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Ilmestyminen:
10 kertaa vuodessa
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SÄHKÖJOHTO

TEM siirsi työnseisauksen alkua,
syyt eivät ole kadonneet
VASAMA 9
Kannen kuva: Riitta Kallio
Kuvassa Sähköliiton ja työttömyyskassan
edustajistoa

S

ähköliiton hallitus jätti mar-

liittoa saivat aikaan sovintokoko-

lialalla työskentelevät luottamus-

köliiton edustajisto otti julkilau-

raskuun alkupuolella työtais-

naisuuden, joka määritteli säh-

miehet tunnistaisivat sähköalan

sumassaan voimakkaasti kan-

teluvaroituksen ja julisti samal-

köliittolaisten aseman työpaikoil-

erityispiirteet ja hoitaisivat sähkö-

taa työehtojen halpuuttamiseen

la ylityökiellon tiettyihin Teknolo-

la ja joka nyt on kuukauden lisä-

asentajien asioita heitä tyydyttä-

ja työehtoshoppailuun. Edustajis-

giateollisuus ry:n jäsenyrityksiin.

ajan jälkeen päättymässä tämän

vällä tavalla.

ton mielestä kyse on laajemmasta

Neljä viikkoa kestävän työnsei-

kuun lopussa.
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Sähköliitto olisi neuvotteluiden
aikana kaivannut Teollisuusliitol-

hyökkäyksestä koko ammattiyhdistysliikettä vastaan.

marraskuuta, ylityökielto alkoi jo

HARVINAISLAATUINEN

ta voimakkaampaa tukea esityk-

Edustajiston julkilausuma ke-

7. marraskuuta. Työ- ja elinkein-

KUMPPANUUS

silleen. On tuntunut, että se on

hottaakin liittoja tunnustamaan

oministeriö ilmoitti 15. marras-

Työtaistelutoimien taustalla vai-

asettunut työnantajan selän taak-

toistensa aseman ja torjumaan

kuuta siirtävänsä Sähköliiton teol-

kuttaa myös Teknologiateollisuus

se. Ammattiliittojen keskinäinen

työnantajapuolen työehtojen hei-

lisuuteen julistaman lakon alka-

ry: ja Teollisuusliitto ry:n harvinai-

kilpailu ja jopa työnantajapuolen

kennysaikeet yhteisrintamassa.

mista 5. joulukuuta saakka.

nen kumppanuus.

kelkkaan lähteminen ovat vastoin

Edustajisto päätti kokoukses-

Nämä ns. vihreän kirjan osa-

kaikkia ammattiyhdistysliikkeen

saan myös laskea Sähköliiton ko-

että Teknologiateollisuus ry kat-

puolet ovat julkisuudessa vääris-

perusperiaatteita ja vievät siltä

konaisjäsenmaksua ensi vuodelle

kaisi neuvottelut teollisuuden

telleet tarkoitushakuisesti, että

uskottavuutta.

1,25 prosenttiin, mikä otetaan jä-

sähköalan työntekijöiden ase-

Sähköliitto olisi edelleenkin ha-

masta ja edustuksesta työpaikoil-

kemassa omaa työehtosopimusta

harhaanjohtavasti väittänyt, että

ti mieluusti vastaan. Nykyisellään

la Työtaistelutoimien tarkoitus on

teknologiateollisuuteen. Tällais-

työpaikoilla oli monesti erimieli-

jäsenmaksu maksu on 1,45 pro-

puolustaa heidän työehtojaan ja

ta Sähköliitto ei ole esittänyt eikä

syyksiä, kun Sähköliitolla oli vie-

senttia.

edunvalvontaansa.

ole ollut vaatimassa syksyn 2017

lä oma työehtosopimuksensa teol-

jälkeen.

lisuudessa. Sähköliiton toimiston

Työtaistelutoimien syy on se,

Teollisuuden tilanteen taustalla ovat syksyn 2017 tapahtumat.

Sähköliitto on esittänyt osapuo-

Teknologiateollisuus ry on myös

senkunnan keskuudessa varmas-

Mukavaa syksyn jatkoa!

tietoon ei ole tullut ristiriitatilan-

Teknologiateollisuus ry ja Teolli-

lille kuluneen vuoden aikana eri-

teita eikä myöskään sähköliitto-

suusliitto ry sisällyttivät teollisuu-

laisia ratkaisumalleja. Valitetta-

laisten yhteyshenkilöiden, entis-

den sähköalan työntekijöiden työ-

vasti Teknologiateollisuus ry on

ten luottamusmiesten. Sähkölii-

ehdot keskinäiseen työehtosopi-

kieltäytynyt neuvottelemasta mil-

tolla ja sen jäsenistöllä ei ole ta-

mukseensa, ja Sähköliitto menet-

lään muotoa Sähköliiton jäsenten

voitteena luoda työpaikoille risti-

ti oman, Teknologiateollisuus ry:n

asemasta ja edustuksesta sovin-

riitoja eikä eripuraa.

kanssa neuvotellun työehtosopi-

tokokonaisuuden päättymisen jäl-

muksensa alalla.

keen. Sähköliitto ja sen jäsenistö

YHTEISRINTAMALLA

eivät kuitenkaan usko, että Teolli-
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HANNU LUUKKONEN

suusliiton pääsääntöisesti metal-

Viikonloppuna kokoontunut Säh-
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SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
19.12.2019
Aineistot 9.12. mennessä.

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

Syksyn edustajisto toi koolle myös Hyvinkään aktiiviset sähköliiittolaiset. Vasemmalta Ari Kähkönen, Pasi Lapinlehto, Teemu Kuusinen, Timo
Suikkanen ja Sami Kalteva. Lisää edustajistotunnelmia sivuilla 6–7.
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Teknologiateollisuus ry haluaa painaa
Rewind-nappia aina 1950-luvulle saakka!

Ministeriö siirsi lakkoa tärkeissä vientiyrityksissä

SOVITTELU JATKUU PERJANTAINA


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

eollisuuden jo ennestäänkin ki-

T

lun siirtämisestä. Tiettävästi edelli-

murantissa tilanteessa koet-

nen lakon siirtäminen tapahtui ke-

sissä yrityksissä sekä Ovako Imat-

asentajat yli 60 vuoden takaiseen

köalan työntekijöitä teollisuuden

tiin viime perjantaina harvinainen

väällä 2017, kun ministeriö päätti

ra Oy Ab:ssä.

tilanteeseen: vaille omaa liittoa,

työpaikoilla edustavat yhteyshen-

käänne mies- ja naismuistiin: työ-

siirtää Ammattiliitto Pron lentoalan

edunvalvontaa ja luottamusmiestä.

kilöt eli Sähköliiton entiset luotta-

ja elinkeinoministeriö päätti siirtää

lakkoa.

Vuonna 1955 sähköasentajat,

musmiehet yhdessä Teollisuusliiton

Sähköliiton teollisuuteen julistaman

Ylityökielto on jo voimassa kysei-

Sekä työnseisaus että ylityökielto
koskevat niitä Sähköliiton jäseniä,

yrityksissään työskentelevät sähkö-

joiden työsuhteessa noudatetaan

etunenässä teollisuudessa työsken-

Marraskuun loppuun saakka säh-

pääluottamusmiesten kanssa.

työnseisauksen alkamista kahdel-

TYÖTAISTELUTOIMIEN PIIRISSÄ

teknologiateollisuuden työehtoso-

televät, jättivät silloisen Metallilii-

Sähköliitto on pahoillaan siitä,

la viikolla.

TÄRKEÄT VIENTIYRITYKSET

pimusta, ja heidän töitään. Muilla

ton, Teollisuusliiton edeltäjän, tyy-

että Teollisuusliitto ei ole neuvot-

Teollisuuden tilanteen sovittelun

työehtosopimuksilla kyseisissä yri-

tymättöminä sen toimintaan sähkö-

teluiden aikana osoittanut tukeaan

alkaa torstaina 21. marraskuu-

on määrä jatkua perjantaina 22.

tyksissä töitä tekevät sähköliittolai-

asentajien edunvalvojana. Sähkö-

Sähköliitolle.

ta kello 6 Teknologiateollisuus ry:n

marraskuuta valtakunnansovitteli-

set ovat tukitoimena ylityökiellossa

liitto perustettiin lokakuun lopussa,

12 jäsenyrityksessä. Siirron jälkeen

ja Vuokko Piekkalan johdolla. Säh-

ja myötätuntolakossa.

koska sähköalan ammattilaiset ha-

ollut ratkaiseva yhteisessä neuvotte-

työnseisaus alkaisi 5. joulukuu-

köliitto, Teknologiateollisuus ry ja

lusivat itse hoitaa edunvalvontansa

lupöydässä työnantajaliiton kanssa,

ta kello 6 ja päättyisi 19. joulukuu-

Teollisuusliitto ry ovat tavanneet hä-

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY

ja neuvotella työehtosopimuksensa.

Sauli Väntti harmittelee.

ta kello 22.

net jo kertaalleen. Ensimmäisessä

HALUAA PERUUTTAA YLI

Sama pätee yhä.

– Sovittelun etenemisestä riip-

sovittelussa 14. marraskuuta osa-

60 VUOTTA TAAKSEPÄIN

puu, millaisia päätöksiä Sähkölii-

puolten kannat olivat kaukana toi-

Sähköliiton 6. marraskuuta Tekno-

ton hallinto tekee työtaistelutoimien

sistaan, ja jatkosovittelupäivä mer-

logiateollisuus ry:lle jättämän työ-

jatkosta. Nyt neliviikkoiseksi ilmoi-

kittiin kalentereihin sillä ehdolla,

taisteluvaroituksen tarkoitus on

tettu työnseisaus jää kahden viikon

että pöytään on jotakin uutta tuo-

puolustaa teollisuuden sähköalan

mittaiseksi, sanoo Sähköliiton pu-

tavaa.

työntekijöiden työehtoja ja edun-

Neljä viikkoa kestävän lakon piti

heenjohtaja Sauli Väntti.

Tulevan työnseisauksen piirissä

valvontaa.

Ministeriö perusteli siirtopää-

olevat yritykset ovat viennin kannal-

töstään sillä, että työnseisaus oli-

ta tärkeitä: Boliden Kokkola Oy, Ca-

vät työpaikoillaan vaille asemaa ja

si kohdistunut yhteiskunnan elintär-

verion Suomi Oy Teollisuuden rat-

edustusta. Työnantajaliiton mie-

keisiin toimintoihin ja vahingoitta-

kaisut Meriteollisuus-yksikkö, Ko-

lestä riittää, että Teollisuusliiton

nut yleistä etua eikä kiistakysymys-

necranes Oyj, Konecranes Finland

luottamusmiehet edustaisivat hei-

ten ratkaisemiseen olisi ollut riittä-

Oy, Konecranes Global Oy, Meyer

tä, mutta emme usko heidän tun-

västi aikaa ennen työnseisauksen

Turku Oy Turun telakka, Outokumpu

nistavan sähköalan erityispiirteitä

alkamista.

Chrome Oy, Outokumpu Stainless

ja hoitavan sähköasentajien asioi-

Oy, SSAB Europe Oy Raahe ja Hä-

ta asianmukaisella tavalla, puheen-

riitojen sovittelusta annettuun la-

meenlinna, Valmet Automotive Oy,

johtaja Väntti kertoo.

kiin. Valtakunnansovittelija voi esit-

Valmet Automotive EV Power Oy ja

tää ministeriölle pyynnön työtaiste-

Laivasähkötyö Oy.

Ministeriön päätös perustuu työ-
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– Vaarana on, että he jäisi-

Teknologiateollisuus ry tuntuu jo
vuosia pyrkineen ajamaan jäsen-

– Toisen työntekijäliiton tuki olisi

LAKI TYÖRIITOJEN SOVITTELUSTA,
2 LUKU TYÖNSEISAUKSEN TOIMEENPANEMISESTA, 8 §
Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomattavasti vahingoittavan yleistä
etua, työ- ja elinkeinoministeriö voi sovittelijan tai sovittelulautakunnan
esityksestä riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltää aiottuun
työnseisaukseen tai sen laajentamiseen ryhtymisen tai sen toimeenpanon enintään 14 vuorokauden ajaksi työtaistelun ilmoitetusta alkamishetkestä lukien…. Riitapuoli älköön vastapuolen suostumuksetta
ryhtykö aikomaansa työnseisaukseen, sen laajentamiseen tai toimeenpanemiseen myöhemmin kuin kolmen vuorokauden kuluessa kieltoajan
päättymisestä. Työtaistelun alkamishetki on aina ilmoitettava sovittelijalle ja vastapuolelle viimeistään kolme vuorokautta ennen kieltoajan
päättymistä. 

Markku Arvola

Ossi Ahola

Relacom konkurssiin

KILPAILUTUS KURISTI YRITYKSEN HENGILTÄ


TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

K

ilpailutuksen kautta saatuja

comin luottamusmies ja Sähkölii-

töitä olisi vaikka millä mitalla,

ton hallituksen jäsen Markku Arvo-

mutta rahat loppuivat kesken. Sii-

la Oulusta.

nä yhteen virkkeeseen tiivistettynä

Aholan ura Relacomilla alkoi
vuonna 2006.

vola summaa.
Kummallakin luottamusmiehellä,

ta on ollut kannattavaa liiketoimintaa, ja niille löytyy ottajia.

Ossi Ahola kiittelee konkurssi- ja

kuten muullakin henkilöstöllä, on

sen jälkeistä tiedotusta hyvinhoide-

konkurssin jälkeen kahden viikon

si työuraa jäljellä. Laakereillani en

– Itselläni olisi vielä jokunen vuo-

Relacom Finland Oy:n viime viikon

PUDOTUSPELIN ENSIMMÄINEN

tuksi. Kesken Sähköliiton edustajis-

työvelvoite. Palkkojen pitäisi tul-

aio ruveta lepäämään, Arvola van-

torstaina jättämän konkurssihake-

Vuodesta 2008 Relacomissa työs-

ton viikonvaihteen kokouksenkin hä-

la maksuun kuun lopussa. Ne, joil-

noo.

muksen taustat.

kennellyt ja yhteensä yli 40 vuo-

nen oli välillä irrottauduttava puhe-

la oli palkkapäivä 15. päivä, jäävät

den työuran tehnyt Markku Arvo-

linpalaveriin aiheesta. Markku Ar-

odottamaan kuun loppuun.

leen se, että jotkin velkojat vaati-

la on urallaan monet yt-neuvotte-

vola ei ollut torstain konkurssi-infon

vat lainojaan maksuun, mitä yrityk-

lut nähnyt.

jälkeen kuullut perjantaihin men-

VAIHTUUKO HAALAREIDEN VÄRI?

nitelmissa ollut vapaan pitäminen

nessä enempää.

