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Syyskuun alussa saat kotiisi kirjekuoren, jossa on kaikki tarvit-
tava äänestysmateriaali, ehdokaslistat, äänestyslippu, palau-
tuskuori ja postimaksukin on maksettu valmiiksi. Äänestää 
voit myös netissä www.sahkoliitto.fi/vaalit
Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksillasi.
Äänestäminen on niin vaivatonta, että sitähän pitää kokeilla.

Syyskuussa äänestetään uusi edustajisto. Pian olet 
päättämässä, ketkä johtavat seuraavat neljä vuotta 
Sähköliittoa. Kannattaa tutustua ehdokkaisiin, niin 
valinta on helpompaa, www.sahkoliitto.fi/vaalit
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myös Sähköliiton toimintaan. Ti-

laisuuksia on jouduttu perumaan 

ja siirtämään tulevaisuuteen. Täl-

lä haavaa yhteiskunnan toimintaa 

koskevia rajoituksia aletaan vä-

hän kerrallaan purkaa. Toivotta-

vasti tartuntojen määrä pysyy ta-

solla, jonka terveydenhuolto pys-

tyy hoitamaan.

Varmasti kaikkien toiveena olisi 

jo pikkuhiljaa palata takaisin nor-

maalitilanteeseen, jolloin ihmiset 

pääsevät vapaasti liikkumaan ja 

kokoontumaan muutoinkin kuin 

vain etäyhteyksien välityksellä. 

Aika näyttää, milloin normaaliin 

päästään, ja myös sen, mitä tuo 

uusi normaali sitten tarkoittaa.

Seuraava Vasama-lehti ilmes-

tyy vasta elokuussa, joten tässä 

vaiheessa on paikallaan toivottaa 

kaikille hyvää kesän alkua sekä 

mukavaa ja rentouttavaa kesälo-

maa, kun sen aika koittaa!
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SÄHKÖJOHTO

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

SÄHKÖLIITON JA SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 
TOIMISTO ON SULJETTU 29.6.–31.7.

PALVELEMME SEURAAVASTI: 

TYÖTTÖMYYSKASSA puh. 03 252 0300 ma–pe klo 10–11, jäsenten sähköinen asiointi ja 
e-viestit: sahko.yap.fi, työnantajat ja viranomaiset: ttkassa@sahkoliitto.fi

TYÖSUHDE- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAT puh. 03 252 0700 ma–pe klo 9–11 ja 12–14, edunvalvonta@sahkoliitto.fi

JÄSENREKISTERI JA JÄSENPALVELUT puh. 03 252 0400 ma–pe klo 10–11, 
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TYÖNANTAJATILITYKSET puh. 03 252 0500 ma–pe klo 9–15, työnantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Sähköliiton pääsopimusalojen 

eli sähköistys- ja sähköasen-

nusalan sekä energia-ICT-verkos-

toalan työehtosopimusneuvottelut 

alkoivat maaliskuun alkupuolella, 

ja maaliin päästiin vihdoin touko-

kuun alussa: molemmissa pöydis-

sä osapuolten väliseen neuvotte-

lutulokseen.

Vajaa viikko myöhemmin saa-

tiin aikaiseksi huolto- ja kunnos-

sapitoalan neuvottelutulos, joka 

mukailee pitkälti sähköistys- ja 

sähköasennusalan neuvottelutu-

losta.

TES-neuvottelut käytiin koro-

nakriisin takia poikkeuksellisel-

la tavalla poikkeuksellisena ajan-

kohtana, tietämättä, millä taval-

la ja kuinka pitkän ajan kriisi tu-

lee vaikuttamaan koko yhteiskun-

taan. Neuvottelut käytiin ensim-

mäistä neuvottelukertaa lukuun 

ottamatta etäyhteyksien välityk-

sellä, mikä toi myös omat lisä-

haasteensa.

Keskeisenä tavoitteena täl-

lä neuvottelukierroksella oli pal-

kattomien kiky-tuntien poistami-

nen jäsenistön tahtotilan mukai-

sesti. Tavoite toteutui kaikissa 

toukokuun alkupuolella saavute-

tuissa neuvottelutuloksissa, hyvä 

niin. Vaikeinta talkootuntien pois-

tamisessa oli luonnollisesti työn-

antajajärjestöjen ehdoton vaati-

mus niiden täysimääräisestä kom-

pensoinnista. Asiassa koeteltiin 

Korona toi lomautukset                

Tes-kierros liki maalissa                      

Edustajistosta nähtyä                    

Korpelan kujanjuoksu                  

Vinkkejä kesäduunarille               

Kuukauden kuva & Kärkimies

Saariston verkostoasentajat         

Ottaako olkapäähän?                          

Jäsenpalvelut                                  

Kellon ympäri                                 

Työttömyyskassa                            

Kurssit                                              

Kesäristikko                                     

Osastot toimivat                             

Elledningen                                     

TES-neuvottelut 
lähestulkoon maalissa

työntekijäpuolen sietokykyä ää-

rimmilleen.

Jälkikäteen voin todeta, että ki-

ky-neuvotteluihin ei olisi pitä-

nyt koskaan lähteä mukaan. Tätä 

mieltä olin henkilökohtaisesti jo 

edellisen hallinnon aikana. Sil-

loin tehdystä äänestyspäätöksestä 

maksettiin nyt kalliisti, että pää-

simme kiky-tunneista eroon.

Ratkaisujen palkankorotustaso 

oli ns. yleisen linjan mukainen. 

Työantajajärjestöt vahtivat tätä 

kustannustason vaikutusta sopi-

muskaudelle hiuksia halkomalla.

Summa summarum: vaikka 

kasvottomat, etäyhteyksillä käydyt 

neuvottelut olivat välillä totistakin 

totisempaa vääntämistä, vaikeas-

sa tilanteessa niitä osattiin myös 

keventää huumorilla, hyvä henki 

näin säilyttäen. Kiitokset siitä lii-

ton sopimusalojemme neuvotte-

lukunnille ja myös työnantajajär-

jestöjen neuvottelijoille. Neuvot-

telut olivat vaikeat, mutta ratkai-

suun päästiin.

VAALILIITOT TUNNISTAVAT 

SAMAT HUOLET JA HAASTEET

Sähköliiton edustajistovaalit käy-

dään tulevana syksynä, ja vaali-

en ehdokasasetteluaika on parai-

kaa menossa. Vaaleihin on ilmoit-

tautunut kaksi vaaliliittoa: Säh-

köliiton Yhteislista ja Sähköliiton 

Edunvalvonnantekijät.

Huhtikuun Vasamassa vaali-

liitot esittelivät laajasti tavoit-

teitaan. Oli ilo lukea ja havaita, 

kuinka samankaltaisia tavoitteet 

viime kädessä ovat. Samat huolet 

ja haasteet oli tunnistettu molem-

missa vaaliliitoissa.

Keskeisin ero vaaliliittojen vä-

lillä vaikuttaakin olevan se, että 

Edunvalvonnantekijöiden ryhmä 

haluaa edelleen jatkaa jäsenistöä 

jakavaa ryhmätoimintaa. Sähkölii-

ton Yhteislista perustettiin viime 

keväänä ja silloin kaikkia pyydet-

tiin asettumaan ehdolle samalle 

listalle. Vain Edunvalvonnanteki-

jöiden ryhmä halusi asettaa oman 

listan vaaleihin.

Itse haluan tukea Sähköliiton 

Yhteislistan ajamaa mallia, jota 

myös edustajiston ja ammatti-

osastojen selkeä enemmistö kan-

nattaa.

Esittämissään tavoitteissa mo-

lemmat vaaliliitot tuovat selkeäs-

ti esille yhdessä tekemisen ja yh-

teisöllisyyden. Uskonkin, että en-

nemmin tai myöhemmin kyke-

nemme kaikki tekemään työtä jä-

senten eteen ilman tarpeetonta 

jaottelua. Tulevissa haasteissa yh-

tenäisyys ja yhdessä tekeminen 

tulevat varmasti nousemaan ar-

voonsa.

MIHIN NORMAALIIN 

PALAAMME JA MILLOIN?

Koronavirusepidemia on vaikut-

tanut laajasti yhteiskuntaan ja 
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Lomautusten määrä on korona-
viruspandemian aiheuttaman 
poikkeustilanteen vuoksi pon-

nahtanut merkittävästi ylöspäin, käy-
tettiin mitä mittaria tahansa.

Sähköalojen työttömyyskassaan 
16.3.–10.5. saapuneiden lomautettujen 
tekemien hakemusten määrä oli perä-
ti yli kahdeksan kertaa suurempi kuin 
vuosi sitten samaan aikaan. Tämän-
vuotinen hakemusmäärä tuona aikana 
oli 624 ja viime vuonna 76. Kaikkiaan 
mainittuna aikana ensihakemuksia, se-
kä työttömien että lomautettujen, saa-
pui yli kaksi kertaa enemmän kuin vii-
me vuoden vastaavana ajanjaksona.

Samaa todistaa Suomen Ammatti-
liittojen Keskusjärjestö SAK:n teettä-
mä luottamusmieskysely. Huhti-touko-
kuun vaihteessa 69 prosenttia vastaa-
jista kertoi, että työpaikalla on käyty tai 
käydään juuri neuvotteluja lomautuk-
sista. Kuukautta aiemmin tehdyssä ky-
selyssä saman vastauksen antoi 52 pro-
senttia luottamusmiehistä. Kysely to-
teutettiin myös maaliskuun loppupuo-
lella, jolloin prosentti oli 39.

KORJAUKSIEN JA HUOLTOJEN 
ANSIOSTA KAIKKIA EI LOMAUTETA
Sähköliittolaisten isoista työpaikoista 
esimerkiksi SSAB ilmoitti koronan ai-
heuttamina sopeutustoimina lomautta-
vansa henkilöstönsä kolmeksi viikoksi 
huhti-kesäkuun aikana. Sähkötyönte-
kijöiden yhdyshenkilöt Niilo Ojala yri-
tyksen Raahen tehtaalta ja Jari Korpe-
la Hämeenlinnan tehtaalta kertovat, 
että noin puolet kummankin tehtaan 
sähkötyöntekijöistä oli huhtikuussa 
viikon lomautettuna. 

– Viisivuorotyötä tekevät sähköpäi-
vystäjät ja putkitehtaan asentajat eivät 
kuuluneet lomautuksien piiriin. Par-
haillaan keskustellaan toukokuun lo-
mautustarpeesta. Euroopan autoteolli-
suus käynnistelee hiljalleen varovasti 
tuotantoaan, ja sillä on suuri vaikutus 

Koronakriisi koettelee erityisesti teollisuutta

LOMAUTUKSISTA HUOLIMATTA 
YHTEISHENKI KORKEALLA

tilauksiimme, Jari Korpela sanoi touko-
kuun alussa.

– Toukokuun lomautukset on perut-
tu osalta sähköntyöntekijöitä, koska 
tiedossa on toisen masuunin välikorja-
us ja valssaamon vuosihuollot. Viimek-
si mainittuja on aikaistettu, Niilo Ojala 
kertaa Raahen kuulumisia.  

Lomautukset eivät tulleet yllätykse-
nä, koska tilauskannan väheneminen 
oli henkilöstön tiedossa. Ojalan mu-
kaan lomautuksien tarpeellisuudesta 
on keskusteltu siltä osin, että kunnos-
sapitotyöt eivät sinällään ole vähenty-
neet.

Korpelan mukaan ”koronalomautuk-
set” otettiin Hämeenlinnassa vastaan 
pehmeämmin kuin lomautukset nor-
maalisti.

– Osa varmaan on kokenut, että ter-
veyden kannalta on hyväkin olla pois-
sa tehtaalta ja päästä kotiin auttamaan 
etäkoululaisia, vaikka tulot pienene-
vät ja on tultava vähemmällä 
toimeen. Murhetta on ai-
heuttanut se, että työt-
tömyyskassan edel-
lyttämää palkkato-
distusta on saanut 
työnantajalta odo-
tella pitkään. Säh-
köalojen työttö-
myyskassalle pitää 
antaa iso kiitos ha-
kemuksien ripeästä 
käsittelystä. 

Niin Hämeenlinnassa 
kuin Raahessakin toimintoja on 
hajautettu koronatartuntojen ehkäise-
miseksi.

