miiksi.              SANTERI YLIKARJULA, 

Sähköliiton edustajiston jäsen

HYVÄ SANTERI, mekin Korvatunturilla 
huokaisimme helpotuksesta, kun Joulu-
palvelutyönantajat ry:n ja Jouluammattilai-
set ry:n työehtosopimus saatiin solmituksi. 
Paitsi joulurauha, meillä on nyt myös työ-
rauha! Uusi hieman yli kaksivuotinen sopi-
mus korottaa palkkoja yhteensä keskimää-
rin viisi prosenttia.              

JOULUPUKKI

EUROOPAN UNIONILTA toivon, että se 
kohtelee tasapuolisesti kaikkia teknologioi-
ta. Me energia-alalla lupaamme toteuttaa 
ilmastoneutraalin energiamurroksen, kun-
han kaikki kestävät keinot kelpaavat, myös 
ydin-, vesi- ja biovoima. 

Suomeen toivon paljon uusia investointe-
ja voimaloihin, verkkoihin ja uusiin tekno-
logioihin, kuten vetyyn, sähköiseen liiken-
teeseen ja energiavarastoihin.

Toivon myös työrauhaa ja uusia työehto-
sopimuksia. Ei siis osapuolille sotakirvei-
tä, vaan lahjakortteja paikallisen sopimisen 
kursseille. 

Yrityksiin toivon paljon innokkaita nuo-
ria osaajia sukupuoleen katsomatta. Ja 
työnantajille toivon viisautta antaa nuorten 
muuttaa maailmaa.

JUKKA LESKELÄ, toimitusjohtaja, 
Energiateollisuus ry

HYVÄ JUKKA, tuo viimeinen toiveesi on 
minunkin toiveeni, mitä tulee Korvatun-
turin työntekijöihin. Ennen vanhaan mei-
dänkin rekrytointi-ilmoituksemme houkut- 
telivat enimmäkseen tonttuammattikoulun 
käyneitä tonttupoikia. Nyt tonttutyö tuntuu 
kiinnostavan sukupuoleen katsomatta. 

Insinööritonttumme Tonttu Pitkätukka 
on myös tehnyt laskelmia Oy Korvatuntu-
rit Ab:n sähkön tarpeen kehityksestä tälle 
ja tulevalle vuosikymmenelle. Nuolet näyt-
tävät jyrkästi ylöspäin, kun olemme erityi-

sesti liikkumis- ja lämmitysmuodoissa siir-
tymässä verrattain nopeasti kestävämpiin 
energiaratkaisuihin, unohtamatta myös-
kään varsinaisia tuotantolaitteita. Uusi säh-
körekikin tulee vaatimaan nopeaa ja teho-
kasta latausta, ja hieman Tonttu Pitkätuk-
kaa mietityttää, riittääkö sähkönsiirtover-
kossa kapasiteetti täällä kaukana pohjoi-
sessa.                                 JOULUPUKKI

 
TOIVEENI VOISI liittyä tuleviin työehtoso-
pimusneuvotteluihin tai ammattiliittojen 
asemaan yleensä, mutta tällä kertaa toivon 
koko sydämestäni jotain aivan muuta. Jo-
tain, mikä vaikuttaa meidän jokapäiväiseen 
elämäämme ja tekemisiimme.

Olemme kohta kaksi vuotta joutuneet 
elämään tämän koronakriisin parissa. Sen 
vaikutukset alkavat tuntua jo meissä kai-
kissa: väsymyksenä siitä uutisointiin, uu-
siin variantteihin ja niistä johtuviin uusiin 
rajoituksiin. Harras toiveeni on, että tuos-
ta kaikesta päästäisiin jo pikkuhiljaa eroon.

HANNU LUUKKONEN, 
Sähköliiton varapuheenjohtaja

HYVÄ HANNU, täällä Savukosken Korva-
tunturilla olemme myös perin uupuneita 
koronatilanteeseen. Aika paljon kasvomas-
keja ja desinfiointiainetta saa joulupukki 
varata, kun vierailee aattona kodeissa. 

Korvatunturin testauslaboratoriossa on 
myös yritetty kuumeisesti ratkaista viime 
joulusta lähtien erästä ongelmaa. Pukin on 
näet perin vaikea tunnistaa joka kodin pir-
panat huurustuneilla kakkuloilla. Kasvo-
maski ja pakkasen kylmettämät silmälasit 
on osoittautunut hankalaksi yhdistelmäksi! 
Tuoreet testitulokset lupaavat kuitenkin hy-
vää: viime joulun lahjojen virhejakoprosent-
ti 12,8 saataneen tänä joulua lähelle nol-
laa, huurustumattomien silmälasien ansi-
osta.                                   JOULUPUKKI

ME TÄÄLLÄ STTA:ssa elämme vahvasti 
joulun tunnelmissa. Kevään perinteisesti 
pitkät joululahjavalvojaiset, jotka joka toi-
nen vuosi alkavat helmikuussa ja jatkui-
vat viimeksi toukokuulle, tekevät taas tu-
loaan! Erityisesti toivomme, että sähköis-
tys- ja sähköasennusalalla vallitsee rauha 
ja hyvä tahto: vankkumaton työrauha niin 
keväällä 2022 kuin seuraavien parin vuo-
den ajankin.

Myös hyvää tahtoa toivomme niin, että 
saisimme valaisimet hintamerkintöineen 
kauniisti paketoitua sinivalkoisiin kansiin 
tuomaan valoa niin maalle kuin alallekin 
seuraaviksi 30 vuodeksi. Sen useammin 
valaisinasennuksia koskevia paketteja ei 
kukaan maassa tohdi toivoa.

Sähkövalojen toivomme loistavan maan 
kaikissa uusissa asunnoissa, niin pienissä 
kuin suurissakin, jäsentemme uudistetulla 
hinnoittelulla asentamina. Näitä lahjoja on 
koko syksy valmistettu.

On hyvän tahdon ja joulun aika! Hyvää 
joulua!     

ESA LARSÉN, toimitusjohtaja, 
Sähkötekniset työnantajat STTA ry

HYVÄ ESA, korviini onkin kantautunut 
useista lähteistä mitä merkillisimpiä toivei-
ta sellaisesta paketista, joka sisältäisi jou-
kon euromääräisiä hintoja, joilla voisi rat-
kaista valoa tuottavien sähköisten kojei-

den asennukseen liittyviä urakkahinnoitte-
lukysymyksiä. Tehtävä on osoittautunut pe-
rin kimurantiksi, mutta Kölvi-tonttu kump-
paneineen on uurastanut paketin kimpus-
sa väsymättä! 

Uurastuksella on varjopuolensa, sillä 
Kölvi-tontulla on todettu kroonistunut pa-
peripölyallergia. Korvatunturin lasaretin yli-
tonttulääkäri arvelee allergian aiheutuneen 
toistuvasta altistumisesta vanhalle paino-
paperille. Ilmeisesti paketin työstö on edel-
lyttänyt menneiden kirjoitusten tonkimista 
siinä määrin, että allergia on päässyt kehit-
tymään.                              JOULUPUKKI

KORVATUNTURIN TYÖTURVALLISUUS-
KOMISSIO tutkii työturvallisuuteen liittyviä 
vastuukysymyksiä toiveen 20-19/29 toteut-
tamisessa. Tutkinta kohdistuu erityisesti 
joulupukin toimintaan, mutta lahjojen jako 
ei tule tutkinnan johdosta vaarantumaan. 

Komissio on edellyttänyt tutkinnan var-
haisessa vaiheessa toimia työturvallisuu-
den takaamiseksi. Kaikille arkistoja ton-
kiville tontuille onkin tarjottava punainen 
FFP2-kasvosuojain työn ajaksi. Tämän li-
säksi STTA ry:n toiveita rajoitetaan hallin-
topäätöksellä. Rajoituspäätös on voimassa 
toistaiseksi, kunnes toiveista johtuvat työ-
turvallisuuskysymykset on ratkaistu.

HEIMO SALÓN
Korvatunturin työturvallisuus-

komission presidentti

VUODELLE 2022 toivon kaikille jäsenil-
le mahdollisuutta ja rohkeutta osallistua 
oman työhuonekuntansa toimintaan työpai-
koilla. Vain sitä kautta työpaikka saadaan 
elinvoimaiseksi ja työntekijää edustavaksi. 
Jokaisen etu on oma luottamusmies, joka 
ajaa juuri sinun asioitasi.

Me osastossa autamme jäseniämme ja 
toivomme uusia aktiivisia ihmisiä mukaan, 
jotta pystymme kehittämään toimintaa 
entisestään. Lähdehän siis mukaan ensi 
vuonna järjestettävälle risteilylle juhlista-
maan 60-vuotista osastoasi!

Ihanaa joulun aikaa kaikille ja työn-
täyteistä tulevaa vuotta 2022!

OUTI VALLENIUS, Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry:n sihteeri

HYVÄ OUTI, näin työnantajana totean, että 
työntekijöiden valitsema luottamusmies on 
myös työnantajan etu. Tonttu Malttimieli 
on Jouluammattilaiset ry:n kurssit käynyt ja 
perehtynyt työelämän kommervenkkeihin. 

Malttimieli toimii luottamustehtävässään 
oman työnsä ohella. Työkseen hän muo- 
toilee rakennuspalikoiden yläpinnan nup-
peja.                                  JOULUPUKKI

TOIVON JÄSENILLEMME ensi vuodeksi 
koronavapaita koulutuksia, jotta pääsisim-
me vihdoin ja viimein näkemään toisiamme 
ja tutustumaan saman alan ihmisiin. Toi-
von, että koulutustemme myötä jokaisella 
olisi mahdollisuus kehittyä toimessaan ja 
urallaan. Tämän tukemisessa olemme ilol-
la mukana!

Toivon myös, että mahdollisimman moni 
käyttäisi hyväkseen tätä jäsenetua ja tu-
tustuisi koulutustarjontaamme. Sähköliit-
to järjestää jäsenilleen ilmaista koulutusta. 
Jos sähköliittolainen joutuu sen takia ole-
maan poissa työstään, työnantajan tai liiton 

tuki mahdollistaa osallistumisen.
Toivon ihan kaikille lumista ja rauhallis-

ta joulun aikaa!               TARJA TOPPARI, 
Sähköliiton koulutusasiantuntija

HYVÄ TARJA, itsekin arvostan kovasti kou-
lutusta ja työntekijöitteni halua kehittyä. 
Tuoreimmat tonttutulokkaamme palasi-
vat juuri ennen kuumimman sesongin al-
kamista Tonttutyön peruskurssilta Hiljavan 
ammattiopistosta. Siellä opeteltiin muun 
muassa välttämään tömistelyä ja hiipi-
mään ääneti ikkunoiden taakse toteamaan, 
onko taloudessa kilttejä lapsia ja aikuisia.

JOULUPUKKI

TOIVON VUOROPUHELUA, empatiaa, eri-
laisten vaihtoehtojen etsimistä ja yhtei-
sen näyn löytämistä. Toivon, että pysähtyi-
simme kuuntelemaan toista ja pyrkisimme 
ymmärtämään häntä, vaikkemme hyväksyi-
si hänen ajatuksiaan sellaisenaan, osin tai 
lainkaan.                  VUOKKO PIEKKALA, 

valtakunnansovittelija

HYVÄ VUOKKO, samat ajatukset ovat la-
minoidussa Työpaikan pelisäännöt -tau-
lussamme Korvatunturilla. Niin hyvän tah-
don lähettiläitä kuin täällä olemmekin, vä-
lillä tontuille tulee kiistaa siitä, kuka siivo-
aa pajan työpäivän jälkeen. Onpa minulle 
ja tontuillekin välillä tullut suukopua, kun 
näin joulun alla olisi tarvetta viikoittaiselle 
ylityölle. Tontutkin haluavat levätä ja har-
rastaa viikonloppuisin. 

Juuri toivomistasi asioista syntyy joulun 
henki.                                JOULUPUKKI

TOIVON, ETTÄ Olkiluodon kolmas reakto-
ri saadaan sähköntuotantoon mahdollisim-
man pian ilman lisäviivästyksiä. Suomen 
sähkönkulutus on ollut huipussaan, ja säh-
kön hinta on noussut sietämättömän kor-
kealle. Riippuvuus tuontisähköstä vaikut-
taa liian paljon sähkön hintaan. Tilanne 
helpottuu, kun saamme kolmannen reak-
torin tuotantoon. Toivon lisäksi, että Fen-
novoima saa asiansa järjestykseen ja voi-
malaa päästään rakentamaan.

Toivon myös, että työmarkkinoilla löyde-
tään suurelta osin kadoksissa oleva sopi-
misen henki ja saamme palautettua sopi-
musyhteiskunnan toimintaan. Neuvottelu-
kumppaneita kunnioittamalla ja arvosta-
malla löydämme yhdessä hyvän tien rat-
koa haasteita ja sopia eri aloille niin yri-
tyksiä kuin työntekijöitäkin hyödyttävät so-
pimukset.  