Mitä nyt? Relacomin toimitusjoh-

vaihtuu nyt luottamusmiehen tehtä-

– Olemme ensimmäinen, joka

taja Antti Kirjavainen on lausunut,

vien hoitamiseen uudessa tilantees-

joutui luopumaan. Ala on ollut pit-

että toivoo yrityksen pystyvän jatka-

sa, Ahola arvelee.

maan jollakin tavalla.

Hakemuksen syynä kerrotaan ol-

sen talous ei enää kestänyt. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä
on velkaa reilut 15 miljoonaa euroa.

– Ja nyt sitten vielä konkurssikin,
hän toteaa.
– Kaikki muu on tosiaan jo koet-

– Pidemmällä aikavälillä uskon,
että haalareiden väri vaihtuu, kun
jokin taho ostaa toiminnot. Suun-

– Jollakin tavalla tämä oli odo-

tu, myöntää tamperelainen Ossi

kään ahdingossa, ja Relacom on

tettavissa, mutta viimeisten kahden

Ahola, hänkin Relacomin luotta-

esimerkki siitä, mihin raju kilpailut-

Ossi Ahola arvelee, että kiinnos-

vuoden ajan saimme kuitenkin usei-

musmiehiä ja lisäksi Sähköliiton

taminen johtaa. Operaattoreita tässä

tuneita ostajia on liikkeellä. Mark-

kuuluu pohjoismaiseen noin 3 000

ta positiivisia uutisia, kertoo Rela-

edustajiston jäsen.

osoittaisin syyttävällä sormella, Ar-

ku Arvolan mukaan osa sopimuksis-

työntekijän Relacom-konserniin. 

Relacom Finlandilla on noin 450
työntekijää ja 30 toimipistettä. Se

TUKITOIMET POSTIJA LOGISTIIKKAKESKUKSISSA
ALKAVAT MAANANTAINA

S

ähköliitto tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn lakkoa tukitoimilla
seitsemässä posti- ja logistiikkakeskuksessa kuudella paikkakunnalla. Tu-

kilakot alkavat maanantaina 25. marraskuuta kello 6 ja päättyvät sunnuntaina
8. joulukuuta kello 24.
Tukitoimet koskevat energia-, ICT- ja verkostoalan (002), sähköistys- ja sähköasennusalan (005), huolto- ja kunnossapitoalan (010) työehtosopimusta
sekä Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen työehtosopimuksen ns. vihreää kirjaa noudattavia Sähköliiton jäseniä, jotka työskentelevät
postin tai pakettien jakeluun, käsittelyyn tai eteenpäin välittämiseen liittyvissä sähkö- tai tietoliikennejärjestelmien huolto-, korjaus- ja kunnossapitotehtävissä alla listatuissa kohteissa:
• POSTIKESKUS TAMPERE
• PASILAN POSTIKESKUS, HELSINKI
• VANTAAN LOGISTIIKKAKESKUS
• KUOPION POSTIKESKUS
• OULUN POSTIKESKUS
• LIEDON LOGISTIIKKAKESKUS
• POSTI OY RAHTITERMINAALI, VANTAA
Tukilakkoon osallistuville Sähköliiton jäsenille maksetaan 200 euron suuruinen lakkoavustus lakkopäivää kohden ensimmäisestä tukilakkopäivästä lähtien. 
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Edustajiston kokous Tampereella 15.-16.11.2019

Edustajisto, joka samalla on myös työttömyyskassan edustajisto, oli tällä kertaa niin yksimielinen, että äänestyslippuja tarvittiin vain kannattamaan työttömyyskassan itsenäisyyttä.

Edustajisto laski jäsenmaksua
ja tyrmäsi kassan fuusioaloitteen
Sähköliiton edustajisto
päätti laskea Sähköliiton
kokonaisjäsenmaksua ensi
vuonna 1,25 prosenttiin.
Tänä vuonna maksu on
ollut 1,45 prosenttia. Myös
työttömyyskassan edustajisto
teki kovia päätöksiä ja
tyrmäsi selvin äänin esitetyn
kassan fuusioesityksen ja
linjasi itsenäisen Sähköalojen
työttömyyskassan puolesta.



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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Sähköliiton 15.–16. marraskuuta kokoontunut 65-henkinen syysedustajisto pääsi tekemään historiallisen jäsenmaksun alentamispäätöksensä aivan
liiton syntysijoilla hotelli Scandicissa
Tampereen Rautatienkadun varressa,
jossa aikanaan sijaitsi hotelli Emmaus.
– Jäsenmaksun alentamisella madallamme kynnystä liittyä Sähköliittoon ja pysyä liiton jäsenenä. Samalla
tämä on viesti työnantajaliitoille, että
aiomme edelleen pysyä vahvana liittona, pitää jäsenemme ja hoitaa heidän
työehto-asioitaan. Emme hyväksy työsopimusten halpuuttamisia tai muuta
kyykyttämistä, mitä työntekijät viime
aikoina ovat saaneet osakseen, tiivisti
liittopuheenjohtaja Sauli Väntti.
Jäsenmaksun alentaminen mahdollistui työtaistelukassan sääntömuutoksella, jonka edustajisto vahvisti.
Liiton toimintaa voidaan jatkossa rahoittaa jäsenmaksujen lisäksi myös
työtaistelukassan sijoitustoiminnan

tuotoilla siten, että pääoman määrä ei
reaalisesti vähene.
Liiton hallituksen esittämä jäsenmaksun alentaminen sai edustajistossa
lähes yksimielisen tuen taakseen. Ainoastaan Kajaanin Janne Heikkinen piti nykyistä jäsenmaksua sopivana, mutta ei saanut taakseen yhtään kannatusääntä.
EDUSTAJISTO TYÖTAISTELUN
TUNNELMISSA
Edustajiston kokouksen aikaan teknologiateollisuudessa oli jatkunut Sähköliiton ylityökielto muutaman päivän
ajan ja alan lakon oli määrä käynnistyä maanantaina 18.11. Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä lakko lykättiin alkavaksi 5.12. TEM:n päätös turvaa Turun telakalta valmistuvan risteilyaluksen luovutuksen ajallaan. Kiistan
sovittelu oli ja on edelleen käynnissä
valtakunnansovittelijalla.
– Tilanne on haasteellinen, totesi

edustajiston puheenjohtaja Niilo Ojala,
joka itse työskentelee SSAB:n metallitehtaalla Raahessa ja on sähköliittolaisten yhteyshenkilö, entinen luottamusmies. Hän myös peräänkuulutti kokouksessa SAK:n kantaa mm. työehtoshoppailuun.
SAK:n tulevien vuosien strategiaa kokouksessa esitellyt keskusjärjestön puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi, että pöydässä olisivat nyt kaikki tupon ainekset.
– SAK:lle on jäänyt oikeastaan vain
”kahvinkeittäjän” rooli, kun sopimukset
tehdään liittotasolla. Ja työnantajilla on
ratkaisuvalta työehtosopimuksien valinnassa, Eloranta pahoitteli ja korosti järjestäytymisasteen tärkeyttä liittojen uskottavuuden mittarina.
TYÖTTÖMYYSKASSAYHTEISTYÖ
EI SAANUT VIELÄ KANNATUSTA
Sähköalojen työttömyyskassan edustajisto pääsi pitkästä aikaa äänestämään,

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esitteli keskusjärjestön päivitettyä strategiaa ja vastasi monen sähköliittolaisen kysymyksiin.

Sähköliiton viirin saivat liittopuheenjohtaja Sauli Väntiltä ja edustajiston varapuheenjohtaja Herry Träffiltä tämän vuoden aikana pyöreitä merkkipäiviänsä juhlineet sankarit, edustajiston jäsen Juha Koskela, 50, jolle osui standaari n:o 300, varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen, 50, ja edustajiston
puheenjohtaja Niilo Ojala, 60.

Talouspäällikkö Marketta Toikkonen ja työttömyyskassan johtaja Tarja Ojala esittelivät liiton ja
kassan talouden tunnuslukuja. He saivat myös vastailla moniin tarkentaviin kysymyksiin.

– Tampereella tehtiin hyviä päätöksiä, tuumivat Kari Vinnari ja Jouni Siivonen. Turun telakalla

Määräaikainen osastotoimitsija Jyrki Tapper kävi puhumassa Jyväskylän

Kajaanin Janne Heikkinen sai lisäytettyä toimintasuunnitelmaan

työskentelevä Vinnari ja Uudenkaupungin autotehtaan Siivonen ottivat huojentuneina vastaan tie-

aluetoimiston puolesta.

edustajiston päätösmatkan Pietariin.

don teollisuuden lakon lykkääntymisestä.

sillä kokoukseen tuli Ossi Aholan esitys työttömyyskassojen aloitteellisesta
yhteistyöstä, jota Pekka Virola kannatti.
Äänestyksessä voittanut työttömyyskassan hallituksen esitys velvoittaa kassaa vain seuraamaan tilannetta, ei olemaan aloitteellinen fuusioasioissa.
Kassanjohtaja Tarja Ojalan esittelemät luvut kertoivat, että vaikka Sähköalojen työttömyyskassa on SAK:laisen
kentän kolmanneksi pienin, se on myös
tehokas ja toimiva.
– Meidän työttömyyskassan jäsenmaksu on tulevana vuonna pienempi
kuin YTK:n. Vertailu on laskettu sähköliittolaisten keskimääräisten palkkojen
mukaan.
Liiton edustajistossa, hallituksessa eikä johtokunnissa tapahtunut jäsenten
vaihdoksia. Ainoastaan Kaarniemen kehittämistyöryhmän jäsenen Sami Lindgrenin tilalle nimettiin Pekka Stenroos
osastosta 013.

OSASTOJEN ESITYKSET
MYÖTÄTUULESSA
Jyväskylän osasto 026:n esitys omasta
aluetoimistosta sai tuulta purjeisiin, kun
edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen osasto- ja alueellisen järjestötoiminnan organisoinnista. Osaston esitys otetaan huomioon, kun pilottihankkeeseen
valitaan osastoja.
Porin seudun sähköalantyöntekijöiden
esitys runkosopimuksen eteenpäin viemisestä sai edustajistolta päätöksen, että liiton hallitus toimii osaston esityksen
mukaisesti päättäessään runkosopimuksen etenemisen valmistelusta.
Edustajisto oli yksimielinen myös hyväksyessään tilinpäätöksen, vuoden
2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tulevan vuoden toiminnan painopisteiksi asetettiin edustajiston vaalit
2020, onnistuneet työehtosopimusneuvottelut, jäsenmaksutason alentaminen,
teollisuuden sopimustoiminta ja jäsenkiinnittyminen sekä jäsenhankinta. 

EDUSTAJISTON KANNANOTTO:

TES-SHOPPAILU ON SYÖPÄ, JOHON ON LÄÄKE
Työantajien harjoittamalle työehtojen halpuuttamiselle ja työehtoshoppailulle ei ole mainittavia esteitä. Niin kauan kuin ammattiliitot eivät pääse yksimielisyyteen ilmiön kitkemiskeinoista, tilanne säilyy ennallaan.
Tampereella viikonvaihteessa kokoontuneen Sähköliiton edustajiston mielestä työehtoshoppailussa on kyse myös työnantajien laajemmasta hyökkäyksestä koko ammattiyhdistysliikettä vastaan. Työnantajapuoli vaikuttaa uskovan ay-liikkeen heikentyneen niin, että sen voi
lopettaa pian kokonaan. Siksi se voi kuvitella pystyvänsä maksamaan jopa sellaista palkkaa,
jolla ei ole mahdollista tulla toimeen.
Palkansaajaliittojen keskinäinen kilpailu ja jopa työnantajapuolen kelkkaan lähteminen
ovat vastoin kaikkia ammattiyhdistysliikkeen perusperiaatteita ja vievät siltä uskottavuutta.
Liittojen on tunnustettava toistensa asema, yhdistettävä voimansa ja torjuttava työnantajapuolen työehtojen heikennysaikeet. Näillä toimilla liitot myös kasvattavat ideologista eroaan sellaisiin tahoihin, jotka keskittyvät pelkkään työttömyysturvaan eivätkä puolusta jäsentensä työehtoja.
Työehtojen jatkuva heikentäminen syö pohjaa pois juhlapuheissakin usein toistellulta sanonnalta: työssään viihtyvä ja itsensä tarpeelliseksi kokeva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Kun liittotason lisäksi myös ruohonjuuritasolla eli työpaikoilla asioita kehitetään yhdessä tekemällä, saavutettu kilpailukyky on kestävämpää laatua kuin lyhytnäköisesti työehtoja halpuuttamalla kasvatettu. 
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”Periaatteessa hyvän sisäilman resepti on yksinkertainen. Tarvitaan
vain terve rakennus, jota hoidetaan
ja huolletaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Mahdolliset viat ja puutteet korjataan sekä määräaikaiskunnostukset tehdään viivyttelemättä ja
asiantuntevasti.”

SISÄILMAONGELMAN MÄÄRITELMÄ
Tilojen käyttäjille haittaa aiheuttava
tavanomaisesta poikkeava sisäympäristöolosuhde tai siihen vaikuttava tekijä. Sisäilmasto-ongelma voi johtaa
joissakin tapauksissa myös terveysvaaraan. Sisäilmasto-ongelmien syinä voi olla esimerkiksi kosteus- ja homevaurio, rakennusmateriaaleista aiheutuva kemiallinen päästö, orgaaninen pöly, rakennusvirheestä tai toiminnasta aiheutuva vika tai virheellinen ylläpito.

RIITTA TYÖLÄJÄRVI,
sosiaali- ja terveyspoliittinen
asiantuntija, STTK

MIKÄ MÄTTÄÄ SISÄILMASSA?