– Ohjaamoihin ei mennä, vaan yh-
teyttä otetaan puhelimella. Joitakin työ-
tiloja on myös lukittu, etteivät ulkopuo-
liset pääse tarpeettomasti liikkumaan 
niissä, Niilo Ojala kuvailee.

– Muuten vähennämme tartuntaris-
kiä pesemällä käsiä ja välttämällä yli-
määräisiä kontakteja, kuten varmaan 
muillakin työpaikoilla, Jari Korpela li-
sää.

UUDELLEENKÄYNNISTYS-
VAIHEESSA EKSTRAHUOMIOTA 
TYÖYMPÄRISTÖÖN
Uudenkaupungin autotehdas eli Val-
met Automotive Oy ilmoitti toukokuun 
alussa käynnistelevänsä tuotantoaan 
uudelleen. Tehtaan toiminnot ajettiin 
huhtikuussa alas komponenttipulan ta-
kia, sillä alihankkijat painivat korona-
kriisin aiheuttamien vaikeuksien kans-
sa.

Sähkötyöntekijöiden yhdyshenki-
lönä toimiva Tomi Henttunen kertoo, 
että lomautukset ovat koskeneet koko 
tehdashenkilökuntaa ja lomia on myös 
järjestelty tilanteen mukaan.

– Tietenkin jokaista on harmittanut 
olla poissa töistä, mutta tilanteeseen 
on silti suhtauduttu ymmärtäväisesti.

Haastatteluhetkellä tuotannon uu-
delleenkäynnistys piti Henttusen kii-
reisenä. Alkuvaiheessa töihin oli pa-
laamassa vajaat puolet tehtaan työnte-
kijöistä.

– Käynnistysvaiheessa meillä kiinni-
tetään huomiota turvallisen työympä-
ristön luomiseen toimenpitein ja oh-
jeistuksin. Tärkeimpiä niistä ovat tur-
vavälien varmistaminen, kasvosuo-
jaimien käyttöpakko, siivouksen li-
sääminen, pakollinen koronaan liitty-
vä koulutus sekä mahdollisuus testata 
työntekijöitä koronan varalta, Henttu-
nen luettelee. 

Autotehtaalla sekä Salon ak-
kutehtaalla on jo aikaisem-

min ollut voimassa vie-
railukielto. Lisäksi he-

ti alkuvaiheessa ra-
joitettiin työmatkus-
tamista, tuotiin kä-
sidesiä saataville, 
parannettiin etätyö-
mahdollisuuksia ja 

järjestettiin tapaami-
set verkossa tai puheli-

mitse.
– Henkilöstölle on jaettu 

aktiivisesti tietoa koronasta ja Val-
met Automotiven toimintatavoista val-
litsevassa tilanteessa, Tomi Henttunen 
kiittelee.

Valmet Automotive on tiedottanut, 
että kesän kuluessa tilanteen tehtaalla 
pitäisi muuttua normaaliksi.

TELAKKA IRTISANOO 
JA JÄRJESTELEE
Lomautukset ovat teollisuudessa olleet 
koko lailla sääntö. 

Esimerkiksi Konecranes lomauttaa 
henkilöstönsä tänä vuonna enimmil-
lään 90 päiväksi pandemian aiheutta-
mien liiketoimintavaikutusten takia. 
Lomautukset voidaan toteuttaa muun 
muassa lyhennettyinä työviikkoina 
sen mukaan, mikä on kunkin yksikön 
ja toiminnon tarve.

Meyer Turun telakka on ilmoittanut 
aloittavansa suunnittelemiaan laajem-
mat yhteistoimintaneuvottelut, joiden 
lähtökohtana on 450 työntekijän irti-
sanominen. Muiden toimien, kuten lo-

mautuksien, osa-aikaistamisien sekä 
työaika- ja tehtäväjärjestelyjen on arvi-
oitu koskevan 900:ää. Toimitusjohtaja 
Jan Meyer on kertonut tavoitteen ole-
van, että Turusta luovutettaisiin jatkos-
sa vuodessa yksi iso risteilylaiva. En-
nen koronakriisiä tavoite oli kaksi lai-
van luovutusta vuodessa.

VÄKIMÄÄRÄT PYRITÄÄN 
MINIMOIMAAN

Sähköliiton toisella pääsopimusalal-
la eli energia-ICT-verkostoalalla ko-
ronakriisin vaikutukset näyttävät ole-
van vähäisemmät. Sopimusalan joh-
tokunnan puheenjohtaja Mika Junni-
la työskentelee itse Teollisuuden Voi-
ma Oy:ssä Olkiluodon ydinvoimalassa, 
eivätkä lomautukset ole koskeneet työ-
paikkaa. Koronan torjumistoimet sen 
sijaan ovat: voimalassa pyritään kaikin 
tavoin estämään se, että yhteen tilaan 
pakkautuisi iso väkimäärä.

– Muun muassa vuosihuoltoja hoi-
detaan porrastettua työaikaa tai vuoro-
ja noudattaen. Työ- ja asuinpaikan vä-
lisiä bussikuljetuksia on vähennetty tai 
lopetettu. Henkilöstö on jaettu eri osas-
toihin, ja etätyösuositus koskee niitä, 
joiden työ sen sallii. Ruokailu hoituu 
noutosysteemillä: syömään ei enää ko-
koonnuta porukalla.

Junnila kehuu työnantajan satsauk-
sia ennaltaehkäisyyn ja sanoo henki-
löstön olevan ymmärtäväinen ja puhal-
tavan yhteen hiileen. Vain pientä väsy-
mystä rajoituksiin on havaittavissa.

TILAAJAT TURVAUTUNEET JONKIN 
VERRAN LYKKÄYKSIIN
Sähköliiton sähköistys- ja sähköasen-
nusalan johtokunnan puheenjohtajan 
Erkki Kirjavaisen tietoon on tullut, et-
tä koronakriisi on vaikuttanut jonkin 
verran tilaajiin: huoltotöitä on siirretty 
tuonnemmaksi.

Lomautuksista tai muista sopeutus-
toimista eivät työhuonekunnat ole ra-
portoineet.

– Omalla työpaikallani Jyväskylän 
Sähkö ja Tele Oy:ssä ei lomautuksia ole 
tiedossa tällä hetkellä. Väki on hyvällä 
mielellä ja odottaa jo kesäloma-aikaa.  

69 % 
Työpaikalla on käyty tai 

käydään parhaillaan 
neuvotteluja lomautuksista. 

Lähde: SAK:n luottamusmies-
kysely huhti-toukokuun 

vaihteessa

69 % 
Työpaikalla on käyty tai 

käydään parhaillaan 
neuvotteluja lomautuksista. 

Lähde: SAK:n luottamusmies-
kysely huhti-toukokuun 

vaihteessa

40 % 
teknologiayrityksistä on jo 

lomauttanut henkilöstöään. 
Lähde: 

Teknologiateollisuus 
ry:n jäsenkysely

40 % 
teknologiayrityksistä on jo 

lomauttanut henkilöstöään. 
Lähde: 

Teknologiateollisuus 
ry:n jäsenkysely

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ 

8 x 
Lomautettujen hakemusten 

määrä kasvoi yli 8-kertaiseksi 
vuoteen 2019 verrattuna 

maalis-toukokuussa. 
Lähde: 

Sähköalojen työttömyyskassa

8 x 
Lomautettujen hakemusten 

määrä kasvoi yli 8-kertaiseksi 
vuoteen 2019 verrattuna 

maalis-toukokuussa. 
Lähde: 

Sähköalojen työttömyyskassa
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Sopimuskausi:

• 1.4.2020–31.3.2022

Palkankorotukset:

• Henkilökohtaiset aikapalkat palkkaryhmän 

mukaan 0,17–0,28 €/h (1.8.2020) ja 

0,19–0,32 €/h (1.8.2021)

• Palkkataulukot 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 

% (1.8.2021).

• Urakkahinnoittelu 1,5 % (1.8.2020) ja 

1,7 % (1.8.2021).

Työaika:

• Iltatyöajan katsotaan iltatyölisän maksa-

misen osalta alkavan kello 18.

Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmä:

• Työntekijä voi tarvittaessa pyytää toisen 

työntekijän avustamaan itseään palkka-

ryhmän määrittelyä koskeviin neuvotte-

luihin.

• Työntekijät, joilta puuttuu alan perustut-

kinto, kuuluvat palkkaryhmään S, kuten 

myös ns. nuoret työntekijät. Viimeksi mai-

nituiksi katsotaan alle 18-vuotiaat, joilla 

ei ole perustutkintoa ja jotka eivät ole op-

pisopimussuhteessa.

• Harjaantuminen on järjestettävä niin, että 

ammattiin perehtyvä saavuttaa palkkaryh-

män 1 edellyttämät taidot viimeistään 24 

kuukauden kuluttua. 

• Oppisopimussuhteiset työntekijät aloit-

tavat palkkaryhmässä S ja nousevat 24 

kuukauden kuluttua palkkaryhmään 1, 

elleivät suorita sitä ennen perustutkintoa. 

• Perustutkinnon suorittaneet työntekijät 

kuuluvat palkkaryhmään 1 ja viimeistään 

12 kuukauden työkokemuksen jälkeen 

palkkaryhmään 2.

• Pääluottamusmiehellä on epäselvissä ta-

pauksissa oikeus saada aineisto, jonka 

mukaan lähetetyn tai vuokratyöntekijän 

palkkaryhmä on määritelty. 

Urakkatyön rajaaminen ja vuokratyöntekijät:

• Urakkatyöksi katsotaan vuokratyönteki-

jän tekemä työ, joka on työehto- tai työ-

maasopimuksen mukaan vuokratyövoimaa 

käyttävän yrityksen omillekin työntekijöil-

le urakkatyötä.

Urakkatyöryhmä:

• Urakkatyöryhmän työntekijöiden ammatti-

taidon ja työkyvyn tulee vastata työsuori-

tusten luonnetta ja vaativuutta. Tämä pi-

tää huomioida varsinkin silloin, jos työ-

ryhmään aiotaan sijoittaa osasairauspäi-

värahalla tai palkallisessa työkokeilussa 

olevia työntekijöitä.

Koulutus:

• Sopimukseen kuuluu yhteensä 16 tun-

tia palkallista koulutusta. Sitä ei kuiten-

kaan voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhä-

viikoilla eikä touko-elokuussa perjantaisin 

tai lauantaisin.

UUDESTA TESSISTÄ SANOTTUA:

– Jäsenistön tahtotila päästä eroon kiky-tun-

neista toteutui, samoin palkankorotukset 

yleisen linjan mukaisesti. Meille liittona eh-

dottoman tärkeä asia oli myös vuokratyönte-

kijöiden aseman parantaminen ja selkeyttä-

minen urakkatyömailla. (Hannu Luukkonen, 

Sähköliiton varapuheenjohtaja)

– Kun neuvotellaan valtakunnallista ratkai-

sua, joidenkin firmojen erityisratkaisut jää-

vät väkisinkin huomiotta. Omassa työpaikas-

sani ei ole ollut kiky käytössä, ja olemme si-

ten tässä ratkaisussa maksajia. Silti sopi-

mus on hyvä. (Erkki Kirjavainen, sähköis-

tys- ja sähköasennusalan johtokunnan pu-

heenjohtaja)

Sopimuskausi:

• 6.5.2020–31.3.2022

Palkankorotukset:

• Yleiskorotus 1,2 % (1.9.2020).

• Yleiskorotus 1,4 % ja lisäksi yri-

tys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 % 

(1.8.2021).

Säännöllinen työaika päivä- ja 

kaksivuorotyössä:

• Enimmäistyöajan tasoittumisjakso on 

enintään 12 kuukautta, mutta asiasta 

voidaan sopia toisinkin.

Yötyö ja liukuva työaika:

• Yötyötä koskevista määräyksistä, liukuvan 

työajan rajoista ja enimmäiskertymäs-

tä voidaan sopia paikallisesti toisin. Ellei 

näin tehdä, liukuvan työajan seurantajak-

so on enintään 12 kuukautta.

Keskeytymätön kolmivuorotyö:

• Työntekijät siirtyvät työajan lyhentymistä 

vastaavaan 1 576 tunnin vuosityöaikaan 

ensi vuoden tai tasoittumisjakson alusta. 

Työryhmä esittää ratkaisunsa tekniseksi 

toteutukseksi tämän vuoden marraskuun 

loppuun mennessä. Lyhennyksiä on tehty 

vuodesta 2011 lähtien.