SAULI VÄNTTI, 
Sähköliiton puheenjohtaja

HYVÄ SAULI, Olkiluodon kolmannen re-
aktorin valmistuminen ja käyttöönotto on 
ollut yksi suosituimmista toiveista jo pit-
kään. Valitettavasti meiltä Korvatunturil-
ta ei löydy ydinvoimatekniikan osaamis-
ta, joten tämä on ollut yksi niistä harvois-
ta toiveista, joita emme ole pystyneet to-
teuttamaan. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että pitkä odotus on päättymässä ja OL3:n 
tuotanto olisi tuomassa toivottua helpotus-
ta kasvavaan sähkön tarpeeseen ja hinta-
paineisiin.

Ehkä sieltä riittäisi virtaa myös tulevan 
sähkörekeni pikalaturillekin!

JOULUPUKKI
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Energiansäästöremontit 
työllistävät sähköalallakin

Kun maas’ oli hanki ja järvet jäässä sekä energian 

hinnat huipussaan, oli aika päivittää 70-luvun talon 

lämmitystapa ajan tasalle. Öljylämmitys vaihtui 

maalämpöön pari pitkän päivän työpanoksella.

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO
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Monet syyt kannustavat nyt 
suomalaisia energiaremont-
teihin. Kohonneet sähkön ja 

öljyn hinnat pistävät miettimään edul-
lisempia vaihtoehtoja. Myös valtioval-
ta tukee esimerkiksi öljylämmitykses-
tä luopumista. Niinpä meneillään on 
lämpöremonttibuumi, joka tarjoaa run-
saasti töitä LVI-alalle samoin kuin sa-
doille sähköalan ammattilaisille.

Energiansäästökeinot tuottavat hyö-
tyä ja säästöä asukkaille, joiden hiilija-
lanjälki kutistuu. Tehokkaimmat kei-
not, joilla yksittäinen pientalo- tai rivi-
taloasukas voi pienentää hiilijalanjäl-
keään, löytyvät oman kodin lämmitys-, 
eristys- ja valaistusratkaisuista.

 
ENERGIATEHOKKUUTTA 
MONIN TAVOIN
Monessa kodissa yläpohjan lisäeris-
tys voi tuottaa merkittäviä säästöjä. Sa-
moin ikkunat ja ovet ovat usein talon 
heikoimpia rakenneosia, joten niiden 
vaihto on hyvä tapa parantaa vanhan 
talon energiatehokkuutta. Myös aurin-
kolämpökeräimillä voidaan lämmittää 
vesivaraajan vettä ja aurinkopaneelilla 
tuottaa sähköä.

Lähes kaikkia ilmalämpöpumppu-
ja voidaan suoraan käyttää niin läm-
mitykseen kuin viilennykseenkin. Il-
ma-vesilämpöpumpussa lämpöenergia 
siirretään käyttöveteen ja lämmityk-
seen vesikiertoisen järjestelmän kautta. 
Laitteiden suosio on lisääntynyt niiden 
energiatehokkuuden parantuessa.

Maalämpöpumppu ottaa lämpöener-
gian joko kallioon porattavasta energia-
kaivosta, peltoon kaivettavasta keruu-
piiristä tai vesistöön upotettavasta ke-
ruupiiristä. Jo yli puolet uudisraken-
tajista valitsee kohteeseensa maaläm-
mön. Maalämpöpumppuja asennetaan 

vuosittain jopa 10 000 kohteeseen oma-
kotitaloista kerrostaloihin. 

Valaistus on lämmityksen jälkeen 
merkittävin energiankuluttaja kotitalo-
uksissa, joten lamppuvalinnoillakin voi 
säästää energiakustannuksissa.

ÖLJYLÄMMITYS VAIHTUI 
MAALÄMPÖÖN
Pirkanmaalaisen ison 70-luvun öljy-
lämmitteisen omakotitalon lämmitys-
lasku haluttiin saada kohtuullisem-
maksi ja luopua kokonaan fossiilisesta 
polttoaineesta. Uudeksi lämmitysmuo-
doksi valikoitui maalämpö, joka ha-
ja-asutusalueella ei tarvinnut edes mi-
tään lupaa rakennusvalvonnasta. Jo ai-
emmin talon yläpohjaan oli lisätty läm-
pöeristeitä ja parannettu energiatalout-
ta aurinkopaneeleilla.

Kokonaistoimituksena jyväskyläläi-
seltä Lämpö-Valli Oy:ltä tilatut maa-
lämpölaitteet asennuksineen ja 260 
metriä syvän lämpökaivon poraus mak-
soivat yhteensä reilut 23 000 euroa. Öl-
jylämmityksestä luopuva ja energiata-
louttaan olennaisesti parantava talous 

ELY-KESKUKSEN AVUSTUS 
ÖLJYLÄMMITYKSEN VAIHTAJALLE  
• Kannustetaan pientalojen omistajia 

luopumaan öljylämmityksestä ja vaihta-

maan lämmitysmuotoa. 

• Suunnitelma ja kustannusarvio poh-

jana. 

• Voidaan myöntää takautuvasti 

1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustan-

nuksiin. 

• Avustuksen hakeminen onnistuu Alue-

hallinnon sähköisessä asiointipalvelus-

sa. Avustus myönnetään Pirkanmaan 

ELY-keskuksesta, jonka sivuilta ohjeet 

löytyvät. 

ARAN ENERGIA-AVUSTUS  
• Tavoitteena parantaa rakennusten ener-

giatehokkuutta. 

• Myönnetään vain, jos E-luku (energia-

luokka) alenee riittävästi. 

• Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta 

sekä laskelmat korjausten vaikutukses-

ta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta. 

• Korjaukset saa aloittaa vasta kun avus-

tushakemus liitteineen on toimitet-

tu ARAan.  

• Energia-avustusta on tarjolla myös ta-

loyhtiöille sekä ns. ARA-yhteisöille. 

Maksatusta haettaessa tarvitaan viral-

linen energiatodistus. Yli 4 000 euron 

avustus on mahdollinen vain, jos kor-

jataan lähes 0-energiatasolle.

voi saada ARA:n energia-avustusta re-
monttiin kaikkiaan jopa 6000 euroa.

TEHOKASTA URAKOINTIA
Tehokas työtiimi urakoi kaikki maa-
lämpöön liittyvät LVI-asennustyöt 
käytännössä kahdessa vuorokaudes-
sa. Työpäivät tosin kestivät aamuvar-
haisesta iltamyöhään. Sähkö-Vinskin 
sähköasentajaa paikalla tarvittiin vain 
muutamaksi tunniksi.

– Öljylämmityksistä luopujat työllis-
tävät meidänkin firmaa nyt paljon. Ko-
ronan takia välillä oli hiljaisempi kau-
si, mutta nyt töitä riittää jonoksi asti, 
kommentoi sähköasentaja Petri Vinni-
kainen, joka usein hoitaa Lämpöval-
lin urakoiden sähkötyöosuudet Pirkan-
maalla.

LVI-asentaja Teemu Simonen on 
myös pannut merkille lämpöremontti-
buumin.

– Meidän firma on viime aikoina en-
nättänyt tehdä oikeastaan vain näitä 

lämpöpumppuhommia. Keväällä tosin 
oli vaikeuksia saada laitteita ja kom-
ponentteja, mutta nyt taas työt pyörivät 
täysillä.

Pirkanmaalaistalon uudet maaläm-
pölaitteet asennettiin eri paikkaan kuin 
vanha pannu- ja varaajahuone. Ne jäi-
vät toistaiseksi odottamaan purkamis-
ta, joka täytyy tehdä asbestipurkuna, 
sillä 70-luvun lämpöputkiasennusten 
eristeenä oli käytetty hieman asbestia. 
Myös muoviset öljysäiliöt on hävitettä-
vä ennen energia-avustuksen saantia.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN 
VAIHTOON AVUSTUKSIA
Lämmitysjärjestelmän vaihtoon voi ha-
kea avustusta tai kotitalousvähennystä. 
Samaan toimenpiteeseen ei voi saada 
kahta valtion tukea, eli ei voi saada se-
kä kotitalousvähennystä että avustusta 
öljylämmityksestä luopumiseksi. Lisä-
tietoa kotitalousvähennyksestä löydät 
nettiosoitteesta vero.fi. 

”KORONAN TAKIA 
VÄLILLÄ OLI 
HILJAISEMPI KAUSI, 
MUTTA NYT TÖITÄ 
RIITTÄÄ JONOKSI 
ASTI.”

Nibe-maalämpöpumppu pääsi heti tositoimiin, kun ulkona paukkui lähes 20 asteen 

pakkanen. 

Lämpö-Vallin Teemu Simoselta ja Sähkö-Vinskin Petri Vinnikaiselta maalämpöasen-

nukset sujuivat jo rutiinilla.

260 metriä syvän maalämpökaivon poraus kesti aamusta iltamyöhään. Poraus saatiin tehtyä juuri ennen ensilumia 

ja kovia pakkasia.
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Tervehdysten sijasta Sähköliitto ja Sähköalojen työttömyyskassa 
ovat päättäneet tänäkin vuonna tukea Hyvä Joulumieli -keräystä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin 
yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys auttaa kotimaan 

vähävaraisia lapsiperheitä.

Rauhallista joulua 
ja valoisaa uutta vuotta!

Rauhallista joulua 
ja valoisaa uutta vuotta!



 VA S A M A  8  /  2 0 2 1   11

Jäsenedut 2022

1 % = 
110 %

Sähköliiton jäsenyys antaa sinulle paitsi rahassa mitattavia etuja, 
myös sellaista turvaa ja tukea, jota ei voi euroilla mitata. 

Jäsenmaksumme on ensi vuonna 1 prosentti. 
Kun satsaat sen, saat sijoituksesi moninkertaisena 

takaisin jäsenetujen muodossa.

Sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut
Sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat
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A
ANSIOMERKKI
Oma ammattiosastosi voi hakea sinulle an-
siomerkkiä tunnustuksena toiminnastasi 
osastossasi ja Sähköliitossa. Merkin myön-
tää Sähköliiton hallitus vahvistettuja ansio-
merkkisäännöstöjä noudattaen. Saat aktiivi-
suudestasi pisteitä, ja 100 kerättyä pistettä 
oikeuttaa toiminta-ansiomerkkiin ja 200 suu-
ransiomerkkiin.

Ansiomerkkihakemus löytyy liiton netti-
sivuilta: Sahkoliitto.fi/lomakkeet

Sähköliiton kultaisen ansiomerkin saajaa 
esittää liiton hallitus, joka myös myöntää sen. 
Myönnettyjen merkkien lukumäärä ei saa ylit-
tää liiton ikävuosien lukumäärää. Kultaiset 
ansiomerkit jaetaan aina uuden edustajiston 
ensimmäisessä kokouksessa.

ASIANAJOTOIMISTO 
KASANEN & VUORINEN
Yksityiselämään liittyvissä oikeudellisis-
sa asioissasi voit kääntyä yhteistyökumppa-
nimme Asianajotoimisto Kasanen & Vuori-
nen Oy:n puoleen soittamalla numeroon 040 
809 9900. Puhelinneuvonta on maksutonta, 
ja se palvelee maanantaista perjantaihin kel-
lo 9–15.

Maksuton neuvonta ei koske asiakirjojen 
tutkimista ja laatimista. Heinäkuussa palve-
lu on kesätauolla.

E
ECKERÖ LINE
Sähköliiton jäsenenä matkustat Eckerö Linen 
Helsinki–Tallinna-reitillä 20 prosenttia edul-
lisemmin. Laivayhtiö myöntää SAK:laisten 
liittojen jäsenille alennuksen henkilölippujen 
risteily- ja reittimatkojen päivittäisestä verk-
kokauppahinnasta samalla varausnumerolla 
matkustaville. Kesäsesongin aikana alennus 
on kymmenen prosenttia.

Alennuksen saat ostamalla lippusi Ecke-
rö Linen verkkokaupasta ja käyttämällä va-
rausvaiheessa tuotekoodia. Helmikuun lop-
puun saakka koodi on JARJ21. Uuden koo-
din löydät alla olevasta verkkokaupan osoit-
teesta maaliskuussa.

Varaudu esittämään henkilökorttisi lunas-
taessasi lippuja. 

Eckeroline.fi/sak 

F
F-SECURE
Sähköliiton jäsenenä saat F-Securen Safe-
tuotteista 20–40 euron alennuksen. Tuotteet 
suojaavat Windows- ja Mac-tietokoneet sekä 
Android- ja iOS-älypuhelimet ja -tabletit in-
ternetin vaaroilta.