V

ain vuoden käytössä olleessa ammattiopiston toimipisteessä selvitellään mahdollista sisäilmaongelmaa. Puhumattakaan iäkkäämmistä koulurakennuksista, joista moni tuntuu olevan purku-uhan alla tai mittavassa
remontissa. Mikä kouluja oikein riivaa?
Sisäilma ja terveys -selvitys tutki tilannetta Suomessa ja Ruotsissa kyselyn keinoin. Suomesta kyselyyn vastasi
125 kuntaa eli 42 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Selvitys kuuluu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaan, ja se julkaistiin tänä syksynä.
Tässä selvityksen tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset, joihin pyysimme kommentteja ja kokemuksia parhaillaan Kangasalan Vatialan uuden koulurakennuksen työmaalla työskenteleviltä. Työmaan alta purettiin kyseisen
koulun vuonna 1953 rakennettu vanha osa, jossa oli todettu vakavia kosteus- ja rakennevaurioita.
Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK on teettänyt kyselyn sisäilmasta, ja yli viidennes vastaajista arvioi työpaikkansa sisäilman erittäin tai melko huonoksi. Laatua kyselyn mukaan heikensivät erityisesti ilmanvaihto- sekä lämpötila- ja pölyongelmat, mutta 17 prosenttia vastaajista kertoi myös viimeisen kolmen vuoden aikana esiintyneistä home- tai kosteusvaurio-ongelmista.
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TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Kyselyssä yleisimpänä todettu-

Eniten sisäilmaongelmia esiin-

Isoimpana sisäilmaongelmien

Kuntien sisäilmaongelmia on

Valtaosassa kunnista koulut

jen sisäilmaongelmien aiheut-

tyy kuntien omistamissa perus-

hoitamisen haasteena pidettiin

saatu vähenemään satsaamal-

ja oppilaitokset tarkastetaan

tajana pidettiin teknisiä syitä,

kouluissa ja lukioissa. Seuraa-

ikääntynyttä rakennuskantaa,

la rakennuskannan ylläpitoon

kolmen vuoden välein viran-

kuten ilmanvaihdon ongelmia,

vina tulivat toimistorakennuk-

joka on tulossa teknisen käyt-

ja korjauksiin sekä uudista-

omaisten ja muiden tahojen

tunkkaisuutta ja painesuhtei-

set, sosiaali- ja terveystoimen

töikänsä loppuun.

malla rakennuskantaa. Ilman-

yhteistarkastuksin. Alkuselvi-

ta. Toiseksi yleisimpinä pidet-

rakennukset sekä päiväkodit.

vaihtojärjestelmän oikea käyt-

tyksessä hyviksi tunnistettu-

tiin biologisia syitä, esimerkik-

Merkittävien sisäilmaongelmi-

67 prosenttia vastaajista oli

tö, huolto ja puhdistus nousi-

ja käytäntöjä ovat ilmanvaih-

si kosteus- ja homevaurioita.

en neliömäärä peruskouluissa

sitä mieltä, että kunta ei ole

vat myös merkittäväksi toimen-

tojärjestelmän toimivuuden

ja lukioissa on 1,3 miljoonaa.

osoittanut riittävästi rahaa uu-

piteeksi.

ja puhtauden tarkistus sekä

Yli puolet kunnista koki, että

kosteusvauriojälkien havain-

disrakentamiseen ja korjaami-

sisäilmaongelmien tilanne py-

Merkittävistä sisäilmaongel-

syy ennallaan, vain akuutit ta-

mista kärsii noin 1 300 raken-

paukset pystytään hoitamaan

nusta, joista 590 on peruskou-

Yleisimpinä kehitystarpeina pi-

tai tilanne huononee. Melkein

luja ja lukioita.

puolet kunnista koki tilanteen

Sisäilmaan liitetty oireilu on

nointi. Lisäselvitysten yhtey-

huomattavasti yleisempää työ-

dessä tehtiin yleisimmin olo-

paikoilla kuin kotona. Työpai-

suhdemittauksia (lämpötila,

dettiin kiinteistöjen säännöllis-

koilla kunta-alan työntekijät ja

kosteus, veto, melu), selvitet-

tä tarkastamista, sisäilmaon-

varsinkin hoito- ja opetustyö-

tiin tarkemmin ilmanvaihdon

seen.

olevan hallinnassa ja parane-

Sisäilmaongelmien takia käy-

gelmien ennakoimista ja ongel-

tä tekevät kokevat yleisemmin

toimintaa sekä tehtiin kun-

van. Reilu kymmenes vastaa-

töstä poistettujen toimitilojen

mien tunnistamista.

sisäilmaan liitettyjä oireita ja

toarvioita, joihin sisältyi esi-

jista sanoi, että vain akuutit

neliömäärä on noin 940 000.

olosuhdehaittoja.

merkiksi kosteusmittauksia

ongelmat pysytään hoitamaan

Väistötilojen neliömäärä on

pintoja rikkomattomin mene-

ja tilanne pahenee.

noin 416 000.

telmin.

Petri Kangasniemi ja Otto Korhola

K

YKSI 590:STÄ, UUSI TILALLE

Timo Salminen

angasalan Vatialaan nousee

sa mukana aina laskentavaihees-

3D SÄÄSTÄÄ SOITTELUILTA

KOSTEUSTEKNINEN

vallisiksi. Rakennusaikana sade- ja

yksi niistä koulurakennuksis-

ta alkaen.

Uutta koulua kelpaa esitellä. Tuli-

TURVALLISUUS ALKAA

sulamisvedet johdetaan hallitusti

jat vastaanottaa hulppea ruokailu-

JO SUUNNITTELUSTA

pois, etteivät ne pääse rakenteisiin.

ta, jotka rakennetaan vanhan

– Purkuvaiheessa en huomannut

koulun tilalle. Vatialan koulun van-

itselläni vaikutuksia. Aina sisäil-

aula, ja koulussa on myös oma pal-

Sähköliiton työympäristöasiantun-

Ja tietysti työmaa-aikana mahdolli-

ha osa vuodelta 1953 purettiin työ-

maongelma ei edes aiheuta oireita.

velukeittiö.

tija Jarkko Korholan Vatialan koulul-

sia suojauksen vuotoja tulee seurata

maan alkajaisiksi, koska siinä oli il-

Olen kuullut, että yhdenkin sisäil-

le tekemällä työmaakäynnillä muis-

ja niihin puuttua välittömästi, Timo

mennyt vakavia kosteus- ja raken-

man takia lopetetun koulun oppi-

kasopimuksen hinta on 12,5 mil-

tellaan rakentamisen virheitä, joita

Salminen luettelee tämän päivän

nevaurioita. Koulu todettiin käyttö-

laat ja opettajat eivät oireilleet lain-

joonaa euroa, ja siihen kuuluu van-

alalla on tehty ja joiden jälkiä Suo-

menetelmiä.

kelvottomaksi, ja se suljettiin. Op-

kaan, vaikka ongelma oli todettu,

han purkaminen ja uuden rakenta-

messa nyt paikkaillaan. Joku muis-

pilaat siirtyivät väistötiloihin jo kak-

Salminen muistuttaa.

minen.

taa, että jossakin kohteessa muo-

OIKEA KÄYTTÖTAPA

dostuneen jään päälle on surutta

SUOJAA RAKENNUSTA

Hankkeen kokonaisvastuu-urak-

Vaikka katot ovat uudessa raken-

si vuotta sitten.
SÄHKÖTÖITÄ

nuksessa korkealla, kaapelihyllyillä

puhallettu villaa. Toisaalla taas vesi

Timo Salminen on ollut aikoinaan

2018. Kärkimies ja Consti Talotek-

ILMAN TURMIA

ei koskaan ole liikaa tilaa. Jos kor-

on lorissut rakenteissa niin, että

mukana muutamassa koulusanee-

niikka Oy:n pääluottamusmies Petri

Koulutyön on määrä alkaa Vatialan

jattaisiin vanhaa, katot olisivat ma-

ääni kuuluu, mutta kosteuden on

rauksessa, mutta Vatialan koulu on

Kangasniemi oli mukana jo vanhan

uudessa koulussa ensi syksynä. Ai-

talammalla ja tilaa olisi vielä vä-

uskottu kuivuvan. Vatialassa tällai-

ensimmäinen kohde, jossa puretaan

koulurakennuksen purkuvaiheessa.

kataulun mukainen tekninen luovu-

hemmän.

sia ei ole päässyt tapahtumaan.

vanha ja rakennetaan uutta tilalle.

– Teimme rakennuksen jännit-

tus käyttäjän muuttoa varten on jo

Työt tontilla alkoivat kesällä

– Valaistusta ohjataan DALI-ohja-

Samassa yhteydessä miehet pu-

– Olisiko vanhan rakennuksen on-

teettömäksi ennen purkua. Kyl-

keväällä viikolla 15. Koko kohteen

usjärjestelmällä. Aamulla valaistus

huvat myös rakennuskohteiden hu-

gelmien taustalla osittain 1980-lu-

lä siinäkin hommassa jo silmät ja

luovutus piha-alueineen tapahtuu

on kirkkaimmillaan, miehet kertovat

puttamisesta. Vaikkei se välttämä-

vun energiaremontti? Tuntuu, että

nenä alkoivat vuotaa, hän kuvailee

kesäkuun loppuun mennessä.

kierroksella sisätiloissa.

työskentelyä sisäilmaongelmaisessa
rakennuksessa.
Consti Talotekniikka Oy:n työsuo-

töntä aina olekaan, sääsuojausta

ennen energiaremonteissa ei ongel-

Kärkimiehen koneella pyörii 3D-

vaaditaan tätä nykyä aika yleisesti,

mia ollut.

kelevat töidensä olevan jo yli puo-

mallinnus kohteesta, johon muutos-

koska sillä estetään kosteusvaurioi-

– Tuttua on myös se, että raken-

livälin. Työmaakäynnin aikana säh-

selostukset päivittyvät.

den syntyminen rakennus- ja korja-

nuksia käytetään väärin. Ilmanvaihto

Kangasniemi ja Korhola laskes-

jeluvaltuutettu Otto Korhola aloit-

kötöissä olivat menossa kaapelointi

uskohteissa. Vaikka huputtaminen

suljetaan yöajaksi ja viikonlopuiksi,

ti työmaalla vasta, kun uutta alet-

ja valaisimien asennukset sekä kes-

maa, jolla pääsen mallinnusta käyt-

maksaa, se tulee halvemmaksi kuin

vaikka sen tulisi toimia taukoamat-

tiin rakentaa, ja välttyi kaiketi sik-

kuskytkennät.

tämään. Se säästää monelta tar-

vaurioiden korjaaminen. Vatialan

ta. Käyttäjät ja tilaajat pitää saada

kistuspuhelulta, Kangasniemi ke-

koulullekin on tehty sääsuoja.

mukaan kosteudenhallintaan sillä,

si oireilta.
Vastaava työnjohtaja Timo Salminen Peab Oy:ltä on ollut hankkees-

– Sähkötöissä ei ole sattunut työtapaturmia, Korhola korostaa.

– Tämä on ensimmäinen työ-

haisee.

– Toki hankkeiden rakenteet
suunnitellaan kosteusteknisesti tur-

että perehdytään, käytetään ja huolletaan kiinteistöä oikein. 
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TYÖSUOJELUA ARVOSTETAAN
rakentamisessa ja teollisuudessa


TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ

T

eollisuudessa ja rakentamisessa
työsuojeluhenkilön toimintaa arvostetaan edelleen. Kuitenkaan kaikilla
työpaikoilla ei nykyisin
ole helppoa löytää työsuojeluvaltuutetun tai
-päällikön
tehtävästä kiinnostuneita. Teollisuuden ja rakentamisen pitkät perinteet työsuojelussa ovat
niin vankat, että tehtäviin voidaan
yleensä valita sopivat henkilöt.
Asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta kertoo, että
yleisesti työsuojeluun liittyvissä neuvontapuheluissa kysytään usein tilanteista, joissa ei löydy halukkaita työsuojeluvaltuutetun tehtävään. Harjanne arvelee, että ihmiset pelkäävät vastuuta. Sinällään työsuojelutehtävä ei
kuitenkaan tuo vastuuta.
KIRKKAAMPAA TYÖTÄ
Harjanteen tuntuma on, että vapaaehtoisuus ja ylipäätään yhteisten asioiden hoito on heikentynyt työpaikoilla.
– Työpaikoilla ei koeta niin paljon
yhteisöllisyyttä kuin aikaisemmin.
Työsuojelun kirkastaminen koko henkilöstölle olisi tarpeen. Pitäisi yhdessä katsoa työturvallisuuden painopisteet, onko se kone- ja laiteturvallisuus
vai henkinen tai fyysinen kuormittuminen.
Työsuojeluhenkilö vie viestiä kentältä ylimmälle johdolle ja johdolta
kentälle.
VAARAT HALLUSSA
Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan työsuojeluhenkilöt kokivat osaavansa
hyvin työsuojelutehtävät sekä työn
vaarojen selvittämisen ja arvioinnin.
Enemmän tietoa kaivattiin työn kuormituksen arviointiin ja työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyyn. Myös kemikaali- ja koneturvallisuuden osaamista haluttiin vahvistaa.
Työsuojeluhenkilöt ottaisivat lisäoppia myös työkyvyn hallintaan ja
työntekijän varhaiseen tukemiseen.
Harjanteen mukaan työsuojeluhenkilö joutuu usein miettimään, miten ottaa esille yksittäisiin ihmisiin liittyviä
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KIPINÄ
TYÖSUOJELUUN
SYTTYI
Lahtelainen sähköasentaja Ilkka Jokela
ryhtyi työsuojeluvaltuutetuksi reilut kolme vuotta sitten. Luottamusmies kysyi
tehtävään, kun paikka tuli auki ja Jokela otti tehtävän vastaan varaluottamusmiehen paikalta.
Sähköliiton viikon mittainen työsuojelun peruskurssi antoi kipinän
hommaan ja tänä vuonna toiminta työympäristöjohtokunnassa on entisestään
lisännyt kiinnostusta työsuojeluun.

asioita ja miten kertoa niistä esimiehelle.
Työsuojeluhenkilöiden
vastausten
perusteella voi sanoa, että heikoilla jäillä ollaan useammin psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä koskevissa asioissa
kuin työympäristön kysymyksissä.
ENEMMÄN TIETOA UUSILLE
Vastauksissaan
työsuojeluhenkilöt
katsovat, että työsuojelun perusasiat
ja työpaikan tunteminen ovat hallussa. He myös kertoivat olevansa helposti lähestyttäviä ja toimeen tarttuvia työsuojelun tukihenkilöitä.
Asiantuntija Kerttuli Harjanne sanoo,
että harva pystyy käyttämään riittävästi aikaa tehtävän kunnolliseen hoitamiseen. Hän toteaa, että olisi syytä panostaa työsuojelutiedon siirtymiseen tehtävissä aloitteleville. Työsuojeluhenkilöt kokevat itse, että työsuojelutoimikunnan kokoukset, epäviralliset tapaamiset ja juttelut ovat hyviä tapoja.
Monien tutkimusten mukaan erityisesti
kokemustieto välittyy epämuodollisessa ilmapiirissä.
Kun työpaikalla ulkoistetaan töitä tai
käytetään vuokratyöntekijöitä, on erityisen tärkeää kirjata työsuojelun vastuut ja velvoitteet sopimuksia tehtäessä. Myös työsuojeluhenkilöiden roolit
tulee määritellä sopimusvaiheessa.
ARVOSTETTU TYÖ
Harjanne sanoo, että työsuojeluhenkilö
on työpaikoilla arvostettu, mutta hänet
jätetään liian usein yksin.