Uuden työntekijän palkka:

• Yrityksen uudelle työntekijälle voidaan 

maksaa enintään kuuden kuukauden 

ajalta palkkaa, joka on 85 prosenttia ky-

seisen vaativuustason mukaisesta palkas-

ta, jos tehtävä on vaativuudenarviointijär-

jestelmän avulla arvioitu. Vanhassa tes-

sissä aikaraja oli neljä kuukautta.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus:

• Oppisopimusopiskelijalle tulee maksaa 

vähintään vaatimustason 1 palkkaa.

Koulutus:

• Sopimukseen kuuluu 8 tuntia palkallista 

koulutusta, joka voidaan toteuttaa syys-

toukokuussa, ei kuitenkaan sunnuntaisin 

eikä arkipyhäviikkoisin. Asiasta voidaan 

sopia paikallisesti toisin.

Viikkolepo:

• Mikäli viikkolepoon ei ole mahdollisuut-

ta, sinä aikana tehdystä työstä makse-

taan korvaus. Asiasta voidaan sopia pai-

kallisesti toisin.

Palkkausjärjestelmä:

• Esimiehen ja työtekijän pitää arvioida 

työntekijän pätevyyden kehittymistä kol-

mesta kuuteen kuukauden kuluessa siitä, 

kun hänen tehtävänsä on muuttunut vaa-

tivammaksi ja pätevyyden kehittämisestä 

on tehty suunnitelma. Suunnitelman te-

keminen edellyttää, että työntekijän suo-

ritus ei vastaa sitä, mitä se oli hänen ai-

kaisemmassa tehtävässään.

Varallaolo:

• Varallaolotunneilta maksetaan 30–50 pro-

senttia tunti- tai kuukausipalkasta sidon-

naisuusasteen mukaan.

UUDESTA TESSISTÄ SANOTTUA:

– Saimme varallaoloa koskevaan tekstiin 

ison parannuksen. (Sauli Väntti, Sähköliiton 

puheenjohtaja)

– Luottamusmiesten tulee olla hereillä ja 

varmistaa, että 0,6 prosenttia myös jaetaan 

työpaikalla. (Juha Lujanen, Sähköliiton työ-

ehtoasiantuntija, energia-ICT-verkostoala)

– Sähköliiton neuvottelukunta oli yhtenäi-

nen porukka. (Mika Junnila, energia-ICT-

verkostoalan johtokunnan puheenjohtaja)

– Tiedossa oli, ettei kiky-tuntien poistami-

nen mene ongelmitta. Saatu ratkaisu on 

kuitenkin perusteltavissa jäsenille. (Mika 

Holsti, johtokunnan jäsen)

– Mahtava tulos siihen nähden, että mitään 

paineistusta ei käytetty. (Jani Ekman, johto-

kunnan jäsen)

Energia-ICT-verkostoalan TES 
pähkinänkuoressa

Sähköistys- ja sähköasennusalan 
TES pähkinänkuoressa

Talkoot loppuvat, korotuksissa yleinen linja 
Eivät kuitenkaan kaksoset, vaikka muuta-

man tunnin välein syntyivätkin: nimittäin 

Sähköliiton pääsopimusalojen neuvottelutu-

lokset, jotka neljän päivän välein hyväksyttiin 

sopijaosapuolten hallinnoissa energia-ICT-ver-

kostoalan sekä sähköistys- ja sähköasennus-

alan työehtosopimuksiksi.

Yhteistä uusille työehtosopimuksille on 24 

talkoo- eli ns. kiky-tunnin poistuminen ja ylei-

sen linjan noudattaminen palkkaratkaisuis-

sa. Kummassakin tessissä korotukset ovat 3,2 

prosentin luokkaa kahden vuoden aikana.

Kumpaankin tessiin sisältyy ns. selviytymis- 

tai koronalauseke, jolla varaudutaan korona-

viruksen aiheuttaman kaltaisiin poikkeuksel-

lisiin talousvaikeuksiin. Tällöin osapuolet voi-

vat sopia työehtosopimusten muutoksista, joil-

la turvataan työpaikat ja yritysten toiminta-

edellytykset.

Pitkien TES-neuvottelurupeamien kulmi-

naatiopiste oli keskiviikko 6. ja torstai 7. tou-

kokuuta. Ensin maaliin pääsivät energia-ICT-

verkostoalan pöydässä istuneet Sähköliit-

to, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, 

Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnan-

tajat Palta ry keskiviikkona noin puoli yhdek-

sältä illalla. 

Torstaiaamuna vain vähän keskiyön jälkeen 

saattoivat Sähköliiton, Sähkötekniset työnan-

tajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat 

Palta ry:n neuvottelijat myös todeta yhteen ää-

neen: ”Valmis.”

Neuvottelutulokset siunattiin osapuolien 

hallinnoissa uusiksi työehtosopimuksiksi en-

nen toukokuun puoliväliä. 

Neuvottelutulokset kokonaisuudessaan 

verkkosivuillamme: 

www.sahkoliitto.fi > Työehtosopimukset > 002 

Energia-, ICT- ja verkostoala 

www.sahkoliitto.fi > Työehtopimukset > 005 

Sähköistys- ja sähköasennusala (STTA ry ja 

Palta ry)
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TES-neuvottelujen tapaan myös uudet työehtosopimukset siunanneet hallituksen kokoukset vietiin läpi etäyhteyksin. 

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti johtaa hallituksen kokousta koneeltaan liiton toimistolla, hallinnon assistentti 

Minna Ahonen (oik.) ja maksuliikenteenhoitaja Niina Loukola seuraavat koronatoimien edellyttämän turvavälin päästä.
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Raahelainen Niilo Ojala valittiin 
Sähköliiton edustajiston uudek-

si puheenjohtajaksi marraskuussa 
2018, kun hänen edeltäjänsä Jari Räsä-
nen siirtyi Sähköliiton palvelukseen. 
Ura liiton luottamustoimissa alkoi ai-
koinaan piiri- ja liittokokousedustaja-
na. SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 
sähköalan työntekijöiden yhdyshenki-
lönä vaikuttava mies on jäämässä eläk-
keelle tämän edustajistokauden päätty-
essä.

Millainen kunnia ja vastuu on tul-
la valituksi liiton ja kassan edustajis-
toon sekä liiton edustajiston puheen-
johtajaksi?
– Valituksi tuleminen on mielestäni 
osoitus siitä, että on toiminut oikein ja 
jäsenistön edun mukaisesti ja saavut-
tanut sitä kautta luottamusta asioiden 
hoitamisessa. Valintaan sisältyy vastuu 
hoitaa tehtävä parhaan kykynsä mu-
kaan.

Miten äänestäjäsi ovat evästäneet si-
nua?
– Raahen terästehdas on iso työpaik-
ka, ja meitä sähkötyöntekijöitä on noin 
190. Keskustelua ja palautetta tulee 
töissä päivittäin: työkaverit evästävät 
pitämään jäsenten puolta kokouksissa 
Tampereella. WhatsApp-ringit ja sosi-
aalinen media ovat tämän päivän juttu-
ja pitää yhteyttä, ja puhelimella minut 
tavoittaa aina.

Millainen on edustajiston rooli liiton 
toiminnassa? 
– Sähköliiton säännöissä todetaan, että 
edustajisto käyttää korkeinta päätäntä-
valtaa kaikissa liittoa koskevissa asiois-
sa. Valtaan kuuluu vastuu kehittää lii-
ton toimintaa vastaamaan tulevaisuu-

den haasteita. Meidän tulee keksiä, mi-
ten saamme työelämän aloittavat nuo-
ret kiinnostumaan ay-toiminnasta ja 
liittymään Sähköliiton jäseniksi.

– Viime keväänä liiton edustajisto pi-
ti ensimmäisen kevätkokouksensa, kun 
se siirtyi kahden vuotuisen kokouk-
sen tahtiin entisen yhden sijaan. Vielä 
ei kahden kokouksen vaikutusta edus-
tajiston rooliin pysty analysoimaan tar-
kemmin. Ainakin uusi systeemi an-
taa mahdollisuuden käydä keskustelua 
laajemminkin kuin ainoastaan sääntö-
jen määräämistä asioista. 

Millaista edustajistotyöskentely on?
– Kokoukset ovat kokousteknillisesti ai-
ka määrämuotoisia. Edustajisto saa ko-
kousmateriaalin hyvissä ajoin ennen 
kokousta, ja siihen perehtymällä asi-
oihin pääsee kiinni. Jos jokin asia as-
karruttaa, aina voi ottaa yhteyttä liiton 
henkilökuntaan tai omaan ammatti-
osastoon.

– Tärkeintä työskentelyssä on oma 
kiinnostus ja aktiivisuus.

– Soisin, että liiton ammattiosastot te-
kisivät enemmänkin aloitteita edusta-
jiston käsiteltäväksi. 

Mitkä ovat olleet edustajistourasi 
mieleenpainuvimpia hetkiä?
– Se kohta kahden vuoden takainen 
kokous, jossa minut valittiin nykyisen 
edustajiston uudeksi puheenjohtajak-
si ja jossa valinnan jälkeen johdin pu-
hetta.

Miksi sähköliittolaisen kannattaa 
asettua ehdolle liiton ja kassan edus-
tajiston vaaleissa?
– Vaaleissa sähköliittolaiselle aukeaa 
mahdollisuus vaikuttaa liiton tulevai-
suuteen ja kehittymiseen entistä vah-

vemmaksi sähköammattilaisten etujen 
ja työskentelyolosuhteiden puolusta-
jaksi.

– Vaikka edustajistopaikka ei heltiäi-
sikään, on mahdollista päästä vaikut-
tamaan liiton eri sopimusalojen johto-
kunnissa ja valiokunnissa. Edustajisto 
valitsee niiden jäsenet, ja tarve on jat-
kossakin aktiivisille sähköliittolaisille. 
Itse olen kuulunut tällä edustajistokau-
della teollisuuden ja erityisalojen joh-

TERVEISET TULEVALLE EDUSTAJISTOLLE
Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan uusi edustajisto 
kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27.–29. marraskuuta. 
Edustajiston vaalien ehdokasasettelu on vielä käynnissä, 
mutta jo nyt on tiedossa muutamia nykyisen edustajiston 
jäseniä, jotka eivät enää asetu ehdolle tuleviin vaaleihin.

KYSYIMME KOLMELTA 

ELÄKKEELLE JÄÄVÄLTÄ 

EDUSTAJISTON MERKITYKSESTÄ JA 

SIITÄ, MILLAISTA EDUSTAJISTON 

TYÖSKENTELY ON. LOPPUKANEETIKSI 

PYYSIMME KONKAREITA 

EVÄSTÄMÄÄN VALITUKSI 

TULEVIA.

Yli 40 vuoden työura, vieläpä pääasi-
assa saman työnantajan palveluk-

sessa, yli 20 vuotta osaston puheenjoh-
tajana, kolme kautta edustajistossa se-
kä likemmäs 35 vuotta työpaikan luot-
tamusmies- ja työsuojelutehtävissä. 
Jyrki Vainio Salosta on viimeistä kaut-
taan edustajistossa ja jäämässä eläk-
keelle. 

– Viimeisin työnantajani oli Empo-
wer PN Oy. Työuran varrelle on osunut 
lukuisia yrityksiä, joihin olen aina siir-
tynyt vanhana työntekijänä, hän listaa.

Millainen kunnia ja vastuu on tul-
la valituksi liiton ja kassan edustajis-
toon?
– Mielestäni se on iso asia, kun edusta-
jisto valitaan kuitenkin isosta ehdokas-
massasta. Uskon, että minutkin on va-
littu oman ammattiosastoni Lounais-
Suomen Sähkötyöntekijät ry:n jäsenten 
äänillä, ja heidän esityksiään olen koet-
tanut tuoda edustajistossa esille. Työ-
paikkani ovat olleet valtakunnallisia, 
joten luulen, että osaston ulkopuolelta 
ei suoranaisesti ole ääniä kertynyt.

Miten pidät yhteyttä äänestäjiisi?

”VALTAAN KUULUU KEHITTÄMISVASTUU”
tokuntaan sekä teknologiateollisuu-
den TES-neuvottelukuntaan.

Mitä neuvoja antaisit vaaleissa vali-
tuiksi tuleville?
– On parempi olla antamatta kovin sy-
vällisiä neuvoja. Kun on oma itsensä 
ja toimii jäsenten, liiton ja kassan etu-
jen mukaisesti, siinä on neuvoa riittä-
miin. 