Safe-tuotteita voit ostaa ja asentaa F-Se-
curen kampanjasivun kautta. Alennetut hin-
nat saat käyttöösi klikkaamalla ensin Osta nyt 
-painiketta ja syöttämällä sen jälkeen tilaus-
sivulla olevaan kenttään kampanjakoodin, 
jonka saat Sähköliitosta tai ammattiosastos-
tasi.

campaigns.f-secure.com/safe/corporate/fi_
fi

G
GREEN STAR -HOTELLIT
GreenStar-hotellit  Joensuussa, Jyväskylässä, 
Lahdessa ja Vaasassa tarjoavat Sähköliiton 
jäsenille majoitusta erikoishintaan 1–3 hen-
gen huoneissa. Edun saat tehdessäsi vara-
uksen hotellien varausjärjestelmässä ja käyt-
tämällä koodia SAK. Huone maksetaan pai-
kan päällä, joten varaudu esittämään jäsen-
korttisi.

Aamiainen ei sisälly etuhintaan, mutta voit 
varata sen huonevarausta tehdessäsi tai os-
taa paikan päällä. Etukäteen varattu aamiai-
nen on euron edullisempi kuin paikan pääl-
lä ostettu.

Etuhintaisia huoneita ei ole tarjolla erikois-
tapahtumien aikana.

Tee varaus: Greenstar.fi (muista koodi SAK)

H
HOSTELLIT
Sähköliiton jäsenenä saat Suomen Hostel-
lijärjestön yli 40 hostellissa 10 prosentin 
alennuksen  normaalista majoitushinnasta. 
Kansainvälisellä hostellikortilla käytössäsi 
ovat Hostelling International -verkoston noin  
3500 hostellia 90 maassa, joissa saat vähin-
tään 10 prosentin alennuksen.

Vuoden kansainvälinen hostellikortti mak-
saa sinulle 15 euroa (norm. 20 euroa) ja kah-
den vuoden 30 euroa (norm. 40 euroa). Kor-
tin voit ostaa verkkokaupasta ja kaikista Suo-
men HI-hostelleista.

Verkkokauppa: Hihostels.fi

I
IF
Pääset mukaan If Etuohjelmaan jo yhdel-
lä vakuutuksella, kun vastaanotat vakuutus-
postisi vain sähköisesti Ifin Omille sivuille. If 
Etuohjelmassa saat lähes kaikista jatkuvista 
vakuutuksistasi vähintään 10–15 prosentin 
alennuksen. Poikkeuksena on vain Primus-
henki- ja -tapaturmavakuutus, joita alen-
nus ei koske. Hyödynnä kaikki vakuutusten 
jäsenedut ja päivitä myös autovakuutuksesi 
tai puolisosi matkavakuutus. Jos vaihdat au-
toa, If tarjoaa palvelun kätevään auton säh-
köiseen rekisteröintiin.

If.fi, puh. 010 19 19 19 

J
JÄSENKALENTERI
Sähköliiton sopimusalajäsenenä saat vuosit-
tain taskukalenterin tilaamalla sen syksyllä 
sähköisen tilauskanavan kautta tai tekstaril-
la.

Kalentereita painetaan tilattu määrä, ja ne 
toimitetaan tilaajille postitse joulu-tammi-
kuun aikana. Kalenterista löydät selkeää pe-
rustietoa liitosta, työttömyyskassasta ja osas-
toista.

Onko sinulla asiaa liittoon tai vaikkapa jol-
lekin sen hallinnon jäsenelle? Tärkeät yhteys-
tiedot ovat myös kalenterissa.

K
KALEVA VAKUUTUS
Kaleva Vakuutus myöntää sinulle Sähköliiton 
jäsenenä henkivakuutuksen jäsenetuhintaan. 
Edun jo hyödyntäneet jäsenet säästävät vuo-
sittain keskimäärin 262 euroa. Vakuutuksen 
saat voimaan heti.

Vakuutuksen hinnan pääset kätevästi las-
kemaan laskurilla. Muista valita Sähköalo-
jen ammattiliitto Valitse liittosi -alasvetova-
likossa.

Kalevavakuutus.fi

KOULUTUS
Sähköliitto järjestää itse koulutusta ja tukee 
osallistumistasi myös muiden tahojen järjes-
tämään koulutukseen. Työn ohessa tapahtu-
va opiskelu parantaa ammatillista pätevyyt-
tä, lisää motivaatiota ay-toimintaan ja antaa 
uutta virtaa arkipäivään. 

Tiedon ja virkistyksen lisäksi kursseilla on 
mukava vaihtaa kuulumisia muiden oman 
alan ammattilaisten kanssa. 

Vuoden 2022 koulutustarjonta on koot-
tu näiden jäsenetusivujen loppuun, samoin 
koulutuksissa noudatettava koulutusohje-
sääntö.

Sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat

L
LAINOPILLINEN NEUVONTA 
JA OIKEUSAPU
Sähköliitto antaa sinulle maksutonta laino-
pillista neuvontaa sekä oikeusapua työsuh-
deasioiden työpaikka- ja tuomioistuinkäsit-
telyyn. Kun pyydät liiton oikeusapua, asian 
valmistelevat ensin työpaikkasi luottamus-
mies ja työehtoasiantuntija ja sitten liiton la-
kimies. Oikeusavun myöntää liiton hallitus.

Oikeusapu kattaa myös oikeudenkäyntiku-
lut, jos sinut mahdollisesti hävityssä asiassa 
velvoitetaan maksamaan työnantajallesi. Liit-
toon kuulumaton joutuu omalla kustannuk-
sellaan viemään asiansa eteenpäin. 

Sähköliiton asiantuntijat  neuvottele-
vat vuosittain noin sata  erimielisyystapaus-
ta, joista osa päätyy oikeuteen. Oikeusavun 
kautta liitto on hankkinut jäsenilleen viimeis-

ten vuosien aikana ylimiljoona euroa palkkaa 
ja korvauksia. 

Tosielämän esimerkkejä oikeusavustamme 
löydät nettisivuiltamme.

Sahkoliitto.fi > Pidämme puoliasi > Oi-
keusapu käytännössä

LEHTIETU
Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tila-
uksista lehtiedun. Etu myönnetään vuositila-
uksista, yksi tilaajaa kohti.

25 euron lehtiedun saat Demokraatti- ja 
Kansan Uutiset -lehdistä. 15 euron etu puo-
lestaan koskee muita palkansaajalehtiä. Il-
moita lehteä tilatessasi, että olet Sähköliiton 
jäsen. Lehti vähentää tilauslaskustasi lehti-
edun ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.

LOMAPAIKKAEDUT
Sähköliiton jäsenenä lomailet haluamasi ajan 
liiton omassa lomapaikassa Kotkan Kaarnie-
messä tai viikon liiton lomaosakkeissa Saari-
selällä, Sallassa, Tahkolla, Tampereella, Vie-
rumäellä, Vuokatissa  ja Virossa lähellä Pär-
nua.

Varausjärjestelmään pääset liiton netti-
sivuilta. Nopein varaaja saa varattua kohteen 
itselleen maksamalla varauksen verkkopan-
kissa tai luottokorttimaksuna varaamisen yh-
teydessä.

Sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Omat lo-
mapaikat, joissa viihtyy

LUOTTAMUSMIES
Työpaikan Sähköliittoon järjestäytyneet työn-
tekijät valitsevat keskuudestaan luottamus-
miehen kahden vuoden välein. Hän toimii 
tiedonvälittäjänä ja neuvottelijana työnteki-
jöiden ja työnantajan välillä.

M
MERKKIPÄIVÄLAHJAKORTTI 
Sähköliiton jäsenenä saat 50 vuotta täyttä-
essäsi merkkipäivälahjakortin. Korttien toi-
mitus tapahtuu suunnilleen merkkipäiväkuu-
kauden puolivälissä, eli osa saa lahjakorttin-
sa hieman etu- ja osa jälkikäteen.

Lahjakorttipalvelun toteuttaa Perfect Fin-
nish.

Perfectfinnish.fi.

MOBIILISOVELLUS
Sähköliiton mobiilisovellus on palvelu, jossa 
on mobiilijäsenkorttisi ja jossa voit maksaa 
jäsenmaksusi. Sieltä löydät muun muassa jä-
senedut, uutiset, vakuutustiedot ja tärkeitä 
yhteystietoja. Sovelluksessa pääset näppäräs-
ti päivittämään myös omia tietojasi. 

Mobiilisovellus on tarkoitettu Sähköliiton 
jäsenille, joten tarvitset kirjautumista var-
ten jäsennumerosi sekä salasanan. Tunnuk-
set ovat samat kuin kirjautuessasi Sähkölii-
ton sivujen kautta jäsenen sähköiseen asioin-
tiin. Jos et ole tunnuksia koskaan luonut, voit 
ensimmäisellä kerralla kirjautua jäsennume-
rolla ja henkilötunnuksen alkuosalla eli syn-
tymäajallasi.

Hanki Sähköliiton mobiilisovellus  omasta 
sovelluskaupastasi: AppStoresta  tai  Google 
Play -kaupasta. 

N
NORDIC CHOICE HOTELS
Nordic Choice Hotels -ketjulla on Suomes-
sa kaksi Clarion-hotellia ja lisäksi hotelle-
ja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian 
maissa. SAK:n jäsenliiton jäsenenä saat 15 
prosentin alennuksen päivän hinnasta. 

Majoitus maksetaan hotellissa. Varaukset 
voi perua ilman kuluja klo 16 saakka saapu-
mispäivänä. WiFi ja aamiainen sisältyvät huo-
nehintaan.

Nordicchoicehotels.fi/sak

S
SAL-LOMAT
Sähköliitto on Suomen Ammattiliittojen Lo-
majärjestö SAL ry:n jäsen. SAL tukee osallis-
tumista Palkansaajien hyvinvointi ja terveys 
ry:n 1.askel-jaksoille.

Sal-lomat.fi 

SOKOS HOTELLIT
SAK:laisen liiton jäsenenä saat Sokos Ho-
tellien tarjoamia kausittain vaihtuvia vapaa-
ajanmajoitustarjouksia. Suomessa käytössäsi 
on yli 50 hotellia 28 paikkakunnalla. Virossa 
Tallinnassa voit majoittua Sokos Hotel Virus-

sa ja Pietarissa Original Sokos Hotel Olympia 
Gardenissa, Solo Sokos Hotel Vasilievskyssä 
tai Solo Sokos Hotel Palace Bridgessä.

Hintaetu on voimassa vain netin kautta 
tehdyissä ja ennakkoon maksetuissa varauk-
sissa. Muista näyttää jäsenkorttisi vastaan-
otossa sisään kirjautuessasi.

Sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/tarjous/tarjouk-
set-liittojen-jasenille

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA
Vuonna 2022 Finanssivalvonnan vahvista-
ma Sähköalojen työttömyyskassan jäsenmak-
su on 0,30 prosenttia veronalaisesta tulosta-
si. Kassa maksaa työttömyysajaltasi ansioon 
suhteutettua päivärahaa, kun olet ilmoittau-
tunut TE-toimistoon työnhakijaksi, olet ollut 
työttömyyskassan jäsenenä työssäoloehtoon 
vaadittavan ajan ja olet maksanut jäsenmak-
susi työttömyyden alkuun saakka.

Kassa voi maksaa sinulle myös liikkuvuus-
avustusta ja vuorottelukorvausta.

Kassan sähköisessä asioinnissa hoidat asi-
oitasi kätevästi ja viestitoiminnolla olet yhte-
ydessä kassan asiantuntijoihin.

Sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa, Sahko.yap.
fi 

T
TALLINK SILJA
Sähköliiton jäsenenä voit liittyä Tallink Siljan 
Club One -kanta-asiakasohjelmaan veloituk-
setta. Pääset automaattisesti ohjelman kes-
kimmäiselle eli Silver-tasolle, jolloin voit va-
rata matkoja Silver-asiakkaan hinnoin.

Jos olet jo Club One -asiakas, nykyinen 
asiakasnumerosi pysyy voimassa. Ilmoita 
asiakasnumerosi ja se, että olet Sähköliiton 
jäsen, osoitteeseen erikoisliittymiset@tallink-
silja.com ja saat Silver-tason kortin veloituk-
setta postitse. 

Tallinksilja.com/fi/web/fi/club-one-erikois-
liittyminen

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI
Tampereen Seudun Osuuspankki myöntää 
Sähköliiton jäsenille palkankeskeytymis- ja 
sapattivapaaluottoa. Luoton saaminen ei rii-
pu asiakassuhteesta, vaan saajalle voidaan 
avata pankkiin erillinen tili, jolta lyhennykset 
hoidetaan.

Palkankeskeytymisluotto on tarkoitettu ti-
lanteisiin, joissa palkkatulo keskeytyy esimer-
kiksi lomautuksen tai työtaistelun takia.

Sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Pankki- 
ja vakuutusedut

TEBOIL
Sähköliiton jäsenkortilla saat polttoainees-
ta alennusta 2,1 senttiä litralta ja voiteluai-
neista kymmenen prosenttia. Autokemikaale-
ja, pesuja ja nestekaasua koskee viiden pro-
sentin alennus.

Jäsenetusi on voimassa kaikilla Teboil-
huoltamoilla ja -automaattiasemilla lukuun 
ottamatta Teboil Express -automaattiasemia.

Teboilin kesäkampanjan aikana edut ovat 
vieläkin mittavammat.