– Työsuojeluhenkilö ei laita asioita
kuntoon, mutta hän on tiedon välittäjä
ja keskustelun herättäjä
Vaikka vapaaehtoisuus on vähentynyt, ovat monet työsuojeluhenkilöt
Harjanteen mukaan hyvin sitoutuneita
työhönsä. Hän muistaa muutaman vuoden takaisen kireämmän ajan, jolloin
korotettu irtisanomissuoja saattoi houkutella ottamaan tehtävän. Nyt sellainen ei ole ainakaan yleistä.
KIELITAITO ASKARRUTTAA
Viimekeväisen kyselyn mukaan työsuojelutehtävissä olevat kaipaavat kohennusta kielitaitoon. Tämä yllätti kyselyssä. Vielä ei ole selvitetty, millaisissa tilanteissa vastaajat ajattelivat kielitaitonsa olevan liian vähäinen.
Harjanne päättelee, että muista kulttuureista töihin tulleet työntekijät
kääntyvät entistä enemmän työsuojelun puoleen. Heille voi esimerkiksi olla
vierasta pohjoismainen yhteistoiminta
työntekijän ja työnantajan välillä.
Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos ovat noin kymmenen vuoden
ajan tehneet kyselyjä työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille. Toukokuussa
kysely (Työsuojelupaneeli 2019)lähetettiin 3352 henkilölle, joista 462 vastasi. Harjanteen mukaan vastausprosentti jää tavallisestikin alhaiseksi. Tarkoitus on kuitenkin myös lähettää viestiä
ja rohkaisua, että työsuojelun tekijöistä
ollaan kiinnostuneita. Palaute kentältä on työturvallisuuden asiantuntijoille tärkeää. 

– Hienoa, että pystyy vaikuttamaan
asioihin. Kannustan porukoita ottamaan yhteyttä ja otan itsekin yhteyttä. Meillä on pienet tilat LSK Electrics
Oy:n konttorissa, mutta pääsääntöisesti puhutaan puhelimessa tai laitetaan
viestejä.
Työpaikan turvallisuus on tärkeää
joka hetki. Jokela pyrkii tunnistamaan
vaarat ja kehottaa kaikkia viemään asioita eteenpäin. Hänen mukaansa riippuu paljon pääurakoitsijasta, miten nopeasti ja hyvin asiat hoidetaan. Jokelan
kokemus on, että isot yritykset ottavat
työsuojelun vakavammin kuin pienet.
HUOMIO VAARAN PAIKKOIHIN

Tällä hetkellä Ilkka Jokela on Salpaus-Koulutuskeskuksen työmaalla, missä työskentelee kymmenkunta LSK
Electrics Oy:n asentajaa. Kaikkiaan yrityksessä tekee töitä noin 70 asentajaa.
Työpäivän aikana Jokela kiinnittää
huomiota muun muassa valaistukseen,
kaapeliroikkiin kulkuteillä, aukkojen
suojauksiin ja muihin vaaran paikkoihin, joissa on mahdollista kompastua ja
kaatua. Hän korostaa valaistuksen merkitystä pimeänä vuodenaikana.
Jokela toteaa, että työsuojelutyötä tehdään paljolti saman suuntaisesti työnantajan kanssa. Kaikkien tavoite on, että työntekijät lähtevät terveenä
kotiin. 32-vuotiaalle Jokelalle sopii jatkaa työsuojeluvaltuutettuna seuraavat
kaksi vuotta, jos pian alkavien vaalien
tulos niin osoittaa. 

Kuva: Jarkko Korhola

EN
KUUKAUAD
KUV

Vähän ennen loppusiivousta hotellin saneeraustyömaalla näytti tältä.
Kiire ja kompastumisvaara työmaasähköihin ovat nähtävillä.
Tuore työmaakuva muistuttaa siitä,
että työsuojeluhenkilöiden valinta
uudelle 1.1.2020 alkavalle toimikaudelle on aika järjestää marraskuussa. Päivitetyt ohjeet löytyvät
TTK:n verkkosivuilta:
www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit

—
Vedonpoistaja AP9/AP10-pintajakorasioihin
Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille
Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään
nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa. Soveltuu käytettäväksi AP9- ja
AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuisten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä
kalustekaapeleiden kanssa. abb.fi/asennustuotteet

VA S A M A 9 / 2 0 1 9

11

MARKKU VALJAKAN 45
Savonlinnalaista Markku
Valjakkaa voisi kutsua kolmen
elinkautisen mieheksi. UPM:n
vaneritehtaan sähköasentajana
45 vuotta ahertanut mies siirtyy
työelämästä vapaaherraksi
tulevan itsenäisyyspäivän
tietämissä. Monitoiminen
mies jättää samalla taakseen
myös useita luottamustehtäviä
niin työpaikallaan kuin
Sähköliitossakin.



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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M

issä on piillyt vaneritehtaan
viehätys ja mikä on saanut
”Maku” Valjakan astelemaan
tehtaan portista sisään jo kesästä 1974?
– Kyllä totuus löytyy hyvästä työporukasta ja yhteishengestä. Tolkun miehiä ovat pomoja myöten, Valjakka kehaisee.
Porukka on vuosikymmenten vaihtuessa uusiutunut niin, että Valjakka on
viimeinen vuoden -74 kolmesta silloin
aloittaneesta
asentajanuorukaisesta.
Tästä ”kantaporukasta” yksi on jäänyt
jo aiemmin eläkkeelle ja toinen kavereista menehtyi onnettomuudessa, mitä Valjakka pitää työuransa surullisimpana muistona.
TEKNIIKAN KEHITYKSEN
MATKASSA
Markku Valjakka tuumii myös, että sähköasentajan työ tehtaalla on tekniikan

kehityksen myötä kehittynyt parempaan suuntaan matkan varrella. Tietokone on nykyään sähköasentajan tärkeimpiä työvälineitä. Automaation lisääntyminen on muuttanut työn luonnetta. Myös väki tehtaalla on vähentynyt alkuaikojen tuhannesta hengestä
lähes kolmannekseen.
– Alkuaikoina työ oli paljolti sulakkeiden ja moottorien vaihtoa tai moottorien ja vaihdelaatikoiden laakerointia. Aiemmin pieniäkin laitteita korjattiin, nykyään suuriakin kokonaisuuksia
vaihdetaan uusiin.
Valjakka arvelee, että hän tuntee tehtaan nurkat nykyisin jo melko tarkkaan.
– Alkuaikoina opettelin vuoromieheksi vanhemman kollegan johdolla
jalostustehtaalla. 80-luvulla tutustuin
tehtaan koneiden sielunelämään vuosien ajan vuoromiehenä. Silloin myös
tuotannon kaverit tulivat tutuiksi, kun

kunnossapidon ja tuotannon vuorot
pyörivät eri tahtiin.
MITTARIMIEHEKSI
80-luvun loppupuolella Markku Valjakka siirtyi mittarikorjaamolle mittarimieheksi.
– Työkuvan muutos toi mukanaan
paljon uusia vaatimuksia samalla kun
sähköautomaatio kehittyi. Oli perehdyttävä säätölaitteiden säätöön, huoltoon ja rakentamiseen.
Valjakka antaa työtovereilleen kiitosta myös näiden sopeutumiskyvystä.
– Kyllä tehtaan menestys on paljolti
kiinni työntekijöiden joustavuudesta ja
kehityskyvystä. Automaation käyttöön
on opittu lyhyen harjoittelun jälkeen.
Parasta on ollut työskentelyolosuhteiden muutos parempaan ja fyysisesti kevyempään suuntaan. Sillä saralla riittää
tietysti tehtävää vieläkin.

”TYÖKUVAN MUUTOS
TOI MUKANAAN
PALJON UUSIA
VAATIMUKSIA
SAMALLA KUN
SÄHKÖAUTOMAATIO
KEHITTYI. OLI
PEREHDYTTÄVÄ
SÄÄTÖLAITTEIDEN
SÄÄTÖÖN, HUOLTOON
JA RAKENTAMISEEN.”

– Työ vaneritehtaan sähkömiehenä on ollut kiinnostavaa ja haastavaakin. Sähköosastolla on ollut merkittävä rooli
automaation kehityksessä, sillä alkuun logiikkaohjelmatkin tehtiin kokonaan itse, Markku Valjakka tuumii ja toivoo,
että sähköliiton teollisuuden sopimusaloille saataisiin pian yksi yhteinen työehtosopimus.

– Hyvät työtoverit ovat olleet suuri onni tässä työssä, Markku Valjakka toteaa.
Vieressä vasemmalta Joni Tiainen, Mika Torpakko ja Taavi Kosonen.

VUODEN TYÖRUPEAMA
KÄSITYÖ KORVAUTUI
AUTOMAATIOLLA
Savonlinnan vaneritehtaan tuotanto on
sopeutunut kulloiseenkin kysyntään.
– Saha-, rimalevy- ja kuitulevytuotanto on loppunut. Myös havupuun
sorvaus on ensin tullut ja sittemmin
poistunut, Markku Valjakka summailee.
Hän muistelee, kuinka aikoinaan
kuorimolla miehet työnsivät ulkona
tukkeja ränniin, säällä kuin säällä. Nykyään raskas homma hoidetaan nosturin avulla.
– Myös sorviosastolla sorvarit saavat
nyt työskennellä ilmastoiduissa ajokopeissa. Keskittäjät ja sorvit ovat täysin
automaattisia ja katkaisukin on automatisoitu.
Valjakka on tyytyväinen tekniikan
kehitykseen, mutta pitää valitettavana,
että paikkausosaston viehättävät puhe-

liaat neidot kumivasaroineen katosivat
ja kameroilla varustettu automaattilinja hoitaa nyt paikkaustehtävät. Myös
kuivaamolla naisväki on vähentynyt.
– Tänään yksi henkilö hoitaa kahta leikkaus- ja lajittelulinjaa. Myös viimeistelyosaston lajittelussa käsityö on
vähentynyt ja koneet kääntelevät levyjä, Valjakka tuumii.
LUOTTAMUSTOIMIA
LAIDASTA LAITAAN
Markku Valjakka harjoitteli sähkäreiden luottamusmiehenä jo 80-luvulla,
mutta vasta 2000-luvulle tultaessa hän
koki olevansa todella ”luotettu mies”.
Myös pitkä toiminta oman ammattiosaston sihteerinä toi lisävarmuutta
toimintaan samoin kuin toiminta liiton
johtokunnissa.
– Erilaisten luottamustoimeen liittyvien kurssien kautta olen saanut tie-

don ohella myös paljon ystäviä ympäri
Suomea ja tutustunut moniin paikkoihin. Motivaatio kouluttautumiseen tuli
tiedonjanosta ja halusta käyttää maksetut jäsenmaksut hyödyksi, Valjakka arvioi ja suosittelee sähköliittolaisia hyödyntämään liiton tarjoamaa laadukasta
kurssitarjontaa.
– Kurssit eivät vie paljoa aikaa, mutta
antavat paljon tietoa ay-liikkeen ja koko yhteiskunnan toiminnasta.
Luottamustoimiensa myötä Valjakka
on ollut mukana erilaisissa tehtaan yhteistoimintaryhmissä.
– Olen saanut paljon tietoa tehtaan
ja yhtiön toiminnasta ja periaatteista.
Myös monet opintomatkat eri puolille
Suomea ja jopa ulkomaille ovat avartaneet maailmankuvaa.
Markku Valjakan luottamustoimet
ovat laajentuneet myös muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja mies

toimiikin edelleen Savonlinnan kaupunginvaltuutettuna sekä rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenenä. Soteasiatkin ovat tulleet tutuiksi Sosterin
valtuustossa, jossa hän on ryhmänsä
puheenjohtajana.
Töitään lopetteleva Valjakka on tyytyväinen, että työporukasta on löytynyt
uusi luottamusmies, kenelle hän voi
huoletta jättää toimet hoidettavaksi. Insinöörikoulutuksella varustettu Taavi
Kosonen hoitelee sähköasentajan töidensä ohella osa-aikaisesti myös tehtaan tietoliikenneasioita.
Kotona Markku Valjakkaa odottaa
enää vain vaimo. Kaksi omaa ja neljä sijaislasta ovat lennähtäneet jo maailmalle.
– Valitettavasti lastenlapsetkin asuvat
vähän syrjässä, Etelä-Suomessa, joten
kovin usein ei vieläkään ehditä tavata,
Valjakka vitsailee. 
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TES-neuvottelujen pioneerina
Kun vastapuoli väittää, että
vaadit liian paljon, ja omat
sanovat aivan päinvastaista,
osaasi ei voi kadehtia.
Tällaisessa raossa kuitenkin
IF Metallin sopimussihteeri
Veli-Pekka Säikkälä on. Hän
on yksi henkilöistä Ruotsin
teollisuusalojen sopimuksen
takana.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

– Kaikki minulle huutavat, Veli-Pekka
Säikkälä huokaa, ainakin puoliksi leikillään, puoliksi kenties tosissaankin.
– Toisaalta on hienoa saada olla mukana vaikuttamassa ruotsalaisiin työmarkkinoihin, hän jatkaa.
Suomalaissyntyinen Säikkälä on sopimussihteeri ruotsalaisessa metallialan ammattiliitossa IF Metallissa, joka on yksi teollisuusalojen sopimuksen
eli Industriavtalin allekirjoittajista. Sopimuksen piirissä on yhteensä noin 400
000 teollisuuden ja vientialojen työntekijää, joista 170 000 on IF Metallin jäseniä.
Industriavtal ei ole työehtosopimus
vaan vientialojen työntekijä- ja työnantajaliittojen keskinäinen asiakirja, jossa ne sopivat yhteistyöstä ja neuvotteluprosessin kulusta. Sopimuksen periaatteiden mukaan sen allekirjoittajalii-