”OMA EDUSTAJA ON OSASTOLLEKIN EDUKSI”
– Ammattiosaston puheenjohtajana 
olen kertonut jäsenillemme, että mi-
nulle saa tuoda esityksiä eteenpäin vie-
täväksi. Tätä viestiä olen toistellut ai-
na ennen edustajiston ja energia-ICT-
verkostoalan johtokunnan kokouksia. 
Viimeksi mainitussa olen istunut kak-
si kautta.

Millainen on edustajiston rooli liiton 
ja kassan toiminnassa?
– Edustajiston pitäisi olla ylin päättävä 
elin, mutta tiedä sen toteutumisesta ai-
na. Minusta oli oikea ratkaisu siirtyä lii-
tossa kahteen vuotuiseen edustajiston 
kokoukseen. On edelliseen vuoteen liit-
tyviä asioita, jotka on hyvä käsitellä jo 
kevään kokouksessa. Syksy tuntuu liian 
kaukaiselta ajankohdalta.

Miten kuvailisit työskentelyä edusta-
jistossa? 
– Keskeisimmissä kysymyksissä esiin-
tyy liian paljon keskinäisiä erimieli-
syyksiä, vaikka meidän pitäisi ajaa säh-
köalan ammattilaisiin liittyviä asioi-
ta. Puoluepolitiikka pitäisi jättää val-
lan pois. 

– Esityslista liitteineen tulee hyvis-
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Mikkeliläisellä Hannu Raatikaisel-
la on kohta saman verran koke-

musta sekä edustajiston jäsenenä että 
kassan hallituksen jäsenenä toimimises-
ta. Tämän kauden jälkeen hän jää eläk-
keelle.

Millainen kunnia ja vastuu valituksi 
tuleminen on? 
– Onhan siinä jo kynnys, että asettuu eh-
dokkaaksi. Ja kun tulee valituksi liiton 
ja kassan luottamustehtäviin, se on kun-
niatehtävä. Voi ajatella, että on tehnyt 
asioita oikein työyhteisössään, josta se 
kannatus pääasiassa tulee. 

– On kunnia myös esitellä itsensä luot-
tamustehtävissä ja kertoa, että on kotoi-
sin Etelä-Savosta ja Elvera Oy:n ura-
kointiyhtiössä töissä.

Miten äänestäjäsi ovat evästäneet si-
nua?
– Luulen että kassan hallituksessa ja 
edustajistossa käsiteltävät asiat tuntu-
vat meidän työporukasta liian kaukaisil-
ta. Monella on päällimmäisenä mieles-
sä, että liitto neuvottelee vain työehtoso-
pimuksista. Siksi evästystä on tullut ai-
ka vähän.

– Liiton vastuulla on kuitenkin monia 
muitakin asioita. Niistä pitäisi itsekin 
tiedottaa ja keskustella enemmän.

Millainen on edustajiston rooli Sähkö-
liiton ja kassan toiminnassa? 
– Edustajisto on molempien tärkein elin, 
jossa päätetään tärkeimmistä asioista.

– Mielestäni liiton edustajiston on pa-
rempi kokoontua kahdesti vuodessa, et-
tei yhteen kokoukseen kerry liikaa asioi-
ta. Kevätkokouksessa käsitellään edelli-
sen vuoden toiminta. Sen ei ole hyvä jää-
dä kauas syksyyn.

Millaista työskentely edustajistossa 
on verrattuna kassan hallituksen työs-
kentelyyn?
– 70-jäsenisessä edustajistossa tuntee it-
sensä ns. rivimieheksi. Kokouksissa kä-
siteltävät asiat ovat sellaisia liiton toi-
mintaan liittyviä isoja kokonaisuuksia: 
edellisen vuoden talousarvion toteu-
tuminen ja vastuuvapauden myöntä-
minen, seuraavan vuoden talousarvio, 

mahdolliset sääntömuutokset sekä jä-
senmaksun suuruus.

– Jos tulee valituksi johonkin liiton 
johtokunnista, niin pääsee näkemään 
asioita syvemmin.

– Kassan hallituksessa meitä on pie-
ni porukka. Käsiteltävät asiat tuntuvat 
jotenkin läheisemmiltä, kun mennään 
isojen kokonaisuuksien sijasta yksityis-
kohtaisempiin. 

– Työttömyyskassan toiminta on mi-
nusta paljon mielenkiintoisempaa. 
Hallituksessa pääsee näkemään, kuin-
ka yhteiskunta, esimerkiksi Finanssi-
valvonta, valvoo kassan toimintaa. Se 
on tietysti ymmärrettävää, koska kassa 
myöntää valtion rahaa työttömille työn-
hakijoille. Liiton jäsenmaksusta osa oh-
jautuu myös kassaan.

Mitkä ovat olleet edustajistourasi 
mieleenpainuvimpia hetkiä?
– Niitä on ollut kaksi: ensimmäinen 
edustajiston kokoukseni vuonna 2012, 
kun kaikki oli näin uudelle jäsenelle 
uutta, ja nykyisen edustajiston ensim-
mäinen kokous vuonna 2016. Viimeksi 
mainittu kokous ei ollut päästä alkuun 
ensinkään, ja meni useampi tunti, että 
kokousvirkailijoistakaan päästiin yksi-
mielisyyteen.

Miksi sähköliittolaisen kannattaa 
asettua ehdokkaaksi edustajiston 
vaaleissa?
– Se kannattaa, jos on vähänkään mie-
lenkiintoa yhteisten osioiden hoitami-
seen ja ripaus uteliaisuutta.  Tällainen 
luottamustehtävä laajentaa katsanto-
kantaa ja saa ymmärtämään, ettei pää-
töksentekoprosessi useinkaan ole yksi-
selitteinen.

– Luottamustehtävissä tutustuu myös 
kollegoihin eri puolilta Suomea ja saa 
mukavaa juttuseuraa. Ehdokkaaksi 
asettumisessa ei ole mitään menetettä-
vää. Itse olen kokenut tämän tehtävän 
elämän rikkautena.

Mitä neuvoja antaisit vaaleissa vali-
tuiksi tuleville?
– Maailma ei ole koskaan valmis. Kun 
yksi asia on hoidettu, kaapin takana 
odottavat uudet haasteet. 

sä ajoin kotiin, minkä ansiosta asiakoh-
tiin pääsee tutustumaan ennalta. Omi-
en näkemyksien ajamisen kannalta on 
eduksi, että esittää asiansa ajoissa ja 
jaksaa jauhaa niin kauan, että se ete-
nee. Asian kannalta on hyvä keskustel-
la muiden edustajiston jäsenien kans-
sa: silloin siihen saattaa saada uutta hy-
vää näkökulmaa ja joskus myös voi tul-
la oivallus, että jokin asia kannattaa jät-
tää pois.

Mitä on erityisesti jäänyt mieleen 
edustajistouraltasi?
– Tämän edustajistokauden aloitus 
marraskuussa 2016.

Miksi kannattaa asettua ehdokkaak-
si?
– Kannustan oman osastomme jäseniä 
asettumaan ehdolle, koska on eduksi 
osastolle, että sillä on oma edustus lii-
ton ja kassan ylimmässä päättävässä 
elimessä.

Mitä neuvoja antaisit loppuvuonna 
aloittaville edustajiston jäsenille?
– Remmiin mukaan astuminen ei ole 
ylitsepääsemättömän vaikeaa, vaikka 
haastavaa se onkin. Ja kun on mukaan 
päässyt, edustajistossa pystyy verkos-
toitumaan ja saamaan uusia hyviä ystä-
viä ympäri Suomea. 

”OLEN KOKENUT TÄMÄN ELÄMÄN 
RIKKAUTENA”

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan 

edustajiston vaaleissa äänioikeutettuja ovat 

ammattiosastojen jäsenet, joilla on sopimus-

alakohtainen tunnus liiton jäsenrekisterissä. 

Oppilasjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta elä-

keläisjäsenillä on, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Eläkeläisten äänioikeus koskee:

1. ennen 13.11.1999 eläkkeelle siirtyneitä, 

jotka rekisteröityvät jollekin sopimusalalle lii-

ton jäsenrekisteriin. 

2. heitä, jotka ovat saavuttaneet vapaa-

jäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta 

13.11.1999–10.11.2007 ja jotka ovat rekis-

teröityneet liiton jäsenrekisteriin jollekin so-

pimusalalle. Heidän äänioikeutensa kuitenkin 

päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jon-

ka aikana 65 ikävuotta tulee täyteen.

ELÄKELÄISJÄSEN & ÄÄNIOIKEUS
Jotta eläkeläisjäsen voisi käyttää äänioike-

uttaan edustajiston vaalissa, liiton säännöt 

edellyttävät, että hän ilmoittautuu omatoimi-

sesti äänioikeutettujen rekisteriin. Ilmoittautu-

minen on tehtävä tätä varten toimitetulla ääni-

oikeusrekisteröitymislomakkeella, johon tulee 

merkitä huolellisesti pyydetyt tiedot. 

Lomakkeen saa liitosta tilaamalla osoittees-

ta teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi tai puheli-

mitse 050 371 8961.

Lomakkeen täyttämisessä kannattaa muis-

taa, että vaalipiiri määräytyy jäsenen ammat-

tiosaston kotipaikan mukaan. Ammattiosas-

ton numero puolestaan löytyy Sähköliiton jä-

senkortista.

Äänioikeutettujen rekisteriin ilmoittautu-

mistietojen pitää olla Sähköliitossa viimeis-

tään 30. kesäkuuta kello 16 mennessä. 

Kiinnostaako sähköalan ammattilaisten yh-

teisten asioiden hoitaminen? Sähköliiton ja 

Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston 

vaalien ehdokasasettelu päättyy 5. kesäkuu-

ta. Viimeistään nyt on aika asettua ehdok-

kaaksi!

Kätevimmin ilmoittaudut ehdokkaaksi säh-

köisellä lomakkeella osoitteessa www.sahko-

liitto.fi/vaalit/ehdokasasettelu.

Täytä kaikki lomakkeella kysytyt tiedot 

ja muista klikata ruksi kohtaan Ehdokkaak-

si suostumus ja valtuutus ehdokasasettelu-

lomakkeen liittämisestä vaalipiirin yhteiseen 

vaaliliittoon. Paina lopuksi Lähetä-painiketta, 

niin saat paluuviestin Kiitos ehdokkaaksi il-

moittautumisesta!

Jos lomakkeen täyttämisessä on 

ongelmia, ota yhteyttä vaalien järjestäjään 

PostNord Strålforsiin osoitteeseen 

sahkoliitonvaalit@stralfors.fi.

EHDOKKAIKSI AIKOVAT JA 
ÄÄNIOIKEUTETUT, HUOM!

Jos haluat asettua ehdokkaaksi paperisella 

lomakkeella, nyt alkaa olla jo kiire! Tee loma-

ketilaus osoitteeseen teija.niemenmaa@sahko-

liitto.fi ja palauta se pikimmiten.

ÄÄNIOIKEUTETTU, PÄIVITÄ TIETOSI

Posti- ja nettiäänestys alkaa 7. syyskuuta, ja 

vaalimateriaali postitetaan äänioikeutetuille 

viimeistään syyskuun alussa. 

Varmista, että saat materiaalin päivittämäl-

lä yhteystietosi Sähköliiton jäsenen sähköises-

sä asioinnissa osoitteessa jasenpalvelu.sahko-

liitto.fi. Tarkista ainakin postiosoitteesi ja pu-

helinnumerosi, sillä vaaliaineisto lähetetään 

kirjekuoressa ja vaaleihin liittyviä tiedotteita 

tekstiviestillä.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat viimeistään 

7. kesäkuuta liittyneet sopimusalajäsenet, 

joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja en-

nen ensimmäistä äänestyspäivää.
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Sähköliitto on 12. toukokuuta lä-
hettänyt Korpelan Voiman hal-
linnolle ja omistajakuntien johta-

jille vetoomuksen, joka koskee Verkko 
Korpela Oy:n 21. huhtikuuta tekemää 
pääluottamusmies Jani Vetoniemen 
työsuhteen purkua. Sähköliitto vaatii, 
että purku perutaan välittömästi ja työ-
suhde palautetaan ennalleen.