Teboil.fi/liitto

TELMA-LEHTI
Telma-lehti on Työsuojelurahaston ja Työtur-
vallisuuskeskuksen yhteinen julkaisu, jossa 
on asiantuntevia artikkeleita työturvallisuu-
desta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksesta. 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen 
voi tilata maksutta lehden nettisivuilta.

Etu on kaikille SAK:laisten liittojen jäsenil-
le tarkoitettu.

Telma-lehti.fi/tilaa-lehti

TURVA
Sähköliiton jäsenenä sinut on vakuutettu jä-
senvakuutuksella, joka sisältää matkustajava-
kuutuksen vapaa-ajan matkoille. Sinut on va-
kuutettu myös osallistuessasi liiton järjestä-
miin järjestötehtäviin tai tilaisuuksiin.

Matkustajavakuutus kattaa myös mukana-
si matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lap-
senlapset. Turvan oman TaskuTurva-mobii-
lisovelluksen kautta voit ladata matkavakuu-
tuskortin älypuhelimeesi. Silloin se on siel-
lä, missä sinäkin! Sovelluksesta löydät myös 
kaikki vakuutuksesi Turvassa ja laskusi.

Turva tarjoaa sähköliittolaisille myös 10 
prosentin  jäsenalennuksen vapaaehtoisista, 
jatkuvista vakuutuksista. Jos sinulla on Tur-
van kotivakuutuksen lisäksi vähintään yksi 
henkilö-, kasko-, lemmikki- tai venevakuutus, 
saat lisäksi 10 prosentin  omistaja-alennuk-
sen. Jos sinulla on vain yksi vakuutus, saat 

Jäsenedut 
2022
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omistaja-alennuksen kahden vuoden asi-
akkuuden jälkeen. Nämä alennukset eivät 
koske liikennevakuutusta.

Liittokasko-autovakuutus sisältää bonus-
edun: kun olet ajanut kolme vuotta ilman 
vahinkoja, bonuksesi ei putoa, jos sattuu 
vahinko. Se on Turvan kattavin kaskovakuu-
tus ja tarkoitettu yksinoikeudella ammatti-
liittojen jäsenien ja heidän perheidensä tur-
vaksi.

Turvassa-henkivakuutus auttaa heitä, jot-
ka ovat sinulle kaikista rakkaimpia, jos si-
nulle tapahtuu jotakin. Se on erityisesti am-
mattiliiton  jäsenelle edullinen henkivakuu-
tus, jonka myöntää LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö. Vakuutusmaksun las-
ket ja vakuutuksen ostat kätevästi netissä.

Turva.fi/sahkoliitto
Turva.fi/henkivakuutus

TYÖEHDOT
Sähköliitto ja muut ammattiliitot vaikutta-
vat paitsi työpaikkojen arjessa ja työehtoso-
pimusneuvotteluissa, myös työntekijöiden 
olojen parantamiseen liittyvässä yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa.

Ammattiliittojen ansiosta suomalaisessa 
työelämässä tunnetaan esimerkiksi sellai-
set asiat kuin vuosiloma, irtisanomissuoja, 
lomaraha, äitiys- ja vanhempainvapaa sekä 
sairausajan palkka. Ne tuntuvat itsestään-
selvyyksiltä, mutta niitä ei ehkä olisi ilman 
ammattiliittoja.

TYÖEHTOSOPIMUKSET
Kuinka palkkasi tai työaikasi määräytyvät? 
Mikä on vuosilomapalkka tai lomaraha, työ-
ajan lyhennys ja arkipyhäkorvaus? Mitkä 
ovat oikeutesi sairastumistapauksessa?

Oman sopimusalasi työehtosopimus on 
yksi liiton tärkeimmistä jäseneduista. Sii-
nä on sovittu työsuhteessasi noudatetta-
vista vähimmäisehdoista työnantajaliittojen 
kanssa. Liittoon järjestäytyneenä turvaat 
näiden vähimmäisehtojen jatkuvuuden.

Sähköliitto solmii kaikkiaan 9 työehtoso-
pimusta ja lisäksi useita yrityskohtaisia työ-
ehtosopimuksia.

Sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset

TYÖSUOJELU
Sähköliitto valvoo jäsentensä etuja myös 
työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työ-
suojelutoiminnan tavoitteena on rakentaa 
työympäristö, jossa terveytesi ei vaarannu.

Tavoitteena on turvallinen työympäristö, 
terveet työntekijät, fyysisten ja psyykkis-
ten riskien tunnistaminen, ennakoiminen ja 
hallitseminen, hyvä työilmapiiri, hyvinvoiva 
työyhteisö, yrityksen kokonaisvaltainen ke-
hittäminen sekä tuotannon häiriöttömyys ja 
korkea laatutaso.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydes-
tä työssä. Työntekijän puolestaan tulee nou-
dattaa työnantajan ohjeita, huolehtia omas-
ta ja työkavereidensa turvallisuudesta ja il-
moittaa havaitsemistaan puutteista. Työnte-
kijä voi pidättäytyä terveysvaaraa aiheutta-
vasta työstä.

Sahkoliitto.fi > Pidämme puoliasi > Työ-
suojelu

TYÖTAISTELUKASSA
Sähköliiton työtaistelukassa tukee sinua ta-
loudellisesti, jos liiton hyväksymä työtaiste-
lu koskee sinua. Avustuksen määrän päät-
tää liiton hallitus tapauskohtaisesti. Kor-
kein verovapaasti maksettava avustus on 16 
euroa päivältä, mutta hallituksen päätöksel-
lä voidaan maksaa myös korkeampaa avus-
tusta, josta menee vero.

Työtaisteluavustus alkaa tavallisesti kah-
deksannesta päivästä työtaistelun alkami-
sesta lukien, mainittu päivä mukaan luettu-
na, ja päättyy, kun työtaistelu loppuu. Hal-
litus voi myös päättää poikkeavista maksu-
käytännöistä esimerkiksi niin, että avustus-
ta aletaan maksaa ensimmäisestä työtaiste-
lupäivästä lukien.

Avustuksen saadakseen tulee noudattaa 
liiton hallituksen tai oman ammattiosaston 
työtaistelua koskevia ohjeita. 

TYÖTORI
Työtori on Sähköliiton sivuilla oleva jäsenille 
räätälöity työpaikkasivusto, jossa pääset et-
simään avoimia työpaikkoja ammattinimik-
keen, paikkakunnan tai vaikka yrityksen ni-
men perusteella.

Työtori suodattaa juuri sähköliittolaisille 
sopivat sähköisten alojen työpaikat.

Sivuston selaamisen lisäksi voit käyttää 
Hakuvahti-toimintoa, joka lähettää sinulle 
sähköpostitse tiedon uusista työpaikoista va-
lintasi mukaan päivittäin, viikoittain tai kuu-
kausittain. 

Työtorin ohella sinun kannattaa seura-
ta myös Työpaikat sähköalan ammattilaisil-
le -nimistä Facebook-ryhmää.

Tyotori.sahkoliitto.fi.

U
URAKKALASKENTAOHJELMA ASPA
ASPA-urakkalaskentaohjelmalla voit suorit-
taa yksikköhinnoitellun urakan, asuntotuo-
tannon ja niin sanotun könttäurakan lasken-
nan sekä urakan jaon. Ohjelman asennus- ja 
käyttöohjeet löytyvät Sähköliiton nettisivuil-
ta.

Osa ammattiosastoista on hankkinut  AS-
PA-lisenssin omille sopimusalajäsenilleen, 
mutta voit itsekin hankkia sen maksamal-
la 80 euron lisenssimaksun. Varmista ensin, 
onko osastosi hankkinut lisenssin.

Sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Sähköi-
set palvelut jäsenille

V
VASAMA-LEHTI
Vuonna 1957 ensimmäisen kerran ilmesty-
nyt Vasama on Sähköliiton jäsenlehti. Vuon-
na 2022 lehti ilmestyy kahdeksan kertaa. 

Sähköliiton sopimusalajäsenet saavat Va-
sama-lehden automaattisesti. Oppilas- ja 
eläkeläisjäsenet voivat aina syksyisin tilata 
Vasaman seuraavaksi vuodeksi. Oppilasjäse-
nille lähetetään tekstiviestikysely, johon vas-
taamalla lehden tilaus tulee voimaan. Eläke-
läisjäsenille on syksyisin auki oma tekstivies-
titilauskanava. Kaikki jäsenten tilaukset ovat 
maksuttomia.

Vasamaa tilaavat myös ammatilliset oppi-
laitokset ja kurssikeskukset, alan yritykset 
sekä työvoima- ja työsuojeluviranomaiset.

Voit lukea Vasamaa myös sähköisessä 
muodossa liiton nettisivuilla. Sieltä löytyy 
myös pdf-lehtien arkisto vuodesta 2009 ja 
digilehdet vuodesta 2015 alkaen.

Sahkoliitto.fi/vasama

VERKKOKAUPPA
Pipo, takki, huppari vaiko sittenkin monitoi-
mityökalu, juomapullo tai Bluetooth-kaiu-
tin Sähköliiton logolla? Sähköliiton verkko-
kaupasta voit ostaa liiton logolla varustettuja 
tuotteita. Ammattiosastot puolestaan voivat 
teettää tuotteita omalla logollaan.

Yksityisasiakkaille tarkoitettu verkkokaup-
pa on kaikille avoin, osastoille tarkoitettu 
vaatii kirjautumisen. Yksityisasiakkaat mak-
savat tilauksen suoraan verkkokaupassa, 
osastot voivat tilata tuotteita laskulla.

go.innoflame.fi/goshop/sahkoliitto/fi (yksi-
tyisasiakkaat)

go.innoflame.fi/gokeep/sahkoliitto  (osas-
tot)

VIKING LINE
Viking Line tarjoaa SAK:laisten liittojen jäse-
nille alennuksia mm. risteilypaketeista sekä 
ammattiosastoille ja yhdistyksille kokous-
matkoja koskevia etuja.

Jos olet varaamassa matkaa, voit ottaa yh-
teyttä myös Viking Linen toimistoon puhelin-
numeroon 0600 41 577. Ilmoita varausta 
tehdessäsi  Sähköalojen ammattiliiton SAK 
ry:n jäsennumero 330122.

Vikingline.fi/sak  > Vapaa-ajan matkat

Y
YHDISTYSAVAIN
Yhdistysavain on työkalu, jonka avulla am-
mattiosaston on helppoa perustaa omat net-
tisivut, päivittää niitä ja hoitaa jäsenviestin-
tää. Mikä parasta, Yhdistysavaimella tehty-
jen sivujen ulkoasu on Sähköliiton visuaali-
sen ilmeen mukainen, ja osasto saa veloituk-
setta käyttöönsä sahkoliitto.fi-verkkotunnus-
päätteen.

Työkalu otetaan käyttöön verkossa, omal-
le tietokoneelle ei tarvitse asentaa ohjelmia.

Tarjolla on neljä erilaista pakettia osas-
toille: Free-versio on täysin ilmainen, Start-, 
Plus- ja Premium-versiot ovat kuukausimak-
sullisia, ja niihin sisältyy enemmän toiminto-
ja, muun muassa mahdollisuus omaan verk-
kotunnukseen.
Yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto

HELMIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI NUORILLE
Työehtosopimus tutuksi
5.2.2022, Sokos Hotel Torni, Tampere 
hakuaika päättyy 21.1.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
12.2.2022, Scandic Aviacongress, Vantaa 
hakuaika päättyy 28.1.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI NUORILLE
Urakkamääräykset
19.2.2022, Grand Hotel Tammer, Tampere
hakuaika päättyy 4.2.2022

MAALISKUU
SÄHKÖLIITTO TUTUKSI
5.–6.3.2022, Scandic Julia, Turku
hakuaika päättyy 18.2.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Urakkamääräykset
12.3.2022, Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 25.2.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KÄRKIMIESKURSSI
19.3.2022, Grand Hotel Tammer, Tampere
hakuaika päättyy 4.3.2022

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
21.–25.3.2022, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
21.–25.3.2022, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI NUORILLE
Urakkatöiden laskeminen
26.3.2022, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 11.3.2022

HUHTIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
9.4.2022, Scandic Kajanus, Kajaani
hakuaika päättyy 25.3.2022

TOUKOKUU
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJAN-
KOHTAISPÄIVÄT
7.5.2022, Sokos Hotel Ilves, Tampere 
hakuaika päättyy 22.4.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Urakkamääräykset
21.5.2022, Scandic Kajanus, Kajaani 
hakuaika päättyy 6.5.2022

SYYSKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
10.9.2022, Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 26.8.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
17.9.2022, Scandic Kajanus, Kajaani 
hakuaika päättyy 2.9.2022

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
23.–24.9.2022, Sokos Hotel Torni, Tampere
hakuaika päättyy 9.9.2022

ASPA-KOULUTUS
24.9.2022, Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 9.9.2022

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
26.–30.9.2022, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 26.–30.9.2022 ja  
2. osa 31.10.–4.11.2022, Kiljavan Opisto, 
Nurmijärvi

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
30.9.–1.10.2022, Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 16.9.2022

LOKAKUU
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN 
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
8.–9.10.2022, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 23.9.2022

SÄHKÖLIITTO TUTUKSI
8.–9.10.2022, Sokos Hotel Aleksandra, 
Jyväskylä
hakuaika päättyy 23.9.2022

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJAN-
KOHTAISPÄIVÄT
15.10.2022, Sokos Hotel Arina, Oulu 
hakuaika päättyy 30.9.2022

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
28.–29.10.2022, Scandic Aulanko, 
Hämeenlinna
hakuaika päättyy 14.10.2022

MARRASKUU
NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKA-
LASKENTAKURSSI
5.11.2022, Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 22.10.2022

Osallistuminen kursseille on sähköliittolai-
sille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan Säh-
köliiton kursseille hakuaikaan mennes-
sä osoitteella tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 
050 409 8469. 