Teollisuusalojen sopimuksen katsotaan tuoneen ruotsalaiseen yhteiskuntaan vakautta ja työmarkkinakentälle
maltillisia mutta säännöllisiä palkankorotuksia.
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tot istuvat tes-neuvottelupöytiin ensin
ja sopivat esimerkiksi palkankorotustasosta.
Industriavtal vaikuttaa myös niiden
liittojen korotustasoon, jotka eivät ole
mukana sopimuksessa, sillä sopimuksen raameista on vaikea päästä eroon.
Työnantajat eivät voi tarjota eivätkä
työntekijät vaatia enempää kuin siinä
on sovittu. Viime kädessä tasapuolisuuden varmistaa Medlingsinstitutet eli
kansallinen sovitteluinstituutti, jonka
vastuulla on toimiva ”palkkamuotoilu”.
OSTOVOIMAN KASVU TAKAA
SOPIMUKSEN TULEVAISUUDEN
Pioneerin osa ei ole helppo. Työntekijäpuolen mukaan tavoitteet ovat välillä
liian maltillisia. Työnantajapuoli puolestaan voi katsoa niiden olevan ylimitoitettuja.
Kritiikkiä tulee myös niiltä liitoilta,
jotka eivät ole mukana teollisuusalojen
sopimuksessa. Nekin haluaisivat olla
vaikuttamassa yleiseen korotustasoon.
– Sopimuksen ulkopuoliset liitot havittelevat toisenlaista mallia, mutta ne
eivät ole esittäneet mitään parempaakaan. Niin kauan kuin pystymme tekemään ostovoimaa kasvattavia sopimuksia, Industriavtal-mallilla on tulevaisuus, Säikkälä uskoo.
Ostovoiman kasvua todistavat tiedot
kuluneilta yli 20 vuodelta. Industriavtal syntyi vuonna 1997, ja ensimmäisen
kerran sen periaatteiden mukaan neuvoteltiin seuraavana vuonna. Sopimuksen olemassaolon aikana reaalipalkat
ovat nousseet joka vuosi yhtä lukuun
ottamatta. Yli 20 vuodessa ostovoiman
lasketaan kasvaneen 60 prosenttia.
PÄÄNAVAAJAKSI TALOUSKRIISISSÄ
Säikkälä kertaa mielellään Industriavtalin syntyvaiheita. Kokonaistilanteen
ymmärtämiseksi on mentävä toisen
maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin Ruotsiin virtasi työvoimaa muualta Euroopasta paikkaamaan työvoimapulaa. Teollisuus ja vientisektori olivat
voimissaan, koska sota ei ollut runnellut maata.
– Työntekijäliittojen keskusjärjestö
Landsorganisationen LO otti käyttöön
ns. solidaarisen palkkapolitiikan: sama

palkka samanarvoisesta työstä. Palkkaeroja pyrittiin kaventamaan pikaisesti.
– 1990-luvulla työttömyys ja inflaatio
nousivat korkealle. 1991 valittu porvarihallitus ja työnantajat halusivat eroon
valtakunnallisista sopimuksista ja päästä neuvottelemaan kaiken paikallisesti.
Niiden mielestä liitot olivat kasvaneet
liian voimakkaiksi. Se oli meidän suuri taistelumme.
1994 pidettyjen vaalien jälkeen valtaan noussut sosiaalidemokraattihallitus lupasi työttömyyden puolittuvan
neljään prosenttiin vuoteen 2000 mennessä. Jos tähän ei päästäisi toimivalla
palkkamuotoilulla, hallitus turvautuisi
lakeihin, joilla tavoitteeseen päästään.
Industriavtal oli lopulta vastaus, jolla
toimiva palkkamuotoilu taattiin.
VAKAUTTAJA VAI LIITTOJEN
MERKITYKSEN NAKERTAJA?
Industriavtalia on Ruotsin rajojen ulkopuolella sekä kiitelty että kritisoitu. Kehujat muun muassa Suomessa ovat sanoneet sen tuovan yhteiskuntaan vakautta. Moittijoiden mielestä tällainen
sopiminen on vähentänyt ammattiliittojen merkitystä.
– Sellaista väitettä en ymmärrä, että liittojen merkitys olisi vähentynyt.
Yli 90 prosentilla työelämässä olevista ruotsalaisista on kuitenkin tukenaan

työehtosopimus. Meidän alallamme
työntekijöiden järjestäytymisaste on
noin 78 prosenttia.
Ruotsin ulkopuolella vallitsee myös
käsitys, että Ruotsissa työehdoista sovitaan varsin laajasti paikallisesti. Tämän
hän myöntääkin, mutta muistuttaa:
– Monesta asiasta pystyy sopimaan niissä raameissa, jotka on yhdessä sovittu.
SUOMEN TILANTEESSA TUTTUA
Miten suomalaissyntyinen Veli-Pekka
Säikkälä sitten päätyi Ruotsin työmarkkinakentän huippupaikalle? Hän oli
kaksivuotias, kun perhe muutti Oulun
läheltä Lumijoelta Ruotsin Trollhättaniin. Vanhemmat työskentelivät Saabin tehtaalla, ja sinne poikakin työllistyi automekaanikoksi valmistuttuaan.
Säikkälästä tuli työpaikkansa luottamusmies, ja myöhemmin hän siirtyi
ammattiliittonsa IF Metallin palvelukseen.
– Pohjoismaisissa kokouksissa hakeudun aina suomalaisten viereen, että
pääsen puhumaan suomea. Vaikka tapaan suomalaista ammattiyhdistysväkeä, en voi sanoa olevani suomalaisten
työmarkkinoiden asiantuntija.
– Suomessa näyttää kuitenkin olevan
sama tilanne kuin Ruotsissa ennen: liitot kilpailevat siitä, kuka saavuttaa korkeimman palkankorotustason. 

LYHYT OPPIMÄÄRÄ: RUOTSIN INDUSTRIAVTAL
• Industriavtal on suoraan käännettynä teollisuussopimus. Mukana ovat viennin kannalta tärkeät työntekijä- ja -antajaliitot.
• Industriavtal koostuu kahdesta osasta: yhteistyö- ja neuvottelusopimuksesta. Ensimmäinen
osa sisältää keinoja, miten teollisuus saadaan kasvamaan ja vienti vetämään. Toinen osa kertoo, miten työehtosopimusten neuvotteluprosessi etenee. Sopimuksessa ei sovita esimerkiksi
palkankorotusten tasosta, vaan se kuuluu työehtosopimukseen.
• Teollisuussopimukseen kuuluva neuvottelusopimus edellyttää, että työnantaja- ja työntekijäliitot kertovat vaatimuksensa toisilleen hyvissä ajoin ennen työehtoneuvotteluiden alkamista.
• Industriavtalin allekirjoittajien sopima palkankorotustaso käytännössä määrittelee muiden alojen korotukset.
• Ensimmäinen teollisuussopimus solmittiin vuonna 1997. Viimeksi sitä on päivitetty vuonna
2016.
• Nykyisellään sopimuksessa on mukana 5 työntekijä- ja 14 työnantajaliittoa. Allekirjoittajat
edustavat muun muassa metalli-, tekstiili-, elintarvike-, metsä- ja graafista alaa. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta.
• Vuonna 2010 sopimuksesta irtautui yksi suuri teknologiateollisuuden työnantajaliitto, joka
liittyi siihen myöhemmin uudelleen. Paperiteollisuuden työntekijäliitto jättäytyi sopimuksen
ulkopuolelle vuotta myöhemmin.

JÄSENPALVELUT
JÄSENEN SÄHKÖINEN
ASIOINTI AVAUTUU
MAANANTAINA

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu
Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

&

MUISTA TÄYTTÄÄ UUSI
LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS AINA, KUN VAIHDAT
TYÖPAIKKAA RIIPPUMATTA SIITÄ,
MAKSATKO JÄSENMAKSUN
ITSE VAI TILITTÄÄKÖ
TYÖNANTAJA SEN.

Sähköliiton uuden jäsenrekisterin
seuraava vaihe on valmistumassa:
maanantaista 25. marraskuuta lähtien pääset käyttämään jäsenen sähköistä asiointia. Löydät linkin jäsenrekisteriin tutusta paikasta: nettisivujemme etusivulta kohdasta Liiton
muut verkkopalvelut.
Sisään kirjautuaksesi tarvitset
henkilötunnuksesi tai jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Ensimmäisellä asiointikerralla sinun
tulee tilata itsellesi salasana. Se toimitetaan sähköpostiin tai puhelimeen, mikäli osoitteesi tai numerosi
löytyvät jäsenrekisteristä.
Jos kirjautumisvaiheessa tulee
ongelmia, asiointipalvelusivu kertoo,
mihin sinun tulee ottaa yhteyttä.
Sähköisessä asioinnissa pääset
katselemaan ja päivittämään jäsentietojasi, ilmoittamaan uudesta työsuhteesta, vaihtamaan ammattiosastoa ja ilmoittamaan jäsenmaksuvapautuksista. Asiointipalvelusta löydät myös tärkeitä yhteystietoja, voit
tarkastella omia jäsenmaksujasi ja
vapautuksiasi sekä lähettää viestiä
Sähköliittoon.
Sähköisen asioinnin jäsenmaksulaskurilla pystyt laskemaan jäsenmaksusi suuruuden haluamaltasi aikaväliltä, mikäli haluat maksaa kerralla useamman kuukauden maksut.
Kun päivität omia tietojasi, muista viimeiseksi painaa Päivitä yhteystiedot -painiketta.
www.sahkoliitto.fi > Liiton muut
verkkopalvelut

LOPPUVUONNA LIITTYNEIDEN JÄSENKORTIT MYÖHÄSSÄ
Tekninen ongelma on estänyt Sähköliiton jäsenkorttien postittamisen elokuun lopun jälkeen liittyneille uusille jäsenille. Koska loppuvuoteen on osunut myös Postin lakko,
lähetämme vuoden viimeisen kolmanneksen aikana liittyneiden jäsenkortit samaan aikaan kuin ”vanhojenkin” jäsenten uudistuneet kortit.
Postin lakon takia uusien kort-

&

tien saapumisaikaa on mahdotonta luvata.

JÄSENKORTTI MYÖHÄSSÄ JA MATKA TULOSSA?
Sähköliiton jäsenkortti toimii myös

mutta uusi jäsenkortti ei ole ehtinyt

kuin muovista matkavakuutuskorttia

Turva jo ennen matkalle lähtöä! Tu-

matkavakuutuskorttina. Kortti to-

perille ennen lähtöä, toimi näin:

tai paperista vakuutustodistusta.

tustu sovellukseen tarkemmin osoit-

distaa, että jäsenellä on voimassa

Lataa puhelimeesi Turvan mobii-

Nettiyhteyksien pätkimisestä-

teessa turva.fi/taskuturva.
Matkavakuutustodistuksen voi

oleva vapaa-ajan matkustajavakuu-

lisovellus TaskuTurva, jolloin Säh-

kään ei tarvitse olla huolissaan, sil-

tus, jonka liitto on hankkinut Tur-

köliiton matkavakuutuskortti kulkee

lä TaskuTurva toimii myös offline-ti-

myös tilata Turvan verkkosivuil-

vasta. Vuoden vaihtuessa tarvitaan

näppärästi puhelimessa mukana-

lassa. Jos verkkoyhteyttä ei ole, so-

ta. Osoitteessa turva.fi/sahkoliitto

uusi kortti tai jokin muu tapa todis-

si matkalla. TaskuTurva on saatavil-

vellus näyttää viimeiset voimassa

voit tutustua jäsenvakuutuksiisi en-

taa vakuutuksen voimassaolo. Jos

la iOS- ja Android-puhelimiin. Tas-

olevat tiedot. Ensimmäisellä käyt-

nen matkalle lähtöä, ja löydät sieltä

olet loppuvuodesta lähdössä vuoden

kuTurvasta löytyvää matkavakuutus-

tökerralla nettiyhteys kuitenkin tar-

myös linkin matkavakuutustodistuk-

2020 puolelle kestävälle matkalle,

korttia voi käyttää samalla tavalla

vitaan, joten muista ladata Tasku-

sen tilaamiseen. 
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tyotori.sahkoliitto.fi auttaa työnhaussa
Yli 500 sähköalan työpaikkaa avoinna
Sähköliiton jäsenille räätälöity työnhakusivusto, lokakuun
alussa avautunut nettipalvelu ”tyotori.sahkoliitto.fi” on jo
aktiivisessa käytössä. Sähköliiton ja Duunitorin yhteistyöstä syntynyt sivusto kertoo heti,
että sähköammattilaisille on
kysyntää. Avoimia paikkoja on
haussa nytkin reilusti yli 500.

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

haluamasi työpaikat tarjolle sähkö-

ta. Sähköalan ammattilaisia etsivä

käsi näytölle osoite tyotori.sah-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan eri

postiisi.

työn tarjoaja voi saavuttaa tositeki-

koliitto.fi ja saat ruudullesi kaik-

suodatusvalintojen kautta, esimer-

Työtori on kaikille avoin, mak-

ki sähköalan avoimet työpaikat

kiksi paikkakunnan tai ammattini-

suton ja helppokäyttöinen palvelu,

senlehden Vasaman kautta 10 ker-

Suomessa. Sähköliitolle räätälöi-

mikkeen perusteella.

jota voivat käyttää myös työssä ole-

taa vuodessa.

vat. Työtorin kautta tieto avoimista

ty ja kaikille avoin helppokäyttöi-

jät kattavammin vain Sähköliiton jä-

Parhaan tuloksen hyvää ammatti-

nen työnhakupalvelu avautui loka-

HAKUVAHTI

sähköalan paikoista välittyy nopeas-

laista etsivä työnantaja voi saada il-

kuun alussa ja löysi heti aktiivisen

SEURAA PUOLESTASI

ti ja tehokkaasti.

moittamalla sekä sähköisellä työn-

käyttäjäkunnan. Palvelun toteuttaa

Työtorin palvelu valikoi Duunito-

Duunitori.

rin työpaikkatarjonnasta sähköalan

tekijät ja työnantajat entistä vaivat-

paikkailmoitukset julkaistaan leh-

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

avoimet työpaikat. Voit myös tilata

tomammin. Ilmoittaminen Työtoril-

dessä puoleen hintaan. 

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

itsellesi hakuvahdin, joka lähettää

la on myös työnantajalle maksuton-

Työtori yhdistää sähköalan työn-

hakusivustolla että Vasamassa. Työ-

SÄHKÖPALO ALKAA USEIN KEITTIÖSTÄ
Sähköstä syttyy vuosittain
Suomessa noin 2 500 sähköpaloa eli tulipaloa, johon palokunta hälytetään paikalle.
Joka viides palo liittyy tavalla
tai toisella keittiön lieteen.

Ikääntynyt, kulunut tai likainen säh-

ka seurata ja ylläpitää sähkölaitteis-

60-lukujen kangas- ja peltipäällys-

kölaite tai -asennus voi aiheuttaa

ton kuntoa.

teisiä asennusjohtoja, jotka saatta-

tulipalon tai tapaturman. Turval-

Tukes muistuttaa, että sähkölaitteiden ja -asennusten kuntoa on

kökeskusten komponentit tai esi-

on julkaissut Kodin sähkölaitteis-

tarkkailtava ja laitteistoa huolletta-

merkiksi valokatkaisijat ja pistora-

ton kunnossapito -oppaan, joka an-

va säännöllisesti. Havaitut viat ja

siat saattavat aiheuttaa tapaturma-

taa käytännön neuvoja siihen, kuin-

puutteet on korjattava niin kotona

riskin.

kuin vapaa-ajan asunnossa.
– Sähkölaitteet kuluvat käytössä

JA KUNNOSTA HUOLELLA

niiden kuntoa ei tarkkaile ja huolto

Sähköstä vuosittain syttyneistä tu-

jää tekemättä, kasvaa laitteesta ai-

lipaloista 950 eli noin kaksi viides-

heutuvan tulipalon riski, toteaa yli-

tä johtuu tavalla tai toisella liedes-

tarkastaja Jukka Lepistö Tukesista.

tä. Tulipalo johtuu usein siitä, että
liettä on käytetty huolimattomas-

tivat huoltoa ja seurantaa. Sähkö-

ti tai kunnossapitoa ei ole tehty asi-

asennusten osiin kertynyt pöly, lika

allisesti.

tai kosteus lisäävät valokaaren ja

– Liesituulettimeen kertyy ajan

sähköpalosyttymisen vaaraa. Rik-

saatossa ruoanlaitosta rasvaa ja li-

koutuneet valokatkaisijat ja pistora-

kaa. Se pitäisi puhdistaa säännöl-

sioiden kannet sekä johtojen vauri-

lisesti. Liedellä syttynyt tulipalo le-

ot aheuttavat sähkötapaturman vaa-

viää helposti liesituulettimeen, kun

ran.

tuulettimen sisäpinnoille kertyneet

Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen
suosittelee teettämään kodin kun-

Kuva:Riitta Kallio

PIDÄ PUHTAANA

ja tulevat käyttöikänsä päähän. Jos

Kiinteät sähköasennukset vaa-
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vat olla hyvin hauraita. Iäkkäät säh-

lisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

epäpuhtaudet syttyvät palamaan,
sanoo Lepistö.

totarkastuksen sähköalan ammat-

– Vanhoissa liesituulettimissa

tilaisella asuntokaupan yhteydessä

komponentit, mm. liukukytkimet,

tai silloin, jos asennukset ovat iäk-

saattavat likaantua sisäpuolelta

käitä tai jos muuten epäilee niiden

kohtalokkaasti. Vanha sähkölaite on

kuntoa.

aina riski. Jos epäilee sen kuntoa,

– Esimerkiksi iäkkäämmissä rakennuksissa on käytössä 1950- ja

kannattaa tarkastuttaa laite sähköalan ammattilaisella. 