– Pääluottamusmiestä on kohdeltu 
epäasiallisesti. Olemme perehtyneet 
perusteellisesti Verkko Korpela Oy:n 
esittämiin purkamisperusteisiin ja pi-
dämme niitä tekaistuina. Purun tosi-
asiallinen syy on mielestämme Veto-
niemen toimiminen pääluottamusmie-
henä, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli 
Väntti perustelee.

– Pääluottamusmies edustaa työpai-
kalla paitsi työntekijöitä, myös ammat-
tiliittoa. Sähköliitto pitää Verkko Kor-
pela Oy:n toimintaa erityisen törkeänä 
hyökkäyksenä työntekijöiden edustuk-

sellisuutta ja ammattiliittoa kohtaan, 
hän jatkaa.

Työntekijöiden valitsemalla luotta-
musmiehellä on irtisanomissuoja, jol-
loin hänet voidaan irtisanoa vain työn-
tekijöiden enemmistön suostumuksel-
la. Työsuhteen purku puolestaan edel-
lyttää erittäin painavaa syytä. Verkko 
Korpela Oy on vedonnut asiassa työ-
ajan väärinkäyttöön ja vääriin ajoreit-
teihin, mutta Vetoniemi on kuulemis-
tilaisuudessa tehnyt niistä yksityiskoh-
taisen selvityksen.

”TYÖTTÖMYYS ON 
UUSI KOKEMUS”
Jani Vetoniemi kertoo saaneensa paljon 
tukea joka suunnalta työsuhteensa pur-
kamisen jälkeen. Hän on toiminut vii-
meiset vuodet palveluneuvojana, joka 
kiertää pitäjissä Verkko Korpela Oy:n 
käyntikorttina. 

– Jotkut ovat jopa sanoneet vaihta-
neensa sähkönmyyntiyhtiötä siksi, et-
tä yhtiö on toiminut laittomasti minua 
kohtaan. Työkaverit ovat toimittaneet 
yhtiön johdolle vaatimuksen minun ja 

muiden irtisanottujen työntekijöiden 
työsuhteiden palauttamiseksi.

Työttömyys on Vetoniemelle uusi ko-
kemus.

– Sähköalojen työttömyyskassan toi-
minta on ollut kiitettävän nopeaa: en-
simmäisen ansiopäivärahanikin olen jo 
saanut. Sähköliittoa haluan kiittää asi-
ani ripeästä hoitamisesta. Olen kuulu-
nut liittoon vuodesta 1998 alkaen, ja lii-
ton jäsenyys onkin tällaisessa tilantees-
sa ensiarvoisen tärkeää.

Sähköliiton työehtoasiantuntija Jou-
ni Leppänen oli etäyhteydellä mukana 
työsuhteen purkuun päättyneessä kuu-
lemistilaisuudessa, ja asian puintia jat-
ketaan toukokuun lopulla.

Vetoniemi on ”yllätysvapaallaan” ke-
rännyt voimia ja tuulettanut ajatuksi-
aan lenkkeilemällä ja keskittymällä tär-
keisiin harrastuksiinsa metsästykseen 
ja riistanhoitoon.

– Metsästystä olen harrastanut 
14-vuotiaasta. Kuusi vuotta sitten sat-
tui ikimuistoinen tapaus, kun sain kaa-
dettua harmaanorjanhirvikoirani Savu-
lahden Rymyn seisontahaukusta kar-

hun. 282-kiloinen karhu on nyt täytet-
tynä kotonamme.

JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ-
POLITIIKKA JULKISUUDESSA
Puheenjohtaja Sauli Väntin mieles-
tä Korpelan Voiman omistajien tulisi 
puuttua epäterveeseen johtamistapaan, 
joka on myös saanut paljon julkisuut-
ta. Paikalliset tiedotusvälineet ovat uu-
tisoineet useampaan kertaan konsernin 
johtamistavan ja henkilöstöpolitiikan 
ongelmista.

Kannuksessa sijaitseva Verkko Kor-
pela Oy on osa Korpelan Voima -kun-
tayhtymäkonsernia, jonka omistajat 
ovat Halsuan, Kalajoen, Kannuksen, 
Kaustisen, Lestijärven, Sievin ja Toho-
lammin kunnat. Kuntayhtymän hallitus 
kokoontuu kuukausittain, ja Sähköliit-
to toivookin, että hallitus käsittelee ve-
toomuksen tulevassa kokouksessaan ja 
ryhtyy sen edellyttämiin toimiin.

– Sähköliitto on valmis riitauttamaan 
pääluottamusmiehen työsuhteen pur-
kamisen, mikäli työsuhdetta ei palaute-
ta, puheenjohtaja lupaa. 

Metsämiehen ikimuistoisin saalis, 

282-kiloinen karhu on täytettynä 

Jani Vetoniemen kotona.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ 

 KUVA:  JANI VETONIEMEN KOTIALBUMI

”SÄHKÖALOJEN 
TYÖTTÖMYYSKASSAN 
TOIMINTA ON 
OLLUT KIITETTÄVÄN 
NOPEAA: 
ENSIMMÄISEN 
ANSIOPÄIVÄ-
RAHANIKIN OLEN 
JO SAANUT.”

Pääluottamusmiehen 
työsuhde palautettava, 
muuten asia riitautetaan

SÄHKÖLIITTO LÄHETTI  VETOOMUKSEN KORPELAN VOIMALLE

Pääluottamusmiehen 
työsuhde palautettava, 
muuten asia riitautetaan
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OLKAA 
 HYVÄ!

Teboil tarjoaa Sähköliiton jäsenille korotetun kesäedun: 
säästät polttoaineesta normaalia enemmän ja nautit myös muista 

kanta-asiakkaan eduista – kaikki tämä jäsenkortillasi!

2,5  SENTTIÄ /LITRA

SÄÄSTÄ

TEBOILIN KANTA-ASIAKASEDUT LIITON JÄSENKORTILLA
Sähköliiton jäsenenä olet automaattisesti Teboilin etuasiakas ja saat  
jäsenkortin magneettiraidalla edullisemman polttoaineen lisäksi myös  
muita etuja, kuten –5% kaikista pesuista. Ei kun höyläämään!
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Pyydä kesätyönantajaltasi kirjal-

linen tai sähköinen työsopimus. 

Aikasi on rahaa, joten vaadi mustaa 

valkoisella, kun myyt sitä!

Suullinen työsopimus on tosin yhtä 

pätevä ja sitova kuin kirjallinen tai 

sähköinen sopimus. Suullisen työso-

pimuksen ongelmat liittyvät vaikeuk-

siin osoittaa epäselvyyksien ilmetessä 

toteen, mitä on sovittu.

Jos työnantaja ei suostu panemaan 

paperille esimerkiksi työsopimuksen 

kestoa, palkan määrää, sovellettavaa 

työehtosopimusta ja työaikaa, on hä-

lytyskellojen kilistävä. Ja jos kirjal-

lista työsopimusta ei ole pyynnöistä-

si huolimatta tehty ensimmäisen ti-

likauden loppuun mennessä, nykäi-

se luottamusmiestä hihasta tai soita 

Sähköliittoon.

Jos työsopimus on suullinen ja sen 

on sovittu kestävän yli kuukauden, 

työntekijällä on viimeistään tuolloin 

oikeus saada työnantajalta kirjallinen 

selvitys työsuhteen ehdoista. Luotta-

musmies tai liiton toimitsijat auttele-

vat lakia noudattamaan kannustavil-

la neuvoillaan työnantajaasi muista-

maan velvollisuutensa. Avun pyytämi-

nen ei ole noloa tai merkki heikkou-

desta. Sähköliitto on olemassa juuri 

siksi, että yhdessä on helpompi taa-

ta työntekijöiden oikeudenmukainen 

kohtelu.

LIITON JÄSENYYS KUNTOON

Liity Sähköliittoon ja työttömyyskas-

saan viimeistään silloin, kun olet saa-

nut tiedon kesätyöpaikasta. Siten no-

peutat pääsyäsi ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan piiriin. Kassan päi-

värahan edellytyksenä oleva työssä-

oloehto täyttyy päätoimisen opiske-

lijan osalta, jos hän tekee kassan jä-

senenä ollessaan 26 viikkoa töitä 7 

VINKKEJÄ KESÄDUUNARILLE
vuoden aikana. Jos tilanteesi vaihtuu 

ja muutut opiskelijasta esimerkiksi 

varusmies- tai siviilipalveluksen suo-

rittajaksi, ilmoita muutoksista työttö-

myyskassalle.

Jos kesätyönantajasi julistaa, että 

hänen mielestään ”liitot ovat turhia” 

tai että ”työnantaja pitää huolen si-

nun eduistasi”, sinun ei kannata ryh-

tyä sanalliseen miekkailuun hänen 

kanssaan. Tällainen asennoituminen 

osoittaa kuitenkin, että sinulla on ta-

vallistakin suurempi syy hankkia lii-

ton jäsenyys. Ammattiliittoon liitty-

miseen ei tarvita työnantajan suostu-

musta. Vapaus ammatilliseen järjes-

täytymiseen on turvattu Suomen pe-

rustuslaissa.

Kun liiton ja kassan jäsenyys on 

hoidettu reilaan, sinulla on työpaikal-

la etujasi valvova, työntekijöiden kes-

kuudestaan valitsema luottamusmies. 

Voit heti alkajaisiksi tiedustella hä-

neltä, onko työsopimuksessasi mai-

nittu palkka työehtosopimuksen mu-

kainen. Luottamusmies tietää myös, 

kuinka paljon sinulle pitää maksaa 

vaikkapa ylityökorvauksia, työajanly-

hennyskorvauksia, työsuhteen pääty-

essä maksettavia lomakorvauksia tai 

muita työnantajilta joskus ”unohtu-

via” palkan osia.

Jos työpaikallasi ei ole sähköliitto-

laista luottamusmiestä, jäsenetuihisi 

kuuluu oikeus saada neuvontaa Säh-

köliiton toimitsijoilta. Jos kysymyksiä 

herää vasta kesätöiden päätyttyä, voit 

silloinkin ottaa yhteyttä liittoon, sil-

lä työsuhdesaatavat eivät vanhene en-

nen kuin kaksi vuotta on kulunut työ-

suhteen päättymisestä.

TUTUSTU TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Harva kesäduunari tietää, että Suo-

men lainsäädännössä ei ole määritel-

ty vähimmäispalkkaa. Asia on meillä 

järjestetty siten, että aivan kuten työn-

tekijät järjestäytyvät ammattiliittoihin, 

myös työnantajat järjestäytyvät omiin 

liittoihinsa. Nämä liitot solmivat sitten 

keskenään työehtosopimuksiksi kut-

suttuja sopimuksia. Työehtosopimuk-

silla on se erikoinen ominaisuus, että 

ne sitovat muitakin kuin sopimusosa-

puolia. Toisin sanoen niitä on nouda-

tettava työehtosopimuksessa mainitun 

alan työnantajien palveluksessa työs-

kentelevien työntekijöiden työsuhteis-

sa. Vaikka esimerkiksi palkasta ei olisi 

sovittu työsopimuksessa mitään tai jos 

palkaksi olisi sovittu työehtosopimuk-

sen mukaista palkkaa pienempi mää-

rä, niin työnantaja on velvollinen mak-

samaan sinulle vähintään työehtosopi-

muksen mukaista palkkaa.

Mikäli työpaikallasi on epäselvyyt-

tä siitä, mitä työehtosopimusta sinun 

kohdallasi noudatetaan, kysy asiaa 

luottamusmieheltä tai Sähköliitosta.

KUNNIOITA KOEAIKAA

Kesätyöntekijän työsuhteesta ensim-

mäinen puolikas voidaan sopia koe-

ajaksi. Koeajan kuluessa työnantaja 

ei tarvitse varsinaista irtisanomis- tai 

purkuperustetta työsopimuksen lopet-

tamiseen. Sinun kannattaa siis paitsi 

vaatia omia oikeuksiasi työnantajalta, 

myös suhtautua vakavasti omiin kesä-

duunarin velvollisuuksiisi. Näistä tär-

kein on – totta kai – töiden kova pais-

kiminen.

Jos koeajasta ei ole sovittu työsopi-

muksessasi, työnantajalla ei ole myö-

hemminkään työsuhteen aikana oi-

keutta ”keksiä”, että hänellä olisi oi-

keus koeaikapurkuun, vaikka tällai-

siinkin yrityksiin silloin tällöin törmä-

tään. Työnantajan on kyettävä näyttä-

mään, että koeajasta on sovittu. Jos 

työsopimus on tehty suullisena, onkin 

ratkaisevaa, kenen kertomusta pide-

tään uskottavana; sinun vai työnanta-

jan. Tämäkin ongelma vältetään, kun 

tehdään kirjallinen työsopimus.