Tutustu koko koulutustarjontaamme 
www.sahkoliitto.fi

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN 
KORVAAMINEN

• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneu-
vojen taksojen mukaan. Oman auton käy-
töstä korvaus maksetaan vain auton käyt-
täjälle. Korvaus on 0,23 €/km.

• Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista 
ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä 
tapauksista on aina sovittava ennakkoon 
liiton koulutusyksikön kanssa.

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on 
pystyttävä osoittamaan kulujen todenpe-
räisyys.

• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta ai-
heesta eri puolella Suomea, kehotetaan 
osallistumaan lähinnä kotipaikkaa olevalle 
kurssille. Matkakulut korvataan osallistu-
jaa lähinnä olevan kurssipaikan mukaan.

• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtu-
maan liittyvät majoitukset. Mikäli on tar-
vetta majoittua kurssipaikalle kurssin al-
kamista edeltävänä päivänä, on siitä haet-
tava korvausta esim. omalta ammattiosas-
tolta tai vastattava kustannuksista itse (ei 
koske Kiljavan opiston kursseja)

• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen 
edellyttää täysipainosta osallistumista 
kurssitapahtumaan.

• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellai-
sia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita 
osallistumisensa peruutuksesta kutsussa 
mainittuun määräaikaan mennessä. 

• Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen 
tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla 
poissaololle syntyy peruste, ei kuluja las-
kuteta.

• Työväen Sivistysliiton kursseille osallistu-
neille matka- ja majoituskulut korvataan 
edellämainitun mukaisesti.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on kes-
kusteltava etukäteen liiton koulutusasiantun-
tijan kanssa.

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2022

HUOM!
Sähköliiton hallitus oli lehden 

mennessä painoon käsittelemässä 
majoitusehtoihin liittyvää poikkeusta 
koulutusohjesääntöön. Tiedotamme 

päätöksestä nettisivuillamme ja 
koulutusilmoitusten yhteydessä.
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1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka on 
tarkoitettu sopimusalajäsenille ja oppilasjäsenille. Koulutus-
ta voidaan järjestää myös nimetylle kohderyhmälle. Sähkölii-
ton jäsenpalveluasiain johtokunta vastaa koulutuksen suun-
nittelusta. Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan 
yhteistyössä sopimusalajohtokuntien ja työympäristöasiain 
johtokunnan kanssa.

Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista.
Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:
• majoitus 2 hengen huoneissa
• ohjelmaan merkityt ruokailut
• kaikki kursseilla jaettava materiaali
• matkakulut koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut 
kansanopistot) Luottamushenkilökoulutus
On koulutusta, joka hyväksytään vuosittain Sähköliiton ja 
työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa työnantajan tu-
keen oikeuttavaksi koulutukseksi. Työnantajan tuki tarkoit-
taa ansionmenetyksen korvausta (keskituntiansion mukaan 
tai kuukausipalkka lyhentämättömänä) ja ateriakorvausta 
opistolle. Työnantajan tukeen oikeutetut henkilöt määritel-
lään työehtosopimuksissa.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mu-
kaan.

OPINTOSTIPENDI LUOTTAMUSHENKILÖ-
KOULUTUKSEEN OSALLISTUVILLE HENKILÖLLE
Opintovapaalain mukaan opintovapaata voidaan myöntää 
ammattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin valtakunnallis-
ten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehto-
sopimuksessa erikseen sovitaan. Pääsääntö työehtosopimuk-
sissa on se, että työntekijällä on hänen asemastaan riippu-
matta oikeus osallistua ay-koulutukseen työsuhteen katkea-
matta enintään kuukauden ajan kalenterivuodessa. Luotta-
musmies- ja työsuojeluedustajille tarkoitettuun koulutuk-
seen voivat osallistua esimerkiksi teknologiateollisuuden 
yhdyshenkilöt tai muut koulutuksesta kiinnostuneet henki-
löt, joilla ei ole työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla oi-
keutta työnantajan maksamaan palkkaan koulutusajalta.

Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja yhdyshenkilöille, jot-
ka eivät saa koulutusajalta palkkaa tai muuta korvausta mak-
setaan erillinen opintostipendi. Erillinen stipendi maksetaan 
vain luottamusmies- ja työsuojeluedustajien koulutukseen 
osallistuville. Stipendin suuruuden päättää vuosittain liiton 
edustajisto. Jos koulutuksen pituus on alle viikon, on stipen-
din suuruus kurssin pituuden mukaan laskettava viikkosti-
pendin osamäärä. Liitto seuraa vuosittain sitä, ettei makset-
tujen stipendien enimmäismäärä ylitä verottajan vuosittain 
antamaa enimmäismäärää. Saajalla on vastaavasti velvolli-
suus seurata kaikkien stipendien ja apurahojen enimmäis-
määrää. Sähköliitolla on oikeus tarkastaa stipendin hakijoil-
ta se, että stipendi kohdistuu opinnoista aiheutuvien kulujen 
kattamiseen. Apurahojen ja stipendien vuotuinen enimmäis-
määrä löytyy verottajan syventävistä vero-ohjeista.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mu-
kaan.

JÄRJESTÖKURSSIT
Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti liittyviä kursseja, 
joita järjestetään ammattiyhdistys- liikettä lähellä olevissa 
kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan ohjeen mukaisesti 
ja hakemus toimitetaan liiton koulutusyksikköön, joka tekee 
päätöksen hakemuksen hyväksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta koulutuksesta 
syntyneiden kulujen ja ansionmenetyksen osalta. Työnanta-
ja voi korvata syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen 
siitä paikallisesti niin sovittaessa. Kurssilaisten on anottava 
työnantajalta opintovapaata koulutuksen ajaksi, jos se sijoit-

tuu työvuoron ajalle. Koulutukseen voi osallistua myös va-
paa-ajalla tai työttömyysaikana.

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä, 
liitto korvaa sen kurssistipendillä ja - päivärahalla. Ammat-
tiosastoilla on sääntöjen mukaan velvollisuus tukea talou-
dellisesti jäsentensä osallistumista ammattiyhdistyskoulu-
tukseen. Ota selvää oman ammattiosastosi maksamista kor-
vauksista.

Kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Matkakulut 
korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

3. PAIKALLINEN KOULUTUS
Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa 
ja ammattiosastoissa toteutettavaa koulutusta. Se voi myös 
olla ammattiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla jär-
jestämää koulutusta. Paikallinen koulutus on liiton koulu-
tusyksikön ja ammattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestä-
mää koulutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille 
ammattiosastojen jäsenille, jotka eivät toimi luottamusteh-
tävissä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös täydentää 
liiton luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellis-
ta ja valtakunnallista koulutusta.

AMMATTIOSASTO TAI -OSASTOT
• hankkii osanottajat
• varaa kurssipaikan
• vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, ruokailuista, vir-

kistystaukojen tarjoiluista, majoituksista ja muista vas-
taavista koulutukseen liittyvistä asioista

• tilaa liitolta haluamansa kurssin

LIITTO
• hyväksyy kurssihakemuksen
• vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta 

sovittavalla tavalla
• ilmoittaa vuosittain paikallisen koulutukseen suunnitel-

lut kurssikokonaisuudet
• vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta
Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankoh-

dan ja kurssin sisältöön liittyvät tarkennukset.

AMMATTIOSASTO KORVAA
• kurssilaisten mahdolliset majoituskulut
• kurssilaisten matkakustannukset
• kurssin ilmoituskulut (postimaksut yms.)
• ruokailu- ja tarjoilukulut 20 € /hlö/kurssipäivä ylittäväl-

tä osalta
• liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset

LIITTO KORVAA
• kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut, ruokai-

lu- ja tarjoilukustannukset
• järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuu-

desta aiheutuneet laskut
• liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille ei makseta 

palkkioita. Oman ammattiosaston kouluttajana toimimi-
nen ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.

• opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen ja koh-
tuullisen tason mukaan

• ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vastaan, enin-
tään 20 €/hlö/kurssipäivä (6 h)

• koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan
• arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan 

kurssistipendi ja -päiväraha, mikäli kurssille osallistu-
jalle syntyy ansionmenetystä. Tuen maksaminen edel-
lyttää palkattomuustodistusta.

KURSSIEN SISÄLTÖJÄ:
• luottamushenkilökoulutus

• mediataidot/viestintä
• muutoksen- ja elämänhallinta
• nuorille erikseen suunnatut kurssit
• tietotekniikka
• työehtosopimuskoulutus
• työnohjaus luottamushenkilöille
• työoikeus
• työsuojelu
• yhdistys- ja järjestötoiminta
• yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen/yhteistoi-

minnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toi-
mittaa liittoon viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden al-
kua. Hakemuksia saa liiton postituksesta sekä kotisivuilta.

4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Humak) kansalaistoi-
minnan ja nuorisotyön koulutusohjelman mukaisesta koulu-
tuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille kohden-
netusta muuntokoulutuksesta korvataan:

• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan lähiopetuk-
seen kuuluvilta päiviltä.

• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston 
Humak-opiskelijoiden hinnoittelun mukaan

• Matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesään-
nön mukaan

• Kurssi- ja osallistumismaksut

Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituksen mukaisesti.
Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 

nuorisoasteen koulutusohjelman opinnoista aiheutuneita 
kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vas-
taavansisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen.

5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA 
MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen 
mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain 
auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.

• Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin 
erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava 
ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä 
osoittamaan kulujen todenperäisyys.

• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puo-
lella Suomea, kehotetaan osallistumaan lähinnä koti-
paikkaa olevalle kurssille. Matkakulut korvataan osal-
listujaa lähinnä olevan kurssipaikan mukaan.

• Liitto ei korvaa muuta kuin kurssitapahtumaan liittyvät 
majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikal-
le kurssin alkamista edeltävänä päivänä, siitä on haet-
tava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vas-
tattava kustannuksista itse (ei koske Kiljavan opiston 
kursseja).

• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysi-
painoista osallistumista kurssitapahtumaan.

• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, 
joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruu-
tuksesta kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.

• Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todis-
tettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, 
ei kuluja laskuteta.

• Työväen Sivistysliiton kursseille osallistuneille matka- 
ja majoituskulut korvataan edellämainitun mukaisesti.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etu-
käteen liiton koulutusasiantuntijan kanssa.

SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJESÄÄNTÖ
1. LIITON KURSSIT • 2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot)

3. PAIKALLINEN KOULUTUS • 4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK
5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
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VOLTTIPÄIVÄT VOLTTIPÄIVÄT 
PORIN YYTERISSÄ PORIN YYTERISSÄ 
1.-3.7.20221.-3.7.2022

VA R A A  K A L E N T E R I I N !  TA R K E M P I  O H J E L M A  M YÖ H E M M I N .

VOLTTIPÄIVÄT VOLTTIPÄIVÄT 
PORIN YYTERISSÄ PORIN YYTERISSÄ 
1.-3.7.20221.-3.7.2022

Lisätiedot RAIMO HÄRMÄ , puh. 044 059 2448.

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

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

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

MANGUSTIN 
VALPPAUDELLA – 

TYÖTORIN HAKUVAHTI 
VÄLITTÄÄ SINULLE 

TIEDON KIINNOSTAVISTA 
TYÖPAIKOISTA SUORAAN 

SÄHKÖPOSTIISI!
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. 

Asiakaspalvelu avoinna arkipäivinä vain ajanvarauksella.

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

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

Puhelinpalvelumme loppuvuoden 
poikkeusaikataulut 
• pe 24.12. suljettu

• ma 27.12. puhelinpalvelu klo 10–12
• ke 29.12. puhelinpalvelu klo 10–12

• pe 31.12. suljettu

Kassaan tulee ajoittain yhteydenottoja liittyen yritystoiminnan harjoitta-

miseen ja sen vaikutuksesta ansiopäivärahaoikeuteen. Ansiopäivärahal-

la ollessasi voit nimittäin aloittaa yritystoiminnan ilman, että päiväraha-

oikeutesi katkeaa. Yritystoiminnan aloittamisesta on ilmoitettava kassan 

lisäksi työ- ja elinkeinotoimistolle. 