NÄIN VÄHENNÄT
SÄHKÖPALON RISKIÄ
• Käytä sähkölaitteita oikein ja
vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja paikoissa.
• Noudata käyttöohjeita ja huolehdi, että laitteiden käyttöympäristö säilyy ohjeiden
mukaisena.
• Huolehdi riittävästä kunnon
valvonnasta ja kunnossapidosta.
• Korjauta havaitsemasi vialliset asennukset viipymättä ja
huollata viallinen sähkölaite
tai vaihda se uuteen.
• Muista varovaisuus sähkön
kanssa, erityisesti kosteissa
tiloissa ja ulkona.
• Perehdy riittävästi laitteiden ja asennusten ominaisuuksiin.
• Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä sähkötöissä ammattilaista.

TYÖTTÖMYYSKASSA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

JÄSENMAKSU ENNALLAAN,
RÄSTIAIKA LYHENEE
Sähköalojen työttömyyskassan jä-

la rahoitetaan etuus- ja hallinto-

senmaksu pysyy ensi vuonna tä-

menoja.

mänvuotisella tasolla eli 0,30 pro-

Sähköalojen työttömyyskassan

sentissa Sähköliiton kokonaisjä-

rästimaksuaikaa koskevia sääntö-

senmaksusta. Finanssivalvonta on

jä on yhdenmukaistettu Sähköliiton

jo vahvistanut vuoden 2020 mak-

sääntöjen kanssa. Jos jäsen laimin-

sun.

lyö jäsenmaksunsa yli kolmen kuu-

Kassan maksu laski nykyiselleen tämän vuoden alussa. Vuonna

soa eronneen kassasta.

2018 maksu oli 0,33 prosenttia.

Muutos tulee voimaan ensi vuo-

Kassan jäsenmaksua ja rästimaksuaikaa

Moni muukin työttömyyskassa las-

den alusta. Vielä tänä vuonna rästi-

muistellessa helpointa on muistaa numero 3:

ki tuolloin jäsenmaksuaan kohen-

aika on kuusi kuukautta.

jäsenmaksu on 0,30 prosenttia ja rästiaika

tuneen työllisyystilanteen takia.

kolme kuukautta.

XX

kauden ajalta, hänen voidaan kat-

Työttömyyskassan jäsenmaksul-

XX

TUORE SELVITYS:
AKTIIVIMALLIN VAIKUTUKSET EPÄSELVÄT
Erityisesti ansiopäivärahaa saavien

tään varmaa.

X

Työllistymistä edistäviin palve-

työttömien työnhakijoiden työnte-

Raportin rekisteriaineisto kat-

luihin osallistuminen kasvoi aktii-

ko sekä työttömyysturvalta poistu-

taa kaikkien työttömien kaikki työt-

vimallin tultua käyttöön erityises-

minen lisääntyivät sen jälkeen, kun

tömyys- ja työjaksot kolmen vuoden

ti vanhimmissa ikäryhmissä, jois-

aktiivimalli otettiin käyttöön viime

ajalta. Rekisteritietojen mukaan ak-

sa työllistyminen avoimille työmark-

Ansiopäivärahan saajan keikka- tai osa-aikatyön vastaanottamista helpottaa mahdollisuus

vuoden alussa. Tämä käy ilmi ak-

tiivimalli leikkasi työttömyysetuutta

kinoille on harvinaisempaa. Ansio-

soviteltuun työttömyysturvaan.

tiivimallin työllisyysvaikutuksia sel-

ensimmäisen tarkastelujakson jäl-

turvan saajien keskuudessa eniten

vittänen työryhmän raportista, joka

keen reilulta kolmannekselta työt-

kasvoi lyhyisiin, juuri aktiivimallin

julkaistiin tämän kuun alussa.

tömistä. Vuoden 2018 alussa koko-

ehdot täyttäviin palveluihin osallis-

naan työttömänä olleista työttömyy-

tuminen.

SOVITELLUSTA TYÖTTÖMYYSTURVASTA SELKEÄSTI

Raportin mukaan työllistymisen
kasvussa on ainakin osittain kyse

setuutta pienennettiin yli puolel-

yleisen työllisyystilanteen parane-

ta, usein vanhimmilta työttömiltä ja

misesta. Aktiivimallin vaikutukses-

erityisen usein työttömyysturvan li-

Lue koko raportti:

Työttömyysturvan maksajat Työttö-

tikuun alkua keikka- tai osa-aika-

ta ei siksi pystytä sanomaan mi-

säpäiväetuuksia saavilta.

www.vatt.fi > Julkaisut

myyskassojen Yhteisjärjestön TYJ ja

työstä saatu palkka otettiin huomi-

Kela kampanjoivat yhdessä tämän

oon ansainta-ajankohdan mukaan.

kuun loppuun saakka sovitellusta

Työttömyysturvan maksaminen vii-

työttömyysturvasta.

västyi, koska palkkatietoja piti odo-

KAIKKI TULOREKISTERISTÄ

EN
NUMERSI
OSSA

Soviteltuun päivärahaan on mahdollisuus, jos työttömyysturvaa saa-

tella.
Viime vuonna 36 prosentille

vana tekee osa-aikaisia tai keikka-

työttömyyskassojen maksaman an-

töitä. Silloin etuuden maksaja so-

siopäivärahan saajista maksettiin

romme katta-

vittelee työttömän työnhakijan saa-

soviteltua työttömyysturvaa. Kelan

kein. Vuoden 2021 alusta lähtien

vasti tulorekisteristä ja

man palkan yhteen työttömyysetuu-

työmarkkinatukea ja peruspäivära-

työttömyyskassat ilmoittavat rekis-

siitä, miten se vaikuttaa elämääsi

den kanssa.

haa saavista noin viidennes sai vii-

mista varten. Silloin kassaan ei

teriin maksamansa etuudet. Silloin

vuodenvaihteen jälkeen ja siitä taas

enää tarvitse toimittaa palkkatodis-

tulorekisteri toimii täysimääräisesti

vuoden kuluttua.

tusta.

ja sieltä löytyvät palkka-, etuus- ja

Ensi Vasa-

Tulorekisteri on sähköinen tietokan-

muutakin. Jo nyt voit itse tarkis-

ta, josta työttömyyskassat pääsevät

taa sieltä palkkatietosi ja varmistua,

massa ker-

ensi vuoden alusta lähtien katso-

että työnantaja on ilmoittanut ne oi-

maan työttömän työnhakijan palkkatiedot ansiopäivärahan maksa-

Mutta tulorekisteri on paljon

eläketiedot.

Yhteensovittaminen helpottui keväällä, kun palkka alkoi vaikut-

me vuonna soviteltua työttömyysetuutta.

taa työttömyysetuuteen vasta silLisää aiheesta: www.tulorekisteri.fi

loin, kun se maksettiin. Ennen huh-

Lisää aiheesta: www.elämässä.fi

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

hintään työttömyyttä edeltä-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

neeltä 26 työssäoloviikolta.

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

sekä siihen sisältyvä lomaraha

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

ja -korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

X
X

mautusilmoituksesta.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

Jäljennös työsopimuksesta.

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.
VEROTUS

myyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

raan verottajalta aina vuoden alus-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

X

Palkanlaskijan tai työnantajan tekemä palkkatodistus vä-

X

Jos verottaja lähettää sähköisen
muutosverokortin kassaan, sitä ei

Jäljennös

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

eläkepäätöksestä.

tin ennakonpidätysprosenttia korote-
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Selfiessä
9/10
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA KYMMENEEN
TUOREESEEN JÄSENEEMME.

On ilo kuunnella Henri Aapron
ulosantia, sillä siinä toistuvat
positiiviset sanat, kuten
reippaus, vastaanottavaisuus
ja oma-aloitteisuus. Hänen
mielestään rankka päiväkin
iskee todennäköisimmin, jos
sortuu negatiiviseen ajatteluun.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

P

aineilman parissa Sarlin Oy:ssä
työskentelevän Henri Aapron
työpäivän keskeinen osa on omien töiden aikatauluttaminen.
– Ja toinen tärkeä osa työtä on asioiden reipas hoitaminen. Työskentelen
yleensä asiakkaan tiloissa, ja päiväni
pitävät sisällään asiakaspalvelua, laitteiden kunnossapitoa sekä erilaisia dokumentointi- ja tarkastustöitä.
Vaikka ammattikoulu ja sitä ennen
lukio on jo tullut käytyä, oppiminen jatkuu.
– Opin joka päivä paljon uutta omassa työssäni. Mieli täytyykin pitää uusille asioille vastaanottavaisena. Satunnaisten vastoinkäymisten ei pidä antaa
lannistaa, vaikka henkistä kanttia koeteltaisiinkin.
ALAN MERKITYKSELLISYYS
ON SELVIÖ
Lappeenrannassa asuvan Henrin mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö sähköala olisi merkityksellinen koko yhteiskunnan kannalta. Juuri sen takia
hän alkoi aikoinaan alaa opiskellakin.
– Mietitään vaikka nykyhetkeä: miten kävisi, jos sähkö äkkiä vain häviäisi
ja kaikki laitteet lakkaisivat toimimasta? Lukion jälkeen suuntaa etsiessäni
ajattelin, että sähköalaa tarvitaan tässä
maailmassa vielä pitkään.
Maanittelemallakaan hänestä ei saa
irti listaa tai edes yksittäistä mainintaa ammatin varjopuolista. Alan alituinen kehittyminenkin on pikemminkin
ammatin etuja. Työ voi olla vaarallista,
mutta omaa ja muiden työturvallisuutta pystyy edistämään omilla toimillaan.
ETUJA, OIKEUKSIA
JA TURVAA LIITOSTA
Henristä tuli sähköliittolainen ihan
oman ajatustyön ansiosta.
– Liitto tuntui juuri minulle sopivalta
ja jäsenedut hyviltä.
Miehellä on sanasensa sanottavanaan ammattiliittojen merkityksestä
ylipäätäänkin.
– Liitto huolehtii työntekijän eduista
ja oikeuksista. Liittoon kuulumalla saat
myös sellaisia etuja, joita ei liiton ulko18 V A S A M A 9 / 2 0 1 9

Aina positiivisen kautta
puolisena saa, ja turvaa, jos jäät työttömäksi. Itse arvostan varsinkin turvaa
työttömyyden varalle sekä matkailuetuja ja jäsenvakuutukseen sisältyvää
matkustajavakuutusta vapaa-ajan matkoille.
Jäsenyyttä empivälle Henri suosittaa yllä olevien rivien tarkkaa lukemista. Sitten kannattaakin tutustua Sähköliiton verkkosivuihin ja liittyä jäseneksi sitä kautta.
PERHEAIKA ANTAA
VIRKEYTTÄ JA ONNELLISUUTTA
Kuten muiltakin Selfiessä-juttusarjan
haastateltavilta, myös Henriltä tivataan keinoja palautua rankasta päivästä. Hän haluaa kuitenkin kyseenalaistaa koko käsitteen.
– Jokaisesta päivästä saa tehtyä rankan, jos ajattelee kaikesta negatiivises-

ti. Itse liputan positiivisuuden ja realismin nimeen. Rauhallinen iltakävely ja
hyvin nukuttu yö ovat lyömättömiä keinoja pitää mieli virkeänä.
Mielenvirkeyttä antaa myös perheen
kanssa vietetty aika. Henri sanoo perheajan vievän enimmän osan hänen vapaa-ajastaan.
– Ja olen onnellinen, että asia on näin!
Vietämme aikaa ihan täällä kotiseudulla mutta joskus käymme viikonloppuja ex tempore -reissuilla mukavissa paikoissa. Uusien paikkojen tutkiminen ja
seikkaileminen on kivaa!
Perheeseen kuuluu vaimo ja pieni
vauva.
Toiselle sijalle ajankäytössä jäävät
omat harrastukset, nekin toki tärkeitä
ja niistä tärkeimpänä omalla kehonpainolla treenaaminen.

OMA-ALOITTEISELLA
RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ
Henri kuvasi selfiensä Lappeenrannan
yhden maamerkin eli rakuunapatsaan
edustalla. Kotiseutu merkitsee hänelle
paljon.
– Kattavat ulkoilumaastot ja kauniit
maisemat ovat iso osa Lappeenrannan
vetovoimaa. Itselleni ja perheelleni tärkeät palvelut ovat myös lähellä ja helposti saatavilla.
Jos työtilanne vaatisi muuttamista,
Lappeenranta saisi jäädä, mutta perheen
ehdoilla ja tarkkaan asioita harkiten.
Töitä tuntuu kuitenkin riittävän kotiseudulla.
– En ole perehtynyt kaakkoisen Suomen yleiseen työllisyystilanteeseen sen
tarkemmin mutta luulen, että aktiivisille
ja oma-aloitteisille ihmisille on aina kysyntää. 