HUOLEHDI TYÖTURVALLISUUDESTA

Pelkkä ahkerakaan uurastaminen ei 

riitä. Lisäksi on tärkeää, että työtä 

tehdään turvallisesti. Heti työsuhteen 

alussa työnantaja tai hänen edusta-

jansa vihkii sinut työpaikan tai työ-

maan työturvallisuuskuvioihin. Vaikka 

hinku kääriä hihat ja aloittaa työt olisi 

kuinka kova, pidä mielessä, että tark-

kaavaisuus tässä tilaisuudessa voi pe-

lastaa sinun tai työtovereittesi tervey-

den – tai jopa hengen.

Noudata saamiasi työsuojeluohjei-

ta. Sinun kannattaa käydä myös työn-

tekijöiden keskuudestaan valitseman 

työsuojeluvaltuutetun juttusilla, jos si-

nulla on työturvallisuutta koskevia ky-

symyksiä.

PIDÄ KIRJAA TEHDYISTÄ TUNNEISTA

Työnantajasi on velvollinen pitämään 

työaikakirjanpitoa, josta ilmenevät te-

kemäsi työtunnit. Joskus tunteja jää 

kuitenkin kirjaamatta. Tällöin muis-

tikuviin on hankala vedota. Siksi si-

nun on syytä heti työurasi alussa ope-

tella pitämään tehdyistä työtunneis-

ta kirjaa.

Merkitse päivän päätteeksi tun-

nit ja työkohde ylös esim. vaikka pie-

neen sinikantiseen vihkoon ja pane vi-

hot talteen niiden täytyttyä. Jos tun-

tien määrästä tulee epäselvyyttä, on 

tuo vihkonen painavaa näyttöä.

PIDÄ PALKKALASKELMAT TALLESSA

Opettele lukemaan palkkalaskelmaa-

si eli tilinauhaa. Ensimmäisen saatu-

asi käy se läpi luottamusmiehen tai 

TÄYTÄ LIITTYMISILMOITUS!
Sähköliiton jäsenmaksu on 1,25 prosenttia veronalaisesta työtulosta, 

mutta sen voi vähentää verotuksessa. Työantaja voi periä jäsenmaksun 

palkasta tai voit maksaa sen itse. Löydät liittymisilmoituksen/perintä-

sopimuksen netistä www.sahkoliitto.fi 

LOMAKKEEN VOI:

• Ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti netissä 

   www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi (etusivulla). 

• Lähettää sähköpostin liitteenä jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

• Tulostaa www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet ja lähettää allekirjoitetun 

   lomakkeen postitse (Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 

   33101 Tampere). 

• Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen Sähköliiton postituksesta, 

   puh. 03 252 0400 tai sähköpostilla: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Jos sinulla on epäselvyyttä liittymisasioissa tai jäsenmaksujen maksami-

sessa, ota yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päivystys toimistoaikana 

ensisijaisesti klo 9.00–15.00, puh. 03 252 0400.

työkaverisi kanssa ja selvitä itselle-

si, mitä tietoja tilinauhasta ilmenee. 

Jos olet valtuuttanut työnantajan pe-

rimään liiton jäsenmaksun suoraan 

palkastasi, mikä onkin oikein kätevä 

ja suositeltava tapa hoitaa jäsenmak-

su, tarkasta, että myös se ilmenee ti-

linauhasta.

Kun vuoden 2021 keväällä saat 

esitäytetyn veroilmoituksen, kaiva 

palkkalaskelmat esiin ja vertaa pidä-

tettyjen jäsenmaksujen yhteismäärää 

veroilmoitukseen merkittyyn. Määri-

en pitää täsmätä. Liiton jäsenmaksu 

on verotuksessasi vähennyskelpoinen, 

joten tässäkin asiassa kannattaa olla 

huolellinen.

PYYDÄ TYÖTODISTUS

Kaikki työkokemus on arvokasta, ja 

etenkin oman alan kesätyöt voivat olla 

portti pysyvään työsuhteeseen opis-

kelujen päätyttyä. Hyvällä tuurilla ja 

uutteruudella muutamien viikkojen 

tai kuukausien rupeamasta voi poi-

kia paljon enemmän iloa ja hyötyä 

kuin kesätyösopimusta tehdessä us-

koitkaan. Ja vaikket saman työantajan 

palvelukseen palaisikaan, muista jät-

tää viimeisenä työpäivänä yhtä hyvä 

vaikutelma kuin mihin pyrit keväällä 

työhaastattelussa. Et voi koskaan tie-

tää, missä ja milloin törmäät kesätyö-

kavereihisi tai esimiehiisi.

Työnantaja on velvollinen antamaan 

työtodistuksen vain työntekijän pyyn-

nöstä. Jotkut työnantajat antavat sen 

pyytämättäkin, koska tietävät, että 

sitä joka tapauksessa pyydetään. Jos 

näin ei tapahdu, muista pyytää se. 

Kun pystyt ensi keväänä osoittamaan, 

että sinulla on jo käytännön kokemus-

ta työelämästä, mahdollisuutesi seu-

raavan kesätyön saamiseen paranevat 

entisestään. 
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KÄRKIMIES

TALOUS ON OSIENSA SUMMA

KUUKAUDEN

KUVA

Eipä olisi kukaan vielä pari 

kuukautta sitten osannut 

ennustaa, että saamme tällaisen 

kevään, joka muuttaa meidän 

kaikkien olemista, tekemistä, ta-

loutta ja ajatuksia ympäröiväs-

tä todellisuudesta. Kaikki on var-

masti puhki puhuttu koronapan-

demiaan liittyen, joten aiheen 

kiinnostavuus itse virusnäkökul-

masta alkaa hiipua. Toisaalta ta-

loudelliset seuraukset ovat konk-

retiaa ja koskettavat jokaista 

meistä eri tavoin. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-

toksen epidemiologit ovat olleet 

ohjaksissa, kun eduskunta on 

lähtenyt toteuttamaan Suomen 

pandemiakriisi-strategiaa. Kaik-

ki asioista päättävät tahot ovat 

olleet hyvin yksimielisiä tiukasta 

linjasta, niin hallitus kuin oppo-

sitiokin, samoin kuin president-

ti sekä työnantaja- ja työntekijä-

järjestötkin. Media ei myöskään 

ole nostanut vastakkaista linjaa 

esiin aktiivisesti.  

Medialla on ollut täysin kes-

keinen rooli kollektiivisen kriisi-

tietoisuuden luomisessa ja toi-

menpiteiden tiedottamises-

sa.  Sen sijaan taloustieteilijät 

ja muiden tieteenalojen eksper-

tit on jätetty sivurooliin, mutta 

heidänkin roolinsa vahvistuu sitä 

enemmän, mitä kauemmin val-

miuslain nojalla tehtyjä rajoituk-

sia jatketaan. Talouden kriisi pa-

henee ajan funktiona. 

• • •

Kun ihmisiltä kysytään, mit-

kä ovat heille tärkeimmät hyvin-

voinnin osatekijät, niin vastaus 

on hyvin yksimielinen kaikis-

sa kulttuureissa ja maissa: per-

he ja terveys. Sinkku- ja kaupun-

kikulttuurin läpilyönnistä huoli-

matta arvot ja arvostukset säily-

vät. Pandemian kourissa tämä 

tuli hyvin esiin. 

Mutta ihmisten arki ei suju il-

man rahaakaan, siksi toimeentu-

lon miettiminen korona-taantu-

massa on tärkeää. Talouden tuo-

tanto tulee supistumaan tänä 

vuonna ennusteiden mukaan rei-

lulla viidellä prosentilla. Se on 

suuri pudotus ja pettymys lähes 

viisi vuotta jatkuneen tuotannon 

ja työllisyyden kasvun jälkeen. 

Juuri kun oltiin päästy kunnon 

vauhtiin seitsemän vuotta kitkut-

taneista finanssi- ja eurokriisin 

jälkeisistä nollakasvun vuosista.   

Jokainen talouslama tuottaa 

häviäjiä. Vieläpä niin, että hei-

koimmassa asemassa olevat kär-

sivät suhteellisesti kaikkein eni-

ten. Se on hyvin epäreilu lop-

putulos. Jotta lamasta selvitään 

mahdollisimman pienin talou-

dellisin ja henkisin vaurioin, epi-

demian kourissa ponnistelevat 

maat ovat päättäneet lähteä el-

vyttämään taloutta mittavilla ta-

loudellisilla apupaketeilla. Saat-

taa kuulostaa hieman epäloogi-

selta, että Suomen BKT (n. 240 

mrd. euroa) supistuu viisi pro-

senttia (euroina n. 12 mrd. eu-

roa), mutta elvytyksen kokoluok-

ka on yli kymmenen prosenttia 

(euroina n. 24 mrd. euroa) suh-

teessa BKT:een. Eikä apupaket-

ti lupaa kenellekään autettaval-

le – yrityksille tai työntekijöil-

le – samaa tulotasoa kuin ennen 

kriisiä. Tukitoimilla estetään ai-

noastaan selvitystilaan joutumi-

nen ja turvataan vähimmäistoi-

meentulo.

• • •

Käsillä oleva kriisi osoitti meil-

le kuitenkin sen, kuinka riippu-

vaisia olemme toinen toisistam-

me, maat keskenään ja talou-

den toimialat keskenään. Talou-

delliset vahingot alkoivat pie-

nistä henkilökohtaisia palveluja 

myyvistä yrityksistä. Juuri niis-

tä, joissa työllisyys on viime vuo-

sina kasvanut kaikkein eniten. 

Näiden palveluyritysten kesto-

kyky on kaikkein heikoin, koska 

näillä nuorilla ja nopeasti kas-

vavilla yrityksillä ei ole jemmas-

sa varallisuutta, jolla jatkaa yri-

tyksen elinkaarta, kun rahavir-

ta katkeaa. 

Kun työntekijät jäävät työttö-

miksi näistä pienistä yrityksistä, 

hiipuu kulutuskysyntä myös suu-

remmilta yrityksiltä. Niiden hor-

juminen ja laajat irtisanomiset 

taas kiihdyttävät taantumaa en-

tistä enemmän. Tämän vuoksi 

kierre on pysäytettävä ja äkkiä. 

Mutta miten se pysäytetään, jos 

se joudutaan tekemään hengen 

ja terveyden kustannuksella?

ELINA PYLKKÄNEN, 

Johtaja 

Palkansaajien tutkimuslaitos

Korona-ahdistuksen lieventämiseksi kuva värikkäästä mandariinisorsasta. Aix galericulata on harvinainen vieras Pohjolassa. Suomessa tavataan vuosittain noin parikymmentä yksilöä. Tämä vieras on kuvattu puistossa Vantaalla. Euroopassa tarhatus-

ta linnusta on luontoon levinnyt elinvoimainen kanta. 
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 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO 

VERKOSTOTÖITÄ MAALLA, 
MERELLÄ JA ILMASSA
-Keskimäärin neljä kertaa vii-

kossa lähdetään vikakeikal-
le veneellä, laskeskelevat 

paraislaisen DU-tec Netin nuoret ver-
kostoasentajat Ilari Koskinen, Victor 
Karlsson ja Victor Korpela. Reippaat 
ja hyväkuntoiset asentajat singahtele-
vat ympäri Paraista ja sen 10 000 saar-
ta tekemässä jos jonkinlaista verkosto-
alaan liittyvää asennustyötä asiakkail-
le mitä erilaisimmissa paikoissa. Kesäl-
lä myös merikaapelointi työllistää mo-
nitoimisia asentajia.

Du-tec Oy:n pihalla näkyy miehekäs 
tekemisen meininki. Yhtiön logoilla va-
rustetut paketti- ja kuorma-autot kaar-
tavat pihaan ja toiset taas lähtevät koh-
ti työkohteitaan. Melko tuoreen teolli-
suustontin ja -hallin tukikohdasta käsin 
firman 10 sähkö- ja verkostoasentajaa 
tekevät ja huoltavat sähkö- ja televerk-
koja Paraisten laajalla ja rikkonaisel-
la saaristoalueella. Tytäryhtiöidensä 
kautta yritys tekee myös kiinteistöhuol-
toa sekä uusiutuvien energioitten rat-
kaisuja. 