Nykylainsäädännön mukaan voit harjoittaa yritystoimintaa neljän 

kuukauden ajan ja nostaa samanaikaisesti ansiopäivärahaa. Tämän jäl-

keen työ- ja elinkeinotoimisto tekee arvion ja päättää siitä, onko toimin-

tasi pää- vai sivutoimista. Mikäli se katsotaan sivutoimiseksi, ansiopäi-

värahaoikeutesi jatkuu normaalisti. Jos toiminta katsotaan päätoimisek-

si, päivärahaoikeutesi katkeaa TE-toimiston lähettämän kielteisen 

lausunnon mukaisesti. 

Yrittäjänä ansaitsemasi ansiotulot vaikuttavat päivärahan 

suuruuteen. Jos ne ylittävät niin kutsutun suojaosan, si-

nulle maksettavan päivärahan määrä vähenee. Suoja-

osa on tällä hetkellä 300 euroa kuukauden hakujak-

solla. Sen ylittävästä osasta puolet vähentää makset-

tavaa ansiopäivärahaa.

Sinun tulee ilmoittaa yritystoiminnasta ansaitse-

masi tulot kassalle hakujaksoittain. Ensimmäisen 

kuuden kuukauden ajan tulot huomioidaan kuukausi-

tasolla, sitten siirrytään niin kutsuttuun puolen vuoden 

keskiarvosovitteluun. Kun yrittäjyytesi on kestänyt vuo-

den, sovittelussa käytetään vuoden aikana ansaitsemie-

si tulojen keskiarvoa. Lopulta siirrytään käyttämään henkilö-

kohtaisen verotuspäätöksesi tulotietoja.

Olethan yhteydessä kassaan, mikäli pohdit yritystoiminnan aloit-

tamista tai sinulla muutoin on kysymyksiä yritystoiminnan vaikutukses-

ta ansiopäivärahaoikeuteen.

MILLOIN ANSIOPÄIVÄRAHA
JATKUU TAI KATKEAA?

PERUSTEELLISESTI TYÖTTÖMYYSTURVASTA: 

ANSIOPÄIVÄRAHA JA YRITTÄJYYS
PALSTALLA SUKELLETAAN SYVEMMÄLLE TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEIHIN.

Jos otit vastaan työn kaukaa ko-

toasi ja unohdit hakea liikku-

vuusavustusta kassastasi, et ole ai-

noa. Työttömyyskassojen Yhteisjär-

jestö TYJ:n mukaan moni jättää ha-

kematta avustusta, joka voisi olla 

jopa kaksituhatta euroa.

Liikkuvuusavustus on ollut saa-

tavilla jo useamman vuoden ajan. 

Sitä maksamalla halutaan kannus-

taa ottamaan työpaikka vastaan 

kauempaa kotoa tukemalla matka- 

tai muuttokuluissa. 

Avustuksen saamisperusteek-

si riittää työmatkan pituus ja -edel-

lytykseksi vähintään yhden päivän 

työttömyys ja työttömyysetuuden 

ARVIOI ANSIOPÄIVÄRAHASI
Työttömyyskassojen Yhteisjärjes-

tö TYJ on julkaissut ensi vuo-

den ansiopäivärahataulukon. Sen 

avulla voit arvioida päivärahasi 

määrän, jos joudut työttömäksi tai 

sinut lomautetaan ensi vuonna.

Yksityiskohtaisempi ansiopäivärahataulukko: Tyj.fi

Palkka/kk Ansiopäiväraha/kk Korotettu ansiopäiväraha/kk

2 000 € 1 269 € 1 387 €

2 500 € 1 485 € 1 650 €

3 000 € 1 700 € 1 913 €

3 500 € 1 886 € 2 141 €

4 000 € 1 982 € 2 261 €

Taulukossa on huomioitu vuoden-

vaihteessa voimaan tuleva indeksi-

korotus ja palkkaan tehtävän pro-

senttivähennyksen muutos. Indek-

sikorotus vaikuttaa kaikkien saajien 

päivärahan tasoon riippumatta siitä, 

milloin työttömyys on alkanut.

Jos olet jäänyt tänä vuonna 

työttömäksi, päivärahasi nousee 

vuodenvaihteessa noin 9 euroa 

kuukaudessa.

ILMOITATHAN 
ARKIPYHÄKORVAUKSESTA! 

Jos työnantajasi maksaa 
sinulle lomautuksen 

aikana arkipyhäkorvausta, 
muista ilmoittaa siitä 

ansiopäiväraha-
hakemuksessasi.

MUUTATKO TYÖN PERÄSSÄ? 
MUISTA LIIKKUVUUSAVUSTUS

saaminen ennen uuden työn alka-

mista. Avustukseen on oikeus myös 

ns. karenssin tai omavastuupäivi-

en aikana.

Avustusta tulee hakea kolmen 

kuukauden sisällä työn alkamisesta.

TUKENA ENINTÄÄN KAHDEN 

KUUKAUDEN AJAN

Liikkuvuusavustusta saadaksesi uu-

den työsi tulee olla yli kolmen tun-

nin edestakaisen matkan päässä ko-

toasi. Avustusta siis maksetaan, jos 

työmatkaasi kuluu tuo aika tai muu-

tat työn perässä vastaavalle etäisyy-

delle kodistasi. 

Avustusta maksetaan viideltä päi-

vältä viikossa tai osa-aikatyössä teh-

dyiltä työpäiviltä. Uuden työsi tu-

lee kestää vähintään kaksi kuukaut-

ta, jotta voit saada avustusta. Sitä 

pidempään saat avustusta, mitä pi-

dempi uusi työsuhteesi on.

Liikkuvuusavustus on peruspäivä-

rahan suuruinen, ja sitä maksetaan 

enintään kahden kuukauden ajan. 

Korotettuun avustukseen sinulla on 

mahdollisuus, mikäli sinulla on lap-

sia tai työpaikkasi sijaitsee yli 200 

kilometrin päässä kotoasi.

Sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa > 

Liikkuvuusavustus
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Kaksi toisiinsa solmiutunut-
ta valosydäntä sykki pime-
ydessä. Sydämet suurenivat 

ja pienenivät vaihtaen väriä keltai-
sesta vihreään, siniseen, punaiseen 
ja takaisin keltaiseen. 

Pihalla seisoi valoporojen raito, 
joka veti joulupukin valopulkkaa ku-
raisella nurmikolla. Pihakuusta kier-
si lamppujen köynnös. Marjapen-
saissa tuikki runsas valomarjasato. 
Verannan kaiteilta riippui valohap-
suja. Ikkunassa välkkyi riemunkirja-
va joulutähti.

Rautiainen nosti kynttilälyhdyn 
oman paritalonpuolikkaansa piha-
kivetykselle, riittävän kauas palavis-
ta materiaaleista. Tosin sateet olivat 
liottaneet kaiken, niin että tulipalo-
vaaraa ulkotiloissa ei ollut. Joulu ei 
todellakaan ollut valkoinen.

Navakat tuulenpuuskat saattoivat 
silti kaataa lyhdyn, Rautiainen ajat-
teli ja siirsi jouluvalonsa tuulensuo-
jaan. 

Hän katsoi valomerta naapurinsa 
pihassa ja tunsi mahahappojen möy-
räisyn. Rautiainen oli vanhan lii-
ton sähkömies mutta ei hän edistys-
tä vastustanut, mikäli edistys oli tol-
kullista eikä konhotusta. Energian-
säästölamput olivat kolhoja mutta 
säästivät energiaa, ledit olivat vie-
lä parempia ja ledinauhat mukavia, 
halogeenit hyviä myös, vaikka nii-
den valo olikin kolkon valkoinen. 
Liiketunnistinvalot olivat oikein tol-
kullinen keksintö, samoin ajastimet. 
Konhotusta olivat sadesuihkun väri-
valot ja sähkögrillit. Sähkösauna oli 
ankea mutta sillä oli puolensa. Aivan 
turhia olivat tyhjien maanteiden ka-
tulamput - miksei kehitelty teille so-
pivia liiketunnistinvaloja? 

Pihan toisella puolella vellova va-
lomeri aiheutti merisairauden tun-
temuksia. Rautiainen oli varoittanut 
talonaapuriaan, että kuormitus saat-
toi olla liikaa 80-luvun talon nousuil-
le ja sulakkeille, mutta mies oli puo-
lustautunut, että itse hän sähkönsä 
maksoi. Järjetöntä silti oli polttaa va-
loja läpi vuorokauden, kun ajastimet 
oli keksitty. Kuka muka aamuyöl-
lä katseli sykkiviä valosydämiä? Sa-
mantien naapuri oli retostellut kum-
mallisuuksilla, joita ohjailtiin kän-
nykällä. Miksi piti lämpötilaa ohjata 
kännykällä, kun sitä saattoi kätevästi 
lisätä patterin termostaatista?

Mitä varten Kokko oli mennyt 
kuolemaan sydänkohtaukseen en-

nen aikojaan? Kokon kanssa oli ra-
kennettu paritalo ja asuttu siinä yli 
kolmekymmentä vuotta hyvässä so-
vussa. Vaikka Rautiainen oli uutte-
rasti autellut leskeä, tämä oli muut-
tanut kerrostalo-osakkeeseen lähel-
le lapsiaan. Kaiken kukkuraksi les-
ki oli myynyt puolikkaansa tälle ni-
menomaiselle Heinäkivelle. 

Mies oli tullut käsi ojossa esittäy-
tymään ja selittänyt, että kun Heinä-
nen ja Kivistö olivat menneet naimi-
siin, he olivat ”kreanneet” yhteisek-
si sukunimekseen Heinäkivi. Kun 
Rautiainen oli mennyt naimisiin Pir-
jo Paukkusen kanssa neljäkymmen-
tä vuotta sitten, heidän olisi var-
maan pitänyt ”kreata” sukunimek-
seen Paukkurauta. 

Mies ei osannut puhuakaan kun-
nolla vaan heitteli omituisia nyky-
sanoja kuten klousata ja priorisoida, 
sukupuolineutraali ja resurssiviisas.

Pariskunnalla oli kaksi lasta, joi-
den konhotusnimet olivat Silmu ja 
Vehka. Miksi piti keksimällä kek-
siä typeriä nimiä? Miksi lapset eivät 
voineet olla reilusti Simo ja Vuokko? 

Rautiainen oli kysynyt, mitä mies 
töikseen teki. Mies oli kertonut ole-
vansa devaaja. Mikä sellainen edes 
oli? Konhottaja todennäköisesti.

Sisältä luikersi mehevä kinkun 
tuoksu. Havainto nosti hiukan Rau-
tiaisen mielialaa mutta tuotti myös 
huolta. Jouluaatto. Kaikilla uuni ja 
sähkösauna kuumana. Ja typerät 
läiskyttävät ulkovalot.

Heinäkiven ja Rautiaisen yhteis-
elo ei ollut alkanut suopeiden täh-
tien alla. Rautiainen oli jo pitem-
pään harkinnut aurinkopaneelei-
ta kalliiden sähkölaskujen alenta-
miseksi. Hän oli ehdottanut ajatus-
ta Heinäkivelle, joka oli suhtautunut 
myönteisesti asiaan mutta kieltei-
sesti siihen, että Rautiainen entisen 
työkaverinsa Järvisen kanssa asen-
taisi paneelit. Rautiainen oli vääntä-
nyt rautalankaa. Hänellä oli sähkö-
asentajan paperit ja oikeudet, Järvi-
sellä samoin. Heinäkivi voisi autel-
la kolmantena, jos tarve olisi. Mak-
settavaa tulisi vain paneeleista, jot-
ka Rautiainen suhteillaan hommai-
si edullisesti. Rautiaisella ja Järvisel-
lä oli tapana autella toisiaan, ja kesäl-
lä oli maalattu Järvisen mökki.

Ei kelvannut devaajalle talkootyö. 
Heinäkiven mielestä Rautiainen ja 
Järvinen olivat eläkeäijinä liian van-
hoja kiipeämään katolle. Kuka olisi 

vastuussa, jos Järvinen putoaisi? Piti 
pestata sähköfirma, jonka työllä olisi 
takuu ja jonka laskusta saisi kotita-
lousvähennyksen. Olisi kilpailutet-
tava useita sähköfirmoja ja valittava 
”optimaalisin”. Ei siis paras tai halvin 
vaan ”optimaalisin”.

Katolta putoava eläkeäijä. Rautiai-
nen ei kiukultaan ollut jaksanut se-
littää turvavaljaita ja käymiään työ-
turvallisuuskursseja vaan oli käänty-
nyt kannoillaan ja marssinut omal-
le puolelleen. Siihen asia oli jäänyt 
ja naapurisopu myös. Paritalon puo-
likkaiden välillä ei valinnut riita vaan 
jäinen hiljaisuus. 