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2020
HELMIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
7.–8.2.2020, Seinäjoki
hakuaika päättyy 24.1.2020
NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
15.–16.2.2020, Tampere
hakuaika päättyy 31.1.2020

MAALISKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
7.–8.3.2020, Seinäjoki
hakuaika päättyy 21.2.2020
VALTAKUNNALLINEN
NUORISOTAPAHTUMA
7.–8.3.2020, Tampere
hakuaika päättyy 21.2.2020
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
13.–14.3.2020, Vantaa
hakuaika päättyy 28.2.2020
ASPA-KOULUTUS
21.3.2020, Vantaa
hakuaika päättyy 6.3.2020
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.3.2020, Kiljavan opisto,
Nurmijärvi

TUTUSTU
KOULUTUS
TARJONTAA www.sahko MME
liitto.fi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
23.–27.3.2020, Kiljavan opisto,
Nurmijärvi

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
19.–20.9.2020, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 4.9.2020

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
30.–31.10.2020, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 16.10.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
28.–29.3.2020, Seinäjoki
hakuaika päättyy 13.3.2020

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
25.–26.9.2020, Rovaniemi
hakuaika päättyy 11.9.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
31.10.–1.11.2020, Oulu
hakuaika päättyy 16.10.2020

HUHTIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
4.–5.4.2020, Vantaa
hakuaika päättyy 20.3.2020

SYYSKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
12.9.2020, Tampere
hakuaika päättyy 28.8.2020
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
12.–13.9.2020, Tampere
hakuaika päättyy 28.8.2020
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
12.–13.9.2020, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 28.8.2020
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
18.–19.9.2020, Oulu
hakuaika päättyy 4.9.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
26.–27.9.2020, Vantaa
hakuaika päättyy 11.9.2020
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
28.9.–2.10.2020, Kiljavan opisto,
Nurmijärvi
LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 28.9.–2.10.2020 ja
2. osa 26.–30.10.2020,
Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

LOKAKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
3.–4.10.2020, Oulu
hakuaika päättyy 18.9.2020
NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN
URAKKALASKENTAKURSSI
3.–4.10.2020, Vantaa		
hakuaika päättyy 18.9.2020
VALTAKUNNALLINEN
NUORISOTAPAHTUMA
3.–4.10.2020, Vantaa
hakuaika päättyy 18.9.2020

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Ilmoittaudu
mukaan Sähköliiton kursseille
hakuaikaan mennessä osoitteella
tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.
• TSL:n kurssien kohdalla kulut
korvataan TSL:n ohjeen mukaan.
• 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 todenperäisyys.
• Mikäli liitto järjestää kursseja
samasta aiheesta eri puolella Suomea, osallistuminen ja matkakulut
korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle.
•Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua

kurssipaikalle kurssin alkamista
edeltävänä päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista itse (ei koske Kiljavan
opiston kursseja)
• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainosta
osallistumista kurssitapahtumaan.
• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia 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 laskuteta.
Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton koulutusasiantuntijan
kanssa.

Tes-shoppailu kiukuttaa terästehtaan
sähköasentajaa


60
vuotta
2.12.

TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

-T

eknologiateollisuuden työehtoshoppailu kiukuttaa ja
varsinkin nuorten sähkärien
asema teollisuudessa huolestuttaa,
puuskahtaa Ovako Imatra Oy:n sähköliittolaisten yhteyshenkilö Tuula Putto.
41 vuotta Ovakon palkkalistoilla vaikuttanut Putto tunnetaan tehtaan topakkana sähköasentajana ja sähköliittolaisten pääluottamusmiehenä. Titteli vaihtui kaksi vuotta sitten edellisen työehtosopimuskierroksen myötä yhteyshenkilöksi, kun Sähköliitto menetti oman työehtosopimuksensa ja joutui tyytymään
valtakunnansovittelijan
välityksellä
Teollisuusliiton ”vihreään kirjaan” ja tilapäiseen yhteyshenkilöratkaisuun.
– Nyt teollisuuden sähkärit haluavat
kestävän ratkaisun, jossa otetaan huomioon sähköliittolaisten erityistarpeet
teollisuuden töissä. Näinhän on toimittu jo yli 50 vuotta. En ymmärrä, miksi
kohtuullisen hyvin palvellut järjestelmä
pitäisi kokonaan romuttaa, Putto ihmettelee.
IDENTITEETTI ON ISO ASIA
Tuula Putto, kuten sadat muutkin teollisuudessa toimivat sähköammattilaiset,
katsoo, että teollisuusliittoperiaatteella
toimiva Teollisuusliitto ei ole oikea taho
hoitamaan sähköasentajien asioita.

Joulukuun 2. päivä 60 vuotta täyttävä Tuula Putto toivoo, että tolkku löytyy teknologiateollisuuden kiistaan.

– Vahvalla identiteetillä varustettu
sähköammattilainen ansaitsee oman
edunvalvojan. Pelkona on, että erityisosaamistamme ei vastaisuudessa noteerata oikein. Nuorten sähköasentajien palkkakehitys vaarantuu, jos heidän asiaansa ei ole ajamassa oma luot-

tamushenkilö, Putto pohtii.
Ovako Imatra ei ole Sähköliiton ilmoittaman lakon piirissä, mutta ylityökielto koskee myös yhtiön noin 30 sähköliittoon kuuluvaa asentajaa. Ylityökiellon Putto arvelee vaikuttavan lähinnä sijaistamisjärjestelyihin.

EI JOUDA JUHLIMAAN
Tuula Putto tiedetään Imatralla aktiiviseksi sähköasentajaksi, joka toimii
myös kaupunginvaltuuston varajäsenenä ja ammattiosastonsa puheenjohtajana. Sähköliiton luottamustehtävissä
hän toimii jo neljättä kautta ja on nykyisin liiton hallituksen, talousvaliokunnan sekä teollisuuden ja erityisalojen
johtokunnan jäsen.
Karjalaisella
elämänmyönteisellä
luonteenlaadulla varustettu Putto täyttää 60 vuotta joulukuun toisena päivänä. Mitään isompia juhlia rouva ei aio
juuri remontoidussa kodissaan järjestää, mutta muutamat lähimmät ystävät
ovat ilmoittaneet tulevansa joka tapauksessa onnittelemaan sankaria. Mukana
ovat tietysti myös puoliso Timo ja aikuiset lapset perheineen.
Virallisena juhlapäivänään Tuula Putto on jo miehensä kanssa matkalla Pärnuun, perheen kakkoskaupunkiin, jossa lomaillaan monta kertaa vuodessa.
Pidemmillä lomilla retkiauton keula
suunnataan usein kauemmaskin Baltiaan, tai Puolaan ja Unkariin asti.
Vasaman lukijoille Putto lähettää hyvän joulun ja uuden vuoden toivotukset
sekä kehottaa äänestysaktiivisuuteen
alkavana vaalivuonna. 
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 19.12.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 9.12.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

Hotelli Pohjanhovissa. Kokouksen

18, Nokia. Kokouksessa käsitellään

Himoksella varattavissa vuodel-

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

jälkeen pikkujouluateria. Ilmoit-

sääntöjen määräämät asiat. Tervetu-

le 2020: viikot 5, 15, 27, 37 ja 47

tautuminen Martti Myllykankaal-

loa! – Hallitus

käytettävissämme. Lomaviikon hin-

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

le puh. 040 739 2034. Tervetuloa

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta

mukaan!

ta on 200 €. Varausohjeet ja -sään015 Imatran Sähköalan

nöt luettavissa osaston sivuilla.

Ammattiosasto ry

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
005 Lounais-Hämeen

Sääntömääräinen syyskokous

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

sähkötyöntekijäin ammattiosasto ry

ke 27.11.2019 klo 18 Imatran kyl-

Ammattiosasto ry

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

Syyskokous la 23.11.2019 klo 12

pylässä. Kokouksen jälkeen ruokai-

Sääntömääräinen syyskoko-

sen lähettämisestä.

Forssan järjestöjentalolla, Kuhalan-

lu. Hallitus kokoontuu klo 17.30.

us ma 25.11.2019 klo 19 osas-

katu 17. Käsitellään sääntömääräi-

Jäsenet tervetuloa! – Hallitus

ton toimistolla, Vesivallinaukio 5 A,

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat net-

set asiat. Kokouksen jälkeen ruo-

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

kailu ravintola Martinassa. Tervetu-

018 Hämeenlinnan

loa! – Hallitus

Sähkötyöntekijät ry

022 Lappeenrannan Seudun

Syyskokous ti 26.11.2019 klo 18

Sähköalantyöntekijät ry

011 Tampereen Seudun

osaston toimistolla, Arvi Kariston

Syyskokous ke 27.11.2019 klo 17

Sähköalantyöntekijät ry

katu 3 A 8, Hämeenlinna. Kokouk-

(huom! aika) Hotelli Lappeen koko-

Tervetuloa osaston syyskokoukseen

sessa käsitellään myös osaston va-

ustiloissa. Sääntömääräiset ja muut

ke 27.11.2019 klo 16.30 osaston

rojen sijoittamista. Kokouksen jäl-

esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

toimitiloihin Näsilinnankatu 33 b A

keen ruokailu.

keen tarjoillaan illallinen.

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Merihoviin. Illan ohjelmassa on pe-

Ammattiosasto N:o 1 ry

rinteinen pikkujoulumenu. Omavas-

Ammattiosaston pikkujoulu Lapland

tuu 10 €/henkilö. Avecit ovat ter-

Hotelissa la 23.11. klo 18. Ohjel-

vetulleita. Ilmoittautumiset 1.12.

massa elävää musiikkia ja tanssia.

mennessä Sami Martimolle puh.

Ilmoittautumisohjeet tulevat jäse-

040 514 4272. Maksut osaston ti-

nistölle marraskuun alussa teksti-

lille FI15 8000 1201 1901 97.

viestillä ja osaston nettisivulle www.

joulua -konsertissa ke 18.12. klo

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

– Hallitus

19 Hämeenlinnan Elenia-Areenal-

Ammattiosasto ry

työntekijäin ammattiosasto ry

la. Tilaisuus on avec. Jäsenten oma-

Sääntömääräinen syyskokous ravin-

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry

Syyskokous to 21.11.2019 klo

vastuu 10 €, avec maksaa täyden

tola Localen kabinetissa Loviisassa

17 ravintola Harlekiinissa, Kauppa-

hinnan 49,90 €. Ilmoittautumi-

to 12.12.2019 klo 17 alkaen. Kä-

tori 1, Hyvinkää. Kokouksessa käsi-

sen jälkeen saat omavastuun mak-

sitellään sääntömääräiset ja muut

tellään sääntömääräiset asiat yms.

suohjeet. Mukaan mahtuu 30 no-

esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

Osasto tarjoaa päivällisen. Terve-

peinta. Ilmoittautumiset ja omavas-

keen ruokailu. Jäsenet tervetuloa

tuloa!

tuut hoidettava 30.11. mennessä.

kokoukseen! – Hallitus

na 2019 pidetään joka kuukau-

Sääntömääräinen syyskokous Lep-

den toisena tiistaina klo 12 osas-

piniemessä, sosiaalirakennus pe

ton toimistolla, Rautatienkatu 16 D

13.12.2019 alkaen klo 17. Käsitel-

46, Oulu.

lään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

002 Veitsiluodon sähkö-

– Hallitus

ja automaatiotyöntekijät ry
Toivotamme kaikki lämpimästi ter-

004 Pohjoisen energia- ja

vetulleiksi ammattiosaston pikku-

sähköalantyöntekijät os. 004 ry

jouluihin la 7.12. klo 18 Ravintola

Syyskokous to 5.12.2019 klo 17
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Osaston pikkujoulut Raskasta

013 Hyvinkään Sähköalan-

osasto001.fi. – Hallitus
Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

25. Kahvitarjoilua.

48600 Kotka. Tervetuloa – Hallitus

Liput toimitetaan osallistujille pos014 Nokian Sähkötyöntekijät ry

titse. Ilmoittaudu pikkujouluihin

026 Jyväskylän

Sääntömääräinen syyskokous

30.11. mennessä osoitteessa www.

Sähköalantyöntekijät ry

ma 25.11.2019 klo 18 Pepper Bar

sahko018.fi.

Syyskokous osaston toimistolla, Va-

& Restaurant -ravintolassa, Välikatu

Osaston loma-asunto Jämsän

paudenkatu 79 A, Jkl ti 3.12.2019

klo 18 alkaen. Esillä sääntömääräi-

lyissä. Kaikki osaston jäsenet terve-

101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry

kokous klo 16. Esillä sääntömää-

18. Ingång från innergården. På

set ym. esille tulevat asiat. Tervetu-

tuloa! – Hallitus

Syyskokous pe 13.12.2019 klo 19

räiset asiat. Kokouksessa päätetään

mötet avhandlas stadgeenliga ären-

Hotelli-ravintola Lounatuuli, Tulo-

osaston vuoden 2020 virkistysmat-

den. Kaffe med dopp under möte

059 Lahden

lantie 12, Ylivieska. Kokoukses-

kan kohde, ennakkoilmoittautumi-

och efteråt kvällsbit. Välkomna! –

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

sa käsitellään sääntömääräiset asi-

set matkalle yleiskokouksen yhtey-

Styrelsen

Syyskokous to 5.12.2019 klo 18

Sääntömääräinen syyskokous pe

at sekä osaston sääntömuutos ja ni-

dessä. Tervetuloa!

Rantaravintola Isabellassa Vilppu-

22.11.2019 klo 18 alkaen. Käsitel-

menmuutos. Osasto tarjoaa joulu-

lassa.

lään sääntömääräiset asiat. Paikka

ruokailun osallistujille. Tervetuloa!

loa! – Hallitus

Jouluruokailu la 7.12. klo 18

Saunaklubi, Saimaankatu 8, Lahti.

182 Teollisuuden
159 Laitilan

Sähköalojen Työntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous pe 29.11.2019 klo 18

Lounaskahvila Miinassa Män-

Kokouksen jälkeen ruokailu ja va-

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pe

Hermannin saunassa, Hämeentie

tässä. Ilmoittautumiset pe

paata seurustelua saunomisen mer-

Sääntömääräinen syyskokous pe

22.11.2019 klo 18 Vakka-Suomen

63, Helsinki. Käsitellään sääntö-

29.11. mennessä Jari Peltolalle

keissä. Saunaan oma pyyhe mu-

22.11.2019 klo 18 Nummelan kei-

Voiman kokoustiloissa, Vihtorinkatu

määräiset ja muut esille tulevat asi-

puh. 044 527 8354. Tervetuloa!

kaan. Kaikki osaston jäsenet terve-

lahallin kokoustilassa. Käsitellään

2. Ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

at. Kokouksen jälkeen saunomista

tuloa! – Hallitus

sääntöjen määräämät ja muut asiat.

029 Kouvolan

ja ruokailua. Tervetuloa!