– DU-tec Net tekee töitä enimmäk-
seen Paraisten kaupungille, TeliaSone-
ralle sekä Carunalle mutta myös yksi-
tyishenkilöille. Kolmesta DU-tecin ty-
täryhtiöstä Du-tec Net toimii sähkö- ja 
televerkkojen sekä tievalaistuksen toi-
mittajana, asentajien luottamusmiehe-
nä reilun vuoden toiminut Ilari Koski-
nen selventää.

Hän kertoo heidän soveltavan Säh-
köliiton energia-alan työehtosopimus-
ta, jota täydennetään paikallisilla sopi-
muksilla tarpeen mukaan. 

– Aika hyvin tesin mukaan meillä teh-
dään, mutta saaristo-olosuhteet joskus 
vaativat soveltamista, tuumii 26-vuoti-
as luottamusmies, joka toivoo korona-
ajan mentyä pääsevänsä lisäoppiin lii-
ton luottamusmieskursseille.

NUORI YRITYS, 
NUORET ASENTAJAT
Vuonna 2011 perustetun DU-tecin alku-
kirjaimet tulevat firman kahdesta omis-
tajasta, Ralf Dahlqvistista ja Bjarne Ul-
rikssonista, jotka myös johtavat moni-
toimista yritysrypästä, korona-aikana 
enimmäkseen etätöistä käsin. 

DU-teciläisten valkoiset pakut kiitä-
vät pitkin Paraista, johon kuuluvat ny-
kyään myös Nauvon, Korppoon, Ini-
ön ja Houtskärin kunnat satoine saari-
neen, joihin kuuluvat esimerkiksi Jur-
mo ja Utö. Myös henkilökunta pääsään-
töisesti asuu näillä alueilla.

– Minä taidan olla poikkeus säännös-
tä, Turussa asuva Ilari Koskinen tun-
nustaa.

DU-tec Netin palkkalistoilla yli viisi 
vuotta viihtynyt Koskinen kertoo, että 
työpäivät koostuvat vaihtelevista hom-
mista.

– Joskus on enemmän rakennusura-
koita, ja viankorjaukset työllistävät lop-
puajan. Meille kuuluu esimerkiksi ko-
ko kunnan katuvalojen kunnossapito ja Kaapelien asennuksessa merelle tarvitaan avuksi raskasta vesirakennuskalustoa. Proomun kannattelema kaivinkone tekee kaapeleille väylän mereltä maalle.

VERKOSTOTÖITÄ MAALLA, 
MERELLÄ JA ILMASSA
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– Veneen käsittely kuuluu DU-tec Netin verkos-

toasentajien taitovaatimuksiin, Ilari Koskinen, 

Victor Karlsson ja Victor Korpela toteavat.

huolto, joten niitä hommia riittää lähes 
joka päivälle, Koskinen summailee.

Satojen kesämökkien Paraisilla riit-
tää myös pienjännitevikoja, joita lähde-
tään tarvittaessa korjaamaan venekyy-
dillä. Asentajien käytössä on tehokas 
moottorivene sekä Paraisten keskustan 
rannassa että Nauvon satamassa. Jokai-
nen asentaja myös osaa käyttää hyvin 
varustettua venettä.

– Mereltä päin kaikki rannat näyttä-
vät samalta, pojat nauravat ja kertovat, 
että ensimmäiseksi mökkiläisille sano-
taan ”päivää god dag”. 

– Asiakas saa päättää, kummalla kie-
lellä meidän kanssa kommunikoi, Vic-
tor Korpela selittää ja arvelee, että yh-
tiön kaikki asentajat puhuvat tai aina-
kin ymmärtävät riittävästi niin suomen 
kuin ruotsinkin kieltä, jota tarvitaan 
varsinkin ulkosaaristossa.

MERIKAAPELOINTIA 
KELILLÄ KUIN KELILLÄ
Kaikkein kovimpiin myrskyihin tai pi-
simmille saarikeikoille asentajien ei 
tarvitse itse lähteä firman kompaktilla 
moottoriveneellä vaan silloin voidaan 

käyttää ulkopuolista kuljetusammatti-
laista. 

– Uloimmissa saarissa ei juurikaan 
kasva edes puita, joten linjat eivät yleen-
sä katkeile siellä myrskyjen takia. Jos-
kus vikakeikalla saaren lisäkeskukses-
ta löytyi kuollut käärme, joka vesivahin-
gon kylkiäisenä oli aiheuttanut sähkö-
katkon.

Hiiltyneiden käärmeiden ohella saa-
ristomaastossa liikkuvat saavat varoa 
punkkeja. Punkkirokotukset kuuluvat-
kin asentajien työterveysetuihin. 

Ulkopuolista proomu-urakoitsijaa 
ja sukeltajaa tarvitaan myös merikaa-
peloinnissa, jota tehdään kesän lisäksi 
myös varhain keväällä ja myöhään syk-
syllä. Ja se voi olla todella kylmää kyy-
tiä.

– Ilman kosteus ja tuuli aiheuttavat 
sen, että mikään pukeutuminen ei tun-
nu merellä riittävän, Ilari Koskinen tii-
vistää ja toivoo, että merikaapeloinnit 
voitaisiin vastaisuudessa hoitaa pää-
sääntöisesti kesäaikaan.

Kauniina kevätpäivänä DU-tec Netin 
nuoret asentajat hymyilevät kilpaa au-
ringon kanssa ja vakuuttavat, että am-
matinvalinta on osunut kohdalleen.

– Hyvällä fiiliksellä täällä saaristos-
sa tehdään töitä. Meillä on firmassa ren-
to ja vapaa meininki. Työt tehdään ajal-
laan ja turhaa byrokratiaa ei ole, pojat 
vakuuttavat ja suuntaavat omiin työkoh-
teisiinsa, Korpela ja Karlsson Nauvoon 
vikakeikalle ja Koskinen saneerattavan 
linjan vetoon Paraisten perukoille. Kaapelien asennuksessa merelle tarvitaan avuksi raskasta vesirakennuskalustoa. Proomun kannattelema kaivinkone tekee kaapeleille väylän mereltä maalle.

Kaapelien asennuksessa 

merenrannalla tarvitaan 

välillä myös sukeltajaa.

Korkeat paikat eivät pelota 

seinäkiipeilyäkin harrastavaa 

Ilari Koskista.

DU-tec Netin pihasta lähtevät verkostoasentajien pakut nähdään usein liikkeessä tuhansista 

saarista koostuvan Paraisten alueella.
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Edes olkapäät eivät säästy vuosi-
en tuomilta vaivoilta. Yli 40-vuo-
tiaan olkapäissä on jo usein iän 

tuomaa kulumaa. Kuluman myötä kas-
vaa myös jännevaivojen riski. Kädet ko-
holla työskentely lisää riskiä olkapään 
vaivoihin jo huomattavasti.

JÄNTEET ODOTTAVAT LIIKETTÄ
Jännevaivoista tyypillisin on kiertä-

jäkalvosinoireyhtymä. Se on rasitusvai-
va, joka ilmaantuu pikku hiljaa ja nuo-
rena kiertäjäkalvosimen jännevaivoista 
tuskin on tietoakaan. Vuosien elämän-
tavoilla on kuitenkin iso merkitys tu-
ki- ja liikuntaelinten terveyteen ja sik-
si työstä palautumiseen kannattaa kiin-
nittää huomiota jo ensimmäisistä työ-
vuosista lähtien.

Yksi tärkeä hyvä tapa on harrastaa 
pitkäjänteisesti liikuntaa. Työstä palau-
tumista eivät edistä esimerkiksi tupa-
kointi ja ylipainon kertyminen.

KIPUA KÄDEN NOUSTESSA
Jos työ on fyysisesti kuormittavin het-
ki viikossa, tiedossa on ongelmia. Olka-
päiden kannalta kädet koholla työsken-
tely on pitkän ajan kuluessa hyvin ku-
luttavaa. 

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä alkaa fy-
sioterapeutti Minna Nauhan mukaan 
tuntua eniten liikkeessä, jossa kättä 
nostetaan sivu kautta ylös. Nauha to-
teaa, että levossa olkapään kipu tun-
tuu yleensä ensimmäisenä, jos yrittää 
esimerkiksi nukkua kipeällä puolella. 
Oikean nukkumisasennon löytäminen 
saattaa valvottaa öisin.

ENSIN LEPOA
Kun olkapää ärsyyntyy, ensiohje on ke-
ventää olkapään työtaakkaa. Lepo, ki-
pua turruttava kylmäpussi ja särkylää-
ke voivat auttaa alkuvaiheessa. 

Jos olkapään kipu on niin voimakas-
ta, että se haittaa työntekoa ja vapaa-ai-
kaakin, Nauha kehottaa suuntaamaan 
lääkäriin. Mitä nopeammin hoito aloi-
tetaan, sitä nopeammin vaivasta pääsee 
eroon. Minna Nauha Käsikeskus Avo-
sektorista toteaa, että moni tulee hoi-
toon turhan myöhään.

– Vuosikin on voitu kärsiä.

KUNTOUTUS VOI KESTÄÄ
 Nykyään kuntoutus on olkapään jän-
nevaivojen ensisijainen hoitomuoto ja 
leikkaus on vasta toinen  vaihtoehto.

Jos lääkäri katsoo kuntoutuksesta 
olevan hyötyä, hän ohjaa asiakkaan to-
dennäköisesti fysioterapeutin vastaan-
otolle. Lääkärin lähete oikeuttaa kah-
deksan euron Kela-korvaukseen fysio-
terapiatunnilta.

Fysioterapeutti Minna Nauha sanoo, 
että kuntoutus saattaa olla pitkä projek-
ti.

– Riippuu asiakkaan historiasta, mi-
ten kauan kuntoutus kestää. Jos esi-
merkiksi kiertäjäkalvosimen jännevai-
vat ovat syntyneet vuosien saatossa, voi 
kuntoutus kestää kuukausia tai yli vuo-
denkin. Kuntoutus vaatii sinnikkyyttä 
niin asiakkaalta kuin fysioterapeutilta-
kin.

Minna Nauhan kokemuksen mukaan 
asiakkaalle kannattaa perustella riittä-
vän hyvin, miksi kuntoutus kestää. Hän 

itse kertoo aikavälin, jolloin muutoksia 
parempaan päin pitäisi tapahtua.

– Edistysaskeleita tulee matkan var-
rella. Usein muutos on nähtävissä jo 
ensimmäisen kuukauden aikana ja se 
kannustaa eteenpäin.

Nauha muistuttaa, että kuntoutus on 
aina yksilöllistä. Yhteinen kieli ja hen-
kilökemioiden osuminen kohdilleen 
ovat tärkeitä myös fysioterapeutin vas-
taanotolla.

ELÄMÄNTILANNE HUOMIOON
Fysioterapeutti suunnittelee käyntiker-
rat ja niiden tiheyden asiakkaan yksi-
löllisen tilanteen mukaan. Samalla hän 
tekee asiakkaan kanssa suunnitelman 
tulevasta kuntoutuksesta. Nauhan mu-
kaan hoitokertoja on yleensä alkuvai-
heessa tiheämmin, jotta asiakas saa tar-
vitsemansa tuen kuntoutuksen aloit-
tamiseen. Hän huomauttaa, että lähes-
kään kaikkien asiakkaiden kanssa ei ta-
vata edes viikottain, vaan muun muassa 
asiakkaan kiputilanne ja koko elämän-
tilanne vaikuttavat hoitokertoihin.

– Jollakin fysioterapiakertoja ei vält-
tämättä ole kuin yksi tai kaksi ohjaus-

käyntiä, jos omatoiminen kuntoutus 
ohjeiden mukaan sujuu kotioloissa hy-
vin.

Jos kotona on kahvakuulia, käsipai-
noja, jumppapalloja tai kuminauho-
ja, otetaan ne nyt käyttöön. Välineitä ei 
tarvitse lähteä ostamaan, sillä fysiote-
rapeutti soveltaa vastukset vaikka vesi-
pulloista.