Rautiaisen vaimo Pirjo ylläpiti ul-
kovaltasuhteita Heinäkiviin. Hän 
tuli rouvan kanssa toimeen, nytkin 
oli kiikuttanut Silmulle ja Vehkalle 
piparkakkuporsaita ja pullapoikia. 
Naapurin rouva puolestaan opetti ja 
asensi Pirjolle tietokoneasioita, mitä 
lienee facebookkeja ja messengerei-
tä. Rautiaisella oli ikävä olo, että nai-
set puuhasivat hänen selkänsä taka-
na kaikenlaista.

Sydän raskaana Rautiainen katseli 
ja inhosi sykkivää valomerta. 

Ikään kuin hänen kiukullaan oli-
si ollut sähköistä voimaa, naapurista 
sammuivat kaikki valot, niin pihasta 
kuin sisältäkin. 

Rautiainen tunsi makeaa vahin-
goniloa ja oikeassaolijan tyydytystä. 
Mitä hän olikaan sanonut kuormi-
tuksesta? Siitäpä sai!

Samassa synkkä talvi-ilta teki tiet-
täväksi, että valot olivat pimenty-
neet myös hänen puoleltaan. Rauti-
ainen kirosi. Se vihonviimeinen de-
vaaja ja kreaaja oli tuhonnut sähköt 
koko talosta. Tästä ei pelkällä sulak-
keenvaihdolla selvittäisi. Jotain oli 
taatusti kärähtänyt Rautiaisen her-
mojen lisäksi, jouluaattona tietysti.

Heinäkivi näkyi paukkaavan pihal-
le ja tuijottavan typertyneenä sam-
muneita aarteitaan. Juuri kun Rau-
tiainen kreasi mielessään mahdolli-
simman pirullista toivotusta, Heinä-
kivi huusi:

– Sähköt menneet kaikilta!
Rautiainen tajusi vasta nyt vilkais-

ta pensasaidan yli. Rajanaapuris-
sa oli pimeää. Tien toisella puolella 
oli pilkkopimeää. Kadulla näkyi lii-
kettä, kun ihmisiä purkautui kodeis-
taan päivittelemään tilannetta. Vain 
kännyköiden pienet neliöt valaisivat 
yötä. Pirjokin pöllähti pihaan essu 
päällä ja takki hartioilla. Rautiainen 

aikoi juuri ilmiantaa Heinäkiven ka-
tastrofin pääarkkitehtina toriparla-
mentin tuomittavaksi, kun joku kai-
lotti:

– Kuusi on kaatunut linjojen pääl-
le. Siinä on meille joulukuusta. Säh-
köt pois koko kulmakunnalta. Koet-
tavat ensi yönä korjata.

Heinäkivi tuli omalta puoleltaan 
käsi ojossa kuin onnitellakseen mai-
nion sähkökatkoksen johdosta. Hän 
puristi hämmentyneen Rautiaisen 
kättä ja selitti:

– Nyt ei voi muuta kuin kiittää ta-
lon rakentajia varaavasta takasta. 
Pysyy lapset lämpiminä.

– Ajateltiin aikanaan Kokon kans-
sa, ettei siitä haittaakaan ole. Kun on 
savupiippu joka tapauksessa saunan 
takia, Rautiainen keksi sanoa.

– No niinpä! Hyvin ajateltu. Pääs-
tään joulusaunaan, ja onhan se 
puusauna jotain muuta kuin säh-
kösauna. Ei muuta kuin kynttilät 
joulupöytään ja syödään kylmät ruu-
at, Heinäkivi kehui.

Miehet katselivat toisiaan sen 
oloisina, että jotain piti vielä tilan-
teeseen lisätä.

– Olisihan se tällaisissa tapauksis-
sa kätevää, että olisi oma sähkövoi-
mala. Ne paneelit, tarkoitan, Heinä-
kivi sanoi.

– Aurinkoa on tällaisissa tapauk-
sissa aika vähän, Rautiainen täydensi.

– Ja onhan se hieno homma, että 
on paneelien asentaja omasta takaa. 
Tulee edulliseksi, Heinäkivi jatkoi. 

– Ne ehtii asentaa keväämmällä, 
kun alkaa olla valoa eikä katto ole 
jäässä.

– Tässä säässä ei ole jäätä eikä ka-
tolta pudota. Turvavaljaat, Rautiai- 
nen huomautti. 

– Sovitaan hommasta välipäivinä. 
Soitan Järviselle.

– Tulette meille kahville rouvan 
kanssa. Kannatamme asiaa, mutta 
naisia pitää kuulla, Pirjo päätti.

Rautiainen nyökytti. Heinäkivi 
nyökytti. Pirjo näytti saavan idean:

– Meillä ehti kinkku valmiiksi ja 
laatikoita on ihan liikaa kahdelle ih-
miselle. Jos tulisitte meille syömään, 
kun tällä lailla kävi. Vai ollaanko teil-
lä kasvissyöjiä?

– Joulun perinnelaatikot ovat kas-
visruokaa, Heinäkivi sanoi. 

– Niin että tullaan ja kiitollisia ol-
laan. Siis jos sopii isännänkin puo-
lesta?

– Sopii, Rautiainen sanoi.
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KURSSIT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
21.–25.3.2022 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden 

yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulu-

tukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja 

edunvalvonnan kehittäminen.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös 

luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen, 

mikä auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

•  luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

•  luottamusmieheksi kehittyminen

•  luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

•  työoikeuden perusteet

•  työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

•  yhteistoimintamenettely

•  neuvottelutoiminnan perusteet

•  luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

•  ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. 

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä 

matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa 

autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen 

Kiljavan opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hake-

muslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
21.–25.2.2022, Oulu
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

KURSSIN TAVOITE

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden 

yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulu-

tukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja 

edunvalvonnan kehittäminen.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös 

luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen, 

mikä auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

•  luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

•  luottamusmieheksi kehittyminen

•  luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

•  työoikeuden perusteet

•  yhteistoimintamenettely

•  neuvottelutoiminnan perusteet

•  luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

•  ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. 

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä 

matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa 

autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. 

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUS-
ALAN KURSSIT NUORILLE
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille nuorille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

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

nä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
5.2.2022 Sokos Hotel Torni, Tampere
hakuaika päättyy 21.1.2022

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
19.2.2022 Grand Hotel Tammer, Tampere
hakuaika päättyy 4.2.2022

URAKKALASKENTA-KURSSI
26.3.2022 Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 11.3.2022
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi 

tai 050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, 

mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan 

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain kuljettajalle 

0,23 €/km. Matkakulujen korvaaminen vaatii täysipainoista osallistumista tilaisuuteen.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille lähialueiden sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

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

nä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
12.2.2022 Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 28.1.2022

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
12.3.2022 Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 25.2.2022

URAKKALASKENTA-KURSSI
10.9.2022Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 26.8.2022
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi 

tai 050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, 

mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan 

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain kuljettajalle 

0,23 €/km. Matkakulujen korvaaminen vaatii täysipainoista osallistumista tilaisuuteen.
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TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
21.–25.2.2022, Oulu
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luotta-

musmiehille.

Kurssin tavoite

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja 

rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä 

työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

Avainsisältöjä ovat

•  työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

•  työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

•  työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

•  ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

•  tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

•  toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

•  työn ja työympäristön kuormitustekijät

•  työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurs-

sin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. 

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä 

matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa 

autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä 

hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sah-

koliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
21.–25.3.2022 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamus-

miehille.

Kurssin tavoite

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja roo-

leihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työ-

hön liittyvistä kuormitustekijöistä.

Avainsisältöjä ovat

•  työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

•  työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

•  työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

•  ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

•  tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

•  toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

•  työn ja työympäristön kuormitustekijät

•  työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. 

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä 

matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa 

autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen 

Kiljavan opistolle.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. 

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Osallistumismaksu 150 €/joukkue  • Ilmoit tautumiset 28.2.2022 mennessä osoit teeseen pet terimur tomaki@gmail.com

Sähköliiton 6. osastojen välinen

Lauantai 9.4.2022 klo 10 alkaen
VARKAUDEN LIIKUNTATALO 
Järvelänkatu 12, 78210 Varkaus

Pandemia- ja osallistujamäärä-varaus! Turnaus järjestetään, mikäli koronatilanne sallii ja osallistujia on riittävä määrä.

Pandemia- ja osallistujamäärä-varaus! Turnaus järjestetään, mikäli koronatilanne sallii ja osallistujia on riittävä määrä.

LI IK UN TATAL ON K AHV IO T PALV ELE VAT P EL A A JI A .
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 27.1. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 

17.1.2022 kello 15 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille: 

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

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

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

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

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

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

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

Tornion Seudun Sähköalantyön-

tekijöiden ammattiosasto 114 

teki reilun lahjoituksen Hyvä Joulu-

mieli -keräykseen. Osasto lahjoitti 

virkistystoimintaan ja koulutukseen 

tarkoitettuja varoja Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton Tornion osastol-

le käytettäväksi paikallisten vähäva-

raisten lapsiperheiden hyväksi.

– Ammattiosasto osallistuu pai-

kallisen lastensuojeluliiton joulu-

keräykseen jo toisena vuonna pe-

TORNION SEUDUN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY TUKEE MLL:N JOULUKERÄYSTÄ

räkkäin. Osasto saa rahoitusta jä-

senmaksuista, joista osa käytetään 

mm. pikkujouluihin ja koulutustoi-

mintaan. Koronapandemian vuok-

si tämä toiminta ollut rajallista tä-

näkin vuonna. Siksi budjetoituja va-

roja päätettiin käyttää hyväntekeväi-

syyteen. Pienempimuotoista autta-

mista on tehty aiempinakin vuosina, 

kertovat lahjoituksen puuhamiehet.

Osastosta kerrotaan, että lahjoi-

tus koostuu 30 lahjakortista, jotka 

– Olemme saaneet vain positiivista palautetta jäseniltä. Tornion osastossa on hyväsydämisiä asentajia, kertovat osaston Jari Ylisuvanto, Jari Palo-

kangas ja Unto Eronen. MLL:lle lahjoituksen vastaan ottanut Aino Pohjanen oli samaa mieltä.

JOULUVJOULUViiSASA

jaetaan paikallisille lapsiperheille 

MLL:n toimesta.

– MLL on kartoittanut Perheiden 

talon, neuvolan ja diakonin kanssa 

lapsiperheitä, jotka ovat avun tar-

peessa. Lahjakorteilla perheet voi-

vat hankkia ruokaa joulupöytään ja 

leluja lapsille. Ammattiosasto ha-

luaa rohkaista myös muita osasto-

ja lahjoittamaan keräykseen hyvän 

joulumielen hengessä sekä toivottaa 

kaikille hyvää ja rauhallista joulua!

018 HÄMEENLINNAN 

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Ammattiosastosi järjestää koulutuk-

sen uudesta yt-laista la 29.1. klo 

9–15 Original Sokos Hotel Vaaku-

nassa Hämeenlinnassa. Kouluttaja-

na toimii Reijo Salmi Sähköliitos-

ta. Koulutukseen sisältyy myös klo 

8.30 alkaen tarjolla olevat aamu-

kahvit, puolilta päivin lounas ja ilta-

päiväkahvit. Ilmoittautumiset osas-

ton nettisivulla olevalla lomakkeel-

la www.sahko018.fi 

166 VAASAN SÄHKÖMIEHET RY

Sääntömääräinen syyskokous pe 

7.1.2022 klo18 osaston toimitilas-

sa, Hovioikeudenpuistikko 18 sisä-

piha. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräiset asiat. Kokouksen jäl-

keen illallinen. Tervetuloa! – Hal-

litus 

166 VASA ELARBETARE RF

Avdelningens stadgeenliga höstmö-

te hålls fredagen 7.1.2022 kl 18 

i avdelningens utrymmen på Hov-

rättsesplanaden 18, innergården. 

På mötet avhandlas ärenden enligt 

stadgan. Middag efter mötet. Väl-

kommen! – Styrelsen

041 JUHLISTI 65-VUOTISUUTTAAN

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry täytti joulukuun alussa 65 vuotta, ja 

osasto juhlisti merkkipäiväänsä kuukautta aiemmin yli sadan hengen voi-

min. 

Ammattiosaston perusti viisi sähköasentajaa 2. joulukuuta vuonna 1956. 

Tämän verran henkilöitä tarvittiin Sähköliiton osaston perustamiseen.

041 on kasvanut noin 2 100 jäsenen osastoksi, jolla on muun muassa vire-

ää koulutustoimintaa ja viisi jaostoa: energia ja tietotekniikka-, talotekniikka-, 

teollisuus-, nuoriso ja urheilu- sekä työsuojelujaosto.

Ammattiosaston nykyinen puheenjohtaja on Tony Wallenius, ja hän sai juh-

lassa toiminta-ansiomerkin. Edeltävä puheenjohtaja Jukka Alakoski sai suu-

ransiomerkin, samoin kuin osaston hallituksen jäsen Jari Arffman.