Kokouksen jälkeen perinteiset kei-

166 Vaasan Sähkömiehet ry

Sähkötyöntekijäin Osasto ry

060 Mikkelin Sähköalantyöntekijät ry

lakilpailut noin klo 19.30, ruokai-

Sääntömääräinen syyskoko-

184 Järvi-Savon

Syyskokous pe 22.11.2019 klo 18

Sääntömääräinen syyskokous to

lu virvokkeineen ja myös saunomis-

us to 5.12.2019 klo 18 osaston

Sähköalojentyöntekijät ry

Somerosaunalla osoitteessa Some-

5.12.2019 klo 18 Scandic Mikke-

mahdollisuus. Tervetuloa! – Hallitus

toimitilassa Ay-keskuksessa, Hovioi-

Sääntömääräinen syyskokous pe

rotie 3, 45200 Kouvola. Kokouk-

lissä, Mikonkatu 9. Kokouksen jäl-

keudenpuistikko 18, sisäpiha. Ko-

29.11.2019 klo 18 Original Sokos

sessa käsitellään sääntöjen 7§ mu-

keen perinteinen illallinen. Tervetu-

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry

kouksessa käsitellään sääntömää-

Hotel Vaakunassa, Mikkelissä. Kä-

kaiset asiat ja sääntömuutokset.

loa! – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous to

räiset asiat. Kahvitarjoilu ja kokouk-

sitellään sääntöjen määräämät ja

21.11.2019 klo 18 Kylpylähotel-

sen jälkeen iltapala. Tervetuloa!

ajankohtaiset asiat. Luottamusmies-

– Hallitus

ja työsuojeluhenkilövalinnat. Aloi-

Kokous on kaikille jäsenille avoin.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Tarjoi-

062 Lohjan Sähköalojen

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3,

lun järjestämiseksi ruokailuun osal-

ammattiosasto ry

Vuorela. Sääntömääräisten asioi-

listuvia pyydetään ilmoittautumaan

Sääntömääräinen syyskokous pe

den lisäksi sääntömuutosasia. Ko-

166 Vasa Elarbetare rf

vetuloa kaikki jäsenet! Ruokailuun

15.11. mennessä osaston netti-

29.11.2019 klo 18, Metallitupa

kouksen aluksi ruokailu. Tervetuloa!

Avdelningens höstmöte hålls tors-

osallistuvat, ilmoittautukaa sihtee-

sivuilla (kouvolansahkotyontekijat.

Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä sään-

– Hallitus

dagen den 5.12.2019 kl.18. Plats;

rille 19.11. mennessä sähköpostil-

sahkoliitto.fi) tai sähköpostilla kou-

töjen määräämät asiat. Kokouksen

avdelningens utrymmen i fackför-

la kari.halinen@elvera.fi.

volansahkotyontekijat@gmail.com.

jälkeen ruokailu Caballo Bayssa.

108 Nurmeksen

bundscentralen Hovrättsesplanaden

– Hallitus

Hallitus toivottaa kaikki jäsenet ter-

Tervetuloa! – Hallitus

Sähköalantyöntekijät ry

vetulleeksi!

Osaston matka Dubliniin 5.–

Syyskokous ma 9.12.2019 klo

7.6.2020. Matkan hinta/hlö: Osas-

16 PKS:n alakerran toimitilois-

041 Turun Seudun

ton jäsen 100 € ja avec 685 €. Si-

sa, Välitie 12, Nurmes. Esillä sään-

Sähkötyöntekijät ry

tovat ilmoittautumiset 15.1.2020

tömääräiset ja ajankohtaiset asiat.

Sääntömääräinen syyskokous to

mennessä Paul Niemelle puh.

Pizzatarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

12.12.2019 klo 17 Turun Virasto-

0440 332 473 tai paul.niemi53@

talon auditoriossa, Itsenäisyydenau-

gmail.com. Huom! Paikkoja rajoi-

114 Tornion Seudun

kio 2, 20800 Turku. Sähköliitos-

tetusti. Tarkemmat tiedot www.sah-

Sähköalantyöntekijät ry

ta paikalla varapuheenjohtaja Han-

ko62.sahkoliitto.fi tai osaston Face-

Pikkujoulut pe 13.12. Park-hotellis-

nu Luukkonen. Esillä sääntömääräi-

book-sivulta (googlaa Lohjan Sähkö-

sa Torniossa klo 19 alkaen. Ilmoit-

set asiat, tarjolla iltapalaa. Tervetu-

alojen ammattiosasto).

tautumiset sähköpostilla jarmo.tiiro@pp.inet.fi 28.11.mennessä. Jä-

loa mukaan! – Hallitus
065 Iisalmen

sen 0 € ja avec 20 €.

042 Valkeakosken

Sähköalantyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pe

123 Länsi-Suomen

Sääntömääräinen syyskokous

13.12.2019 klo 18 Iisalmen Raati-

tietoliikennealan ammattilaiset ry

ke 11.12.2019 klo 17.30, Uima-

huoneella. Kokouksen jälkeen pik-

Syyskokous Härmän Kylpyläs-

hallin kokoustilat, Valkeakoski. Esil-

kujouluruokailu jäsenille ja puoli-

sä pe 22.11.2019 klo 18.30. Syys-

lä sääntömääräiset ja ajankohtai-

soille, josta jatketaan Popedan kei-

kokousasiat ja ruokailu. Tervetuloa!

set asiat. Hallitus kokoontuu klo

kalle liikuntahallille. Omavastuu

– Hallitus

17. Tervetuloa!

15 €/hlö osaston tilille FI06 5068
0620 2442 75. Ilmoittautumi-

136 Hämeen sähkömiehet ry

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

nen 8.12. mennessä puh. 040 411

Syyskokous ke 11.12.2019 klo

Sääntömääräinen syyskokous to

7100/Jarkko.

18, ravintola Leskirouva, Akaa. Esillä syyskokousasiat. Ruokailu. Ter-

21.11.2019 klo 18, Sibeliusbulevardi 36, Porvoo. Esillä mm. osas-

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

ton tuleva toiminta v. 2020. Osas-

Sähkömiehet ry os. 077

ton jäsenet ja etenkin luottamus-

Syyskokous ja osaston 60-vuotis-

140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry

henkilöt tervetulleita.

juhla pidetään hotelli Hospitzissa to

Sääntömääräinen syyskokous pe

vetuloa!

12.12.2019 klo 18 alkaen. Käsitel-

22.11.2019 klo 19 Kiteen kansan-

046 Harjavallan

lään sääntömääräiset asiat. Kokouk-

opistolla. Esillä kokousasiat. Tar-

Sähköalojentyöntekijät ry

sen jälkeen jouluinen juhla-ateria.

jolla ruokaa ja sauna. Tervetuloa!
– Hallitus

Osaston perinteinen jouluruokailu
lauantaina 7.12. klo 18, ravintola

076 Vaasan

Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, Harja-

Sähköalantyöntekijät ry

146 Kannuksen Seudun

valta. Ilmoittaudu viimeistään 3.12.

Sääntömääräinen syyskokous So-

Sähköalantyöntekijät ry

Matti Peltoselle puh. 050 465

kos Hotel Royalin kokoustiloissa to

Syyskokous to 5.12.2019 klo 16

2730. Puolisot mukaan! Tervetuloa!

5.12.2019 klo 17. Kokouksen jäl-

Paussin Paikassa, Asematie 28,

keen ruokailu. – Hallitus

Kannus. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset ja muut asiat.

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry

083 Pargas Elbranschernas

Osasto tarjoaa ruuan. Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous pe

Avdelning rf

– Hallitus

13.12.2019 klo 18 alkaen Ikaalis-

Sääntömääräinen syyskokous to

ten kylpylän savusaunalla. Käsitel-

12.12.2019 klo 18.30 Ravinto-

155 Hissimiehet ry

lään sääntömääräiset asiat. Kokouk-

la Kamussa, Skröbbelöntie 2. Koko-

Sääntömääräinen syyskokous la

sen jälkeen ruokailu ja vapaata seu-

uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

23.11.2019 Pasilan saunatiloissa.

rustelua savusaunan pehmeissä löy-

– Hallitus

Hallitus kokoontuu klo 13 ja yleis-

tamme yhteisellä ruokailulla. Ter-

VOLTTi-ViSA
1. Millainen maisema on kuvattu Koskenkorvapullon etiketissä?
a) peltomaisema b) talvinen Lapin maisema c) Kolilta näkyvä
järvimaisema
2. Mitä pelkää nekrofobiasta kärsivä henkilö?
a) hämähäkkejä b) kuolemaa c) alkoholia
3. Montako kilometriä on Suomen ja Venäjän raja?
a) 1340 km b) 550 km c) 2250 km
4. Maapäärynä kulkeutui suomeen 1700-luvun alkupuolella. Mikä
on maapäärynän nykyinen nimi?
a) lanttu b) punajuuri c) peruna
5. Mikä oli vuonna 2018 suosituin tytöille annettu nimi?
a) Eevi b) Ellinoora c) Elviira
6. Jukka-Pekka Välimaa tunnetaan paremmin taitelijanimellä
a) Andy McCoy b) Pyhimys c) Kauko Röyhkä
7. Paljonko painaa naisten moukari?
a) 8 kg b) 4 kg c) 2,5 kg
8. Kuka toimi Suomen 1985 MM-kultaa voittaneen jääkiekkojoukkueen kapteenina?
a) Timo Jutila c) Raimo Helminen c) Saku Koivu
9. Kuka näytteli Matti Nykästä ”Matti”-elokuvassa (2006)?
a) Peter Franzén b) Jesper Pääkkönen c) Kari Hietamäki
10. Joker-elokuvan (2019) pääosan esittäjä on
a) Brad Pitt b) Joaquin Phoenix c) River Phoenix
11. Minkä yhtyeen Youngin veljekset perustivat 1973?
a) Led Zeppelin b) AC/DC c) Aerosmith
12. Minkä yhtyeen perustitavat Samu Haber ja Janne Keränen
vuonna 2002?
a) Poets Of The Fall b) Sunrise Avenue c) Egotrippi
13. Mikä on fokka
a) purje b) pituusmitta c) taskuase
14. Harlem Globetrotters -joukkue pelaa
a) jääkiekkoa b) jalkapalloa c) koripalloa
15. Killerin ravirata löytyy
a) Oulusta b) Turusta c) Jyväskylästä
1) a 2) b 3) a 4) c 5) a 6) c 7 b 8) a
9) b 10) b 11) b 12) b 13) a 14) c 15) c
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ELLEDNINGEN

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET UPPSKÖT
STREJKEN, ORSAKERNA FÖRSVANN INTE
I

början av november varslade

betsvillkoren för anställda inom in-

trikerförbundet inte föreslagit och

betsgivarsidan, bryter mot fackför-

talsshopping i sin kommuniké. Re-

Elektrikerförbundets styrelse om

dustrins elbransch i sitt ömsesidi-

heller inte krävt efter hösten 2017.

eningsrörelsens alla grundprinciper

presentantskapet ansåg att det gäl-

strejk och utlyste samtidigt ett för-

ga kollektivavtal, och Elektrikerför-

Elektrikerförbundet har framfört

och förstör dess trovärdighet.

ler ett mer omfattande angrepp på

bud mot övertidsarbete i en del av

bundet förlorade sitt eget bransch-

olika lösningsmodeller för parterna

Teknologiindustrin rf har ock-

Teknologiindustri rf:s medlems-

kollektivavtal med Teknologiindu-

under året. Tyvärr har Teknologiin-

så på ett vilseledande sätt påstått

föreningar. Den fyra veckor långa

strin rf.

dustrin rf vägrat förhandla om Elek-

att det ofta rådde oenighet på ar-

uppmanar förbunden att på bred

hela fackföreningsrörelsen.
Representantskapets kommuniké

trikerförbundsmedlemmarnas ställ-

betsplatserna när Elektrikerförbun-

font erkänna varandras ställning

21 november, och förbudet mot

mannens medlingsbud åstadkom

ning och representation efter ut-

det ännu hade ett eget kollektivav-

och bekämpa arbetsgivarnas avsikt

övertidsarbete började redan den 7

dessa tre förbund ett medlings-

gången av medlingspaketet. Emel-

tal i industrin. Varken Elektrikerför-

att försämra arbetsvillkoren.

november. Den 15 november med-

paket som fastslog Elektrikerför-

lertid tror inte Elektrikerförbun-

bundsmedlemmarnas kontaktperso-

delade arbets- och näringsministe-

bundsmedlemmarnas ställning på

det och dess medlemmar att Indu-

ner, de tidigare förtroendemännen,

tantskapet även att sänka Elektri-

riet att Elektrikerförbundets utlys-

arbetsplatserna, och som nu efter

striförbundets förtroendemän, som

eller förbundets kansli har tagit

kerförbundets totala medlemsav-

ta strejk riktad till industrin senare-

en månads tilläggstid utgår i slutet

huvudsakligen arbetar i metall-

emot några som helst uppgifter om

gift för nästa år till 1,25 procent,

läggs ända till den 5 december.

av november.

branschen, känner till elbranschens

konfliktsituationer. Elektrikerför-

vilket medlemskåren säkert gärna

strejken borde börja torsdagen den

Utgående från riksförliknings-

På sitt möte beslutade represen-

särdrag och kan sköta elmontörer-

bundet och dess medlemmar strä-

tar emot. I dag är medlemsavgiften

nologiindustri rf avbröt förhandling-

SÄLLSYNT PARTNERSKAP

nas ärenden på ett tillfredsställan-

var inte efter att skapa konflikter

1,45 procent.

arna om elbranscharbetarnas ställ-

Även Teknologiindustrin rf verkar i

de sätt.

eller missämja på arbetsplatserna.

ning och representation på arbets-

bakgrunden: och Industriförbundet

platserna. Syftet med strejken är

rf:s sällsynta partnerskap.

Orsaken till strejken är att Tek-

HANNU LUUKKONEN

na sett ett starkare stöd från Indu-

Dessa den s.k. gröna bokens

striförbundet för sina förslag un-

PÅ BRED FRONT

parter har i offentligheten avsikt-

der förhandlingarna. Det känns

MOT TES-SHOPPING

ligt förvrängt fakta, och påstått att

som att Industriförbundet ställt sig

Elektrikerförbundets representant-

industrin är händelserna hösten

Elektrikerförbundet alltjämt är ute

bakom arbetsgivarens rygg. Fack-

skap sammanträdde under hel-

2017. Teknologiindustrin rf och In-

efter ett eget kollektivavtal med

förbundens konkurrens sinsemel-

gen och tog kraftigt ställning emot

dustriförbundet inkluderade ar-

teknologiindustrin. Detta har Elek-

lan, och till och med sidbyte till ar-

försämrade arbetsvillkor och av-

att försvara deras arbetsvillkor och
intressebevakning.
Bakgrunden till situationen inom

Trevlig fortsättning på hösten!

Elektrikerförbundet hade gärvice ordförande

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

ROSENBERG CAVERIONIN
PÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI
Petri Rosenberg on valittu yksimielisesti Caverion-konsernin pääluottamusmieheksi vuosille 2020
– 2021. Varapääluottamusmieheksi valittiin Jarmo Kohonen.
Petri Rosenberg aloittaa luottamustoimessa vuoden 2020 alusta, jolloin nykyinen konsernin pääluottamusmies Juha Kapiainen siirtyy eläkkeelle. Petri jatkaa edelleen myös nykyisessä
tehtävässään Caverion Suomi Oy:n sähköistysalan pääluottamusmiehenä ja raportoi Caverion Suomen henkilöstöjohtaja Aimo Virtaselle.
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Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.
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äh k ö t ar vikke e t

F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

!

Ver kkok a uppa w w w . f i n n p a r t t i a . f i
N ou toha l l i J o u t n a nt ie 7 6 , 2 5 5 0 0 Pe rniö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ

7.−9.8.2020

Helsingin
Sähköalantyöntekijät

Air
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