Jari Arffman palkittiin suuransiomerkillä, Tony Wallenius toiminta-ansiomerkillä. 

Suuransiomerkin saanut Jukka Alakoski ei päässyt mukaan juhlaan.
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1. Joulurauhan julistus on radioitu vuodesta 1935. 
Mistä vuodesta lähtien se on näytetty suorana 
televisiossa.
a) 1977 b) 1983 c) 1990

2. Kuka on ohjannut jouluisen klassikkoelokuvan 
Ihmeellinen on elämä (1946)?
a) John Huston b) Alfred Hitchcock  c) Frank Capra

3. Dekkarikirjailija Agatha Christie sai sukunimensä 
mennessään jouluaattona 1914 naimisiin Archibald 
Christien kanssa. Agathan tyttönimi oli?
a) Miller  b) Foster c) Budweiser

4. Minkä niminen on M.A. Nummmisen tunnettu 
joululaulu?
a) Joulupukki puree ja lyö b) Joulun kookospähkinä  
c) Joulupukin kanssa eduskuntatalon puistossa

5. Jouluna 1968 miehitetty Apollo 8 -lento oli kuun 
kiertoradalla. Astronautit Frank Borman, Jim Lovell 
ja Bill Anders lähettivät joulutervehdyksensä maan 
päälle. Millainen joulutervehdys oli?
a) lauloivat John Lennonin ”Happy Xmas 
(War Is Over) -kipaleen
b) toivoivat joulupukin tuovan lahjoja 
maailman kaikille lapsille
c) lukivat raamatun luomiskertomuksen. 

6. Kun kirjoitat Joulupukille, niin mikä on osoite?
a) Joulupukin Pääposti
Tähtikuja 1, 96930 Napapiiri
b) Joulupukin Pääposti 
Tarvajärventie 1, 96930 Rovaniemi
c) Joulupukin Pääposti
Petteri Punakuonon polku 1, 96930 Korvatunturi

7. Korvatunturi sijaitsee Itä-Lapissa. 
Missä tarkemmin?
a) Inarissa 
b) Savukoskella
c) Pelkosenniemellä

8. Missä sijaitsee Joulusaari?
a) Ohotan meressä  
b) Tyynessä valtameressä  
c) Intian valtameressä

9. Pyhän Lucian päivää vietetään 13. joulukuuta. 
Mistä Lucia-perinne on peräisin?
a) Sisiliasta   
b) Gotlannista  
c) Skotlannista

10. Mikä seuraavista on alun perin suomalainen 
jouluruoka?
a) lipeäkala
b) riisipuuro
c) perunalaatikko

11. Ketkä alkoivat myydä ensimäisenä 
joulukalentereita Suomessa 1947?
a) Partiotytöt
b) Oulun Pyrinnön naisvoimistelijat 
c) Lotta-järjestö

12. Mitä Harry Potter sai velhokoulu Tylypahkan 
rehtori Dumbledorelta ensimmäisenä oppilaitoksessa 
viettämänään jouluna?
a) Näkymättömyysviitan
b) Nimbus 2000 -lentoluudan
c) Viisasten kiven
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JOULUVISAN VASTAUKSET: 
1. b) 1983  2. c) Frank Capra  3. a) Miller  4. a) Joulupukki puree ja lyö
5. c) lukivat raamatun luomiskertomuksen. 
6. a) Joulupukin Pääposti, Tähtikuja 1, 96930 Napapiiri
7. b) Savukoskella  8. c) Intian valtameressä  9. a) Sisiliasta 
10. c) perunalaatikko  11. a) Partiotytöt  12. a) Näkymättömyysviitan
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Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600 

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

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

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

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 

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

ELLEDNINGEN

Såhär i slutet av året, inför ju-

len, är det lätt att börja filo-

sofera kring världens gång.   Det 

vore bra om julens budskap om 

en god vilja kunde finna vägen 

även till arbetsmarknaden. 

När jag funderade vad jag vil-

le ta upp i årets sista Elledare, 

kom jag mest att tänka på frågor 

som är svåra och har en nega-

tiv klang.  Men sen konstaterade 

jag att jag redan skrivit om dem 

i något skede under året.  Nu 

är det rätt tid att lyfta fram allt 

som är positivt, skapa en stark 

tro på framtiden och en god jul-

stämning.

  

Även om arbetsgivarrörelsen 

inom exportsektor anser det fin-

ländska avtalssamhället vara be-

gränsande, har vi många arbets-

givarförbund som ser möjlighe-

ter i landsomfattande kollektiv-

avtal. Elektrikerförbundets för-

handlingsparter i de främsta av-

talsbranscherna hör till dessa 

arbetsgivarförbund. Det gläd-

jer mig mycket, även om jag vet 

att förhandlingarna bjuder på en 

mängd utmaningar. 

Jag kom själv med i förhand-

lingsarbetet  när Lauri Lyly var 

ordförande för Elektrikerförbun-

det. Lauri hade och har goda 

nätverk och förhandlingskontak-

ter. Jag fick ta del av hans er-

farenheter och har utnyttjat dem 

i mitt arbete enligt bästa för-

måga. Man kan förhandla även 

om svåra frågor på ett konstruk-

tivt sätt när vi kommer ihåg att 

det är fakta som grälar, inte per-

soner. 

PALTA (Serviceekonomi), En-

ergiindustrin och STTA (eltek-

niska arbetsgivarna) är Elektri-

kerförbundets förhandlingsparter 

sedan en lång tid tillbaka. Orga-

nisationernas samarbete och för-

handlingsarbete har skapat en 

stark avtalsverksamhet i el- och 

energibranscherna. Men myck-

et finns alltjämt att göra. Därför 

hoppas jag att vi kunde diskute-

ra en mycket bredare avtalshel-

het, varför inte en ramavtalsmo-

dell som utöver  våra nuvaran-

de huvudavtalsbranscher kunde 

omfatta reparations- och under-

hållsbranschen.   Största delen 

av Elektrikerförbundets medlem-

mar skulle omfattas av avtalet. 

Det är en av mina önskningar till 

jul; jag hoppas min önskan hörs 

i arbetsgivarförbunden ända till 

Korvatunturi!

   

  

Coronaviruset har hållit oss i ett 

järngrepp i två år nu. Emellan-

åt har samhället stängts ner, sen 

igen öppnats lite. I skuggan av 

coronan ordnade Helsingforsav-

delningen fina Voltdagar i stads-

kärnan i augusti. Elektrikerför-

bundets medlemmar och de-

ras familjer sammanstrålade, 

man träffade vänner, umgicks 

och pratade, kände gemenskap. 

Jag minns ännu hur bra det kän-

des att träffa vänner och bekan-

ta från hela landet första gång-

en på en lång tid. Det gav mig 

en massa kraft och energi. Än 

en gång stort tack till fackavdel-

ningen och alla aktiva för en fin 

upplevelse!

Åboavdelningen firade sitt 

65-årsjubileum i början av no-

vember. Jag fick den stora äran 

att delta i festligheterna i Åbo på 

den förstklassiga restaurangen 

Grädda. Närvarande var ett stort 

antal gamla bekanta avdelnings-

medlemmar med makar. Jag fick 

sitta vid samma bord som min 

pensionerade arbetskamrat och 

goda vän Ilari Hyytiäinen. Ila-

ris lugn och positiva sinnelag har 

alltid imponerat på mig, så även 

denna gång.   Varma hälsningar 

till Ilari och en riktigt God Jul!

   

  

Elektrikerförbundet och De-

stia fann varandra i ett gemen-

samt avtal. Ett separat avtal in-

gicks mellan företaget och för-

bundet. Enligt avtalet tillämpar 

Destia kollektivavtalet för Ener-

gi-ICT-Nätverk på arbeten i el-

branschen. Det är en epokgöran-

de förändring. Under flera år har 

vi förhandlat om ett avtal kring 

arbeten på företagets el- och sä-

kerhetsanordningar för spårtrafi-

ken  Nu föll allting på plats, och 

i början av nästa avtalsperiod 

kommer man att börja tillämpa 

kollektivavtalet på de aktuella ar-

betena. Dess roll för arbeten på 

spårtrafikens el och säkerhetsan-

ordningar har ökat avsevärt.

   

  

Elektrikerförbundets represen-

tation sänkte förbundets tota-

la medlemsavgift mer än någon-

sin. Medlemsavgiften år 2022 är 

jämnt 1 %! 

Detta är en fin julgåva till för-

bundets medlemmar. Vi ska 

hoppas att det bidrar till att sän-

ka tröskeln för nya medlemmar. 

Min förhoppning är att vi nu får 

en rejäl ökning av antalet med-

lemmar. Det ska väl också höras 

i Korvatunturi.  

Utredningen av medlemsav-

giftens struktur och betalnings-

sätt slutförs i snabb ordning. Un-

der våren 2022 kan represen-

tationen diskutera frågan. Med-

lemsavgiften täcker förbundets 

och avdelningarnas verksamhet 

samt arbetslöshetsskyddet. Det 

är klart att frågan kommer att 

debatteras mycket, och det är ju 

bra. Vi är säkert alla överens om 

att det ska vara en lätt och enkel 

procedur att betala medlemsav-

giften, oavsett om arbetsgivaren 

debiterar avgiften eller medlem-

men betalar den själv.  

   

  

Nya fackavdelningar ansluter sig 

nästan varje vecka till utveck-

lingsprojektet för region- och or-

ganisationsverksamheten. De 

nya regionala experterna tillsam-

mans med fackavdelningarna 

har ett digert arbete framför sig. 

Verkligen fint att projektet fått 

en så lovande start.

   

  

Till sist framför jag en ytterligare 

önskan till jul. Jag önskar att vi 

på arbetsplatserna börjar disku-

tera organisering, medlemskap i 

förbundet. Vi diskuterar i positiv 

anda, skapar gemenskap. 

Jag önskar alla Elektrikerför-
bundets medlemmar med famil-
jer en Fridfull Jul och ett Gott 
Nytt År! Låt oss alla fira en trygg 
Jul.

SAULI VÄNTTI
Elektrikerförbundets ordförande

JULSTÄMNING PÅ ARBETSMARKNADEN

 Nro 
 1. 27.1. 17.1.
 2. 24.2. 14.2.
 3. 14.4. 4.4.
 4. 25.5. 16.5.

 Nro
 5. 18.8. 8.8.
 6. 29.9. 19.9.
 7. 24.11. 14.11.
 8. 22.12. 12.12.

Vasama ilmestyy ensi vuonna 8 kertaa. 
Osastojen tiedotusvastaavat, merkitkää jo ilmestymis- 

ja aineistopäivät muistiin!

Osastoilmoitusten toimitus sähköisellä lomakkeella: 
sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta

Osastoilmoitukset päivittyvät myös nettisivuille: 
sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

Vasaman 
vuosi 2022



KAIKKI TEBOILILTA 
LIITTOKORTILLASI
Teboil tarjoaa Sähköliiton jäsenille kaikki kanta-asiakkaiden huippuedut: 

säästät polttoaineesta ja nautit myös muista hyvistä eduista –  
kaikki tämä kätevästi Sähköliiton jäsenkortilla!

TEBOILIN KANTA-ASIAKASEDUT LIITON JÄSENKORTILLA
Sähköliiton jäsenenä olet automaattisesti Teboilin etuasiakas ja saat  
jäsenkortin magneettiraidalla edullisemman polttoaineen lisäksi myös  
muita hyviä etuja. Ei kun höyläämään!
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Henkilövakuutukset jäsenhintaan
Liittosi on neuvotellut sinulle edullisen Primus-henkivakuu- 
tuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa  
55 %:n alennuksella. Vakuutuksen myöntää Keskinäinen  
Vakuutusyhtiö Kaleva.
 
If etuohjelmaan jo yhdellä vakuutuksella
Saat etuja ja säästöjä jo koti- tai autovakuutuksella.  
If Etuohjelman korkeimmalla tasolla, saat halutessasi  
Oman palveluneuvojan.

Korvauspalvelua liiton jäsenille joka päivä
Tiesithän, että voit hakea korvausta vakuutuksesta kellonaikaan  
riippumatta Omilla sivuilla.  Siellä teet helposti ja hetkessä  
korvaushakemuksen, johon saat päätöksen useimmiten heti.   
Korvausasiakkaamme ovat Suomen tyytyväisimpiä.
 
Tervetuloa tutustumaan järjestösi neuvottelemiin  
jäsenetuihin if.fi/sahkoliitto.

Palvelemme numerossa 010 19 19 19
(ma-pe klo 8–20, viikonloppuisin klo 10–16) 
if.fi/sahkoliitto

Ifin asiakaspalvelu auttaa

Edullinen henkivakuutus on  
Sähköliiton jäsenetu

Kun haluat turvata rakkaimpasi edullisella  
henkivakuutuksella, olemme rinnallasi. 

  Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Valitse edullinen henkivakuutus Ifistä. Jäsenetua jo  
hyödyntäneet säästävät yli 270 € vuodessa. Tutustu ja  
laske hinta vakuutuksellesi jo tänään.  