OMA LAJI ETSINTÄÄN
Minna Nauha kehottaa aloittamaan lii-
kunnan rauhallisesti, jos taustalla ei ole 
aikaisempaa harjoittelua. Aloittelijalle 
riittää pari kertaa viikossa. Nauha ei pa-
tista ketään kuntosalille, jos saliharjoit-
telu ei tunnu hyvältä. Omien asiakkai-
densa kanssa hän pohtii yhdessä, mikä 
laji olisi sopiva ja niin mieluinen, että 
sitä jaksaa tehdä vuodesta toiseen. 

OLKAPÄÄN KIPU VAATII HETI HUOMIOTA

Jänne on tiukkaa ja vahvaa sidekudosta, joka liittää lihaksen 

luuhun. Kun lihas supistuu, jänne toimii voimien välittäjänä li-

haksesta luuhun. Voimanvälitys tekee mahdolliseksi luiden vä-

lisen liikkeen. Olkapäätä ympäröi pallomaisesti neljä jännettä, 

joita yhdessä nimitetään kiertäjäkalvosimeksi.

 TEKSTI :  SEIJA PENTTILÄ

Minna Nauha

”RIIPPUU ASIAKKAAN 
HISTORIASTA, MITEN 
KAUAN KUNTOUTUS 
KESTÄÄ.”



 VA S A M A  5  /  2 0 2 0   15

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

Koronaviruspandemian aiheuttama 

poikkeustilanne lisääntyneine lo-

mautuksineen on tuonut liittymis-

ryntäyksen myös Sähköliittoon ja 

Sähköalojen työttömyyskassaan. 

Tässä muutama muistisääntö sii-

tä, kuka voi liittyä jäseneksi.

• Sähköliiton jäseneksi voi liittyä 

sähköisillä aloilla tai niihin liit-

tyvissä ammateissa työskentele-

vä palkansaaja, ammattiin opiske-

leva (oppilasjäseneksi) ja amma-

tinharjoittaja, joka ei toimi työn-

antajana.

• Sähköalojen työttömyyskassan jä-

seneksi pääsee jokainen työttö-

Sähköliittolaisten oma lomapaikka,  

Kotkan Kaarniemi pysyy suljettu-

na koronaviruspandemian aiheutta-

man poikkeustilanteen vuoksi aina-

kin kesäkuun loppuun saakka. Kiinni 

ovat niin mökit, huoneistot kuin vau-

nupaikatkin.

Lomapaikan sulkemisella nouda-

tamme viranomaisten poikkeusoloihin 

antamia valtakunnallisia ohjeita pan-

demian leviämisen estämiseksi.

Sähköliitto seuraa viranomaisten 

ohjeita ja arvioi Kaarniemen tilannetta 

kuukausittain.

Maksetuista lomista palautetaan 

rahat takaisin varaajille. Vaunupaik-

kalaisille raha hyvitetään ensisijaisesti 

ensi vuoden vuosimaksusta tai välittö-

mästi, kun kiinniolon kesto selviää.

Sähköliiton lomaosakkeissa voi yhä 

lomailla, mutta alueiden aktiviteetit ja 

ravintolat ovat kiinni. Varatun ja mak-

setun lomansa voi siksi halutessaan 

peruuttaa. 

Lomaosakkeidenkin tilannetta seu-

rataan kuukausittain. Osakkeet si-

jaitsevat Saariselällä, Sallassa, Tah-

kolla, Tampereella, Vierumäellä ja 

Virossa lähellä Pärnua.

Seuraa verkkosivujamme, jonne 

päivitämme mahdolliset muutokset.

www.sahkoliitto.fi

MAKSETUN LOMAN 
VOI PERUUTTAA

myysturvalain soveltamisalaan 

kuuluva sähköaloilla tai niihin lä-

heisesti liittyvissä ammateis-

sa työskentelevä palkkatyönteki-

jä, joka ei ole täyttänyt 68 vuot-

ta. Kassan jäseneksi voidaan hy-

väksyä myös sähköaloille opiske-

leva henkilö, joka on palkkatyössä 

opiskelun aikana. 

• Liittyjän tulee olla liittymishetkel-

lä työssä. 

• Liiton ja kassan jäseneksi pääsee 

myös palkkatyöntekijä, joka on 

liittynyt kuukauden kuluessa toi-

sesta liitosta tai kassasta erottu-

aan. Tällöin hänen hyväkseen las-

Sähköliiton henkilökunta noudattaa 

varotoimena yhä etätyösuositusta 

ja työskentelee pitkälti kotona. Sik-

si liittoon kannattaa ottaa yhteyt-

tä puhelimen tai sähköpostin väli-

tyksellä.

Sähköalojen työttömyyskassa pal-

velee toimistolla Tampereella ai-

noastaan ajanvarauksella. Ajanva-

raus on tarpeen, että kassa voi var-

mistaa kävijän saavan tarvitsemaan-

sa palvelua.

Liiton toimistotiloihin ei oteta ul-

kopuolisia yli kolmen henkilön vie-

rasryhmiä vastaan.

Lehden painoon mennessä ke-

sää koskevia päätöksiä ei vielä ol-

lut tehty. 

ketaan hänen työssäolo- ja jäse-

nyysaikansa edellisessä työttö-

myyskassassa.

• Liittoa tai kassaa ei voi vaihtaa 

työttömänä tai lomautettuna ol-

lessaan. (katso kohta 3)

• Kassan jäsen ei saa samanaikai-

sesti olla jäsenenä toisessa työttö-

myyskassassa.

Kerro kaverillesi jäsenyydestä ja 

suosittele Sähköliittoa: www.sahko-

liitto.fi > Liity jäseneksi > Suositte-

le Sähköliittoa

KUKA VOI LIITTYÄ?

PALVELEMME TOISTAISEKSI 
ENIMMÄKSEEN ETÄNÄ

     ENNAKKOILMOITUS

     4.6.2020 

EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS

Aika pe – su 27. – 29.11.2020 alkaen perjantaina 27.11. klo 10.00
Paikka Tampere, Original Sokos Hotel Ilves

 Sähköalojen ammattiliitto ry:n edustajiston syyskokous pidetään 
 27. – 29.11.2020 Tampereella, Original Sokos Hotel Ilveksessä, 
 os. Hatanpäänvaltatie 1. Kokous alkaa 27. päivänä marraskuuta 2020 
 klo 10.00 ja jatkuu seuraavina päivinä.

Käsiteltävät asiat

 Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 8 §:ssä määrätyt asiat sekä 
 sääntömuutosesitykset.

 Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on liiton sääntöjen 
 8 §:n mukaan lähetettävä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen 
 kokousta. Esitykset edustajiston kokoukselle tulee tehdä kirjallisesti liiton 
 hallitukselle osoitettuna. Niiden pitää olla liiton toimistossa 
 25.9.2020 mennessä.

Edustajien valinta

 Edustajat edustajiston kokoukseen valitaan vaalijärjestystä ja keskusvaali-
 lautakunnan hyväksymiä ohjeita noudattaen 7.–30.9.2020 
 toimeenpantavalla posti- ja nettiäänestyksellä.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus

 Sauli Väntti  Hannu Luukkonen
 puheenjohtaja   varapuheenjohtaja

TYÖTTÖMYYSKASSAN 
EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika pe – su 27.11.– 29.11.2020 alkaen perjantaina 27.11. klo 10.00
Paikka Tampere, Sokos Hotelli Ilves 

 Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston varsinainen kokous pidetään 
 27.11.-29.11.2020 Tampereella, Sokos Hotelli Ilveksessä. 
 os. Hatanpään valtatie 1, Tampere. 
 Kokous alkaa 27. päivänä marraskuuta 2020 ja jatkuu seuraavina päivinä.

Käsiteltävät asiat

 Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 14 § ja 15 §:ssä 
 määrätyt asiat sekä sääntömuutosesitykset. Kokousedustajia pyydetään 
 huomioimaan työttömyyskassan sääntöjen 13 §:n 4 momentti:

 Edustajiston jäsenen katsotaan eronneen edustajistosta ja hänen tilalleen 
 kutsutaan varaedustaja jos:
 – hän siirtyy pysyvästi eläkkeelle
 – hän eroaa kassan jäsenyydestä
 – hänet valitaan kassan hallituksen jäseneksi

 Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina 
 osoitettava työttömyyskassan hallitukselle ja toimitettava kassan toimistoon 
 viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Niiden pitää olla kassan 
 toimistossa 24.9.2020 mennessä.

Edustajien valinta

 Edustajat edustajiston kokoukseen valitaan vaalijärjestystä ja keskusvaali-
 lautakunnan hyväksymiä ohjeita noudattaen 7.9.-30.9.2020 
 toimeenpantavalla posti- ja nettiäänestyksellä.

Sähköalojen työttömyyskassa
Hallitus

 Jyrki Tapper         Tarja Ojala
 puheenjohtaja      kassanjohtaja
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Sähköalojen työttömyyskassan 
puhelinpalveluun soittaessasi 
on melkoisen todennäköistä, 
että sinulle vastaa Tuula 
Forsman. Haastatteluhetkellä 
hän teki töitä kotoa 
käsin kassan siirryttyä 
koronaviruspandemian takia 
pitkälti etätyöskentelyyn.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  

 KUVA:  HAASTATELTAVAN KOTIALBUMI

7.00
Viritän kellon soimaan varmuuden 
vuoksi etäpäiväaamuinakin, vaikka he-
rään kyllä muutenkin seitsemän ja puoli 
kahdeksan välillä. Jos edessä olisi päivä 
kassan toimistolla Tampereen keskus-
tassa, kello soittaisi varttia vaille seitse-
män. Sillä aikataululla ehtisin bussiin.

Muutama vuosi sitten muutimme Pir-
kanmaalle, kun mieheni sai täältä töitä. 
Hänkin tekee nyt etätöitä, ja meillä on 
rauhallinen aamu perheen kesken. Pöy-
dässä on kahvia sekä puuroa marjojen 
kanssa. Kuusivuotias poikamme katsoo 
aamupalan lomassa lastenohjelmia.

Toisinaan katson päivän aloittajaisik-
si Ylen Aamu-tv:tä. Sieltä näkee päivän 
puheenaiheet, ja uutiset tulevat sopivas-
ti puolen tunnin välein. 

8.00
Aloitan työt omalla etätyöpisteelläni 
kahdeksan ja puoli yhdeksän välillä tar-
kistamalla ensin ansiopäivärahahake-
musten työjonot, e-viestit, työttömyys-
kassan sähköpostin sekä oman työsäh-
köpostini. Viikonlopun jäljiltä hake-
muksia on yleensä enemmän.

Meille tulevien ansiopäivärahahake-
musten määrä alkoi lisääntyä pääsiäi-
sen jälkeen. Osasimme valmistautua sii-
hen, sillä ennen pääsiäistä jäsenet kyse-
livät toimintaohjeita tulevien lomautus-
ten varalle puhelinpalvelussa ja sähköi-
sessä asiointipalvelussa. Monelle tämä 
koronakriisi on merkinnyt ensimmäistä 
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lomautuskertaa.
Olemme suoriutuneet kassassa kas-

vaneista hakemusmääristä aika hyvin 
tehokkaalla tekemisellä ja palkkaamal-
la lisää käsipareja hakemusten käsitte-
lyyn.

Minun vastuullani ovat jatkohake-
mukset eli sellaisten hakijoiden hake-
mukset, joille on jo aikaisemmin mak-
settu ansiopäivärahaa. Jatkohakemuk-
sia käsitellään käsin, jos niissä ei ole 
kaikkia liitteitä mukana tai ne vaativat 
muita lisäselvityksiä, jos esimerkiksi 
TE-toimiston antamaan lausuntoon on 
tullut muutoksia. Muuten käsittely on 
automaattista.

9.00
Kassan puhelinpalvelu on auki maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–15 
ja perjantaisin kello 9–12. Olen ollut yh-
tenä vastaamassa palvelunumeroon pa-
ri vuotta.

Tämän hetken yleisimmin kysyt-
ty kysymys on, mitä lomautetun tulee 
tehdä ansiopäivärahaa saadakseen. Ai-
ka paljon kysellään myös sitä, miten si-
vutoiminen yritystoiminta vaikuttaa 
ansiopäivärahaan. Jäsenemme tekevät 
palkkatyön ohella remontteja ja muu-
ta pienimuotoista. Tässä poikkeustilan-
teessa eduskunta on päättänyt, ettei TE-
toimisto tutki lomautetun hakijan yri-
tystoimintaa tai opiskelua. Kassa kui-
tenkin pyytää tapauskohtaisesti lähet-
tämään joko viimeksi vahvistetun vero-
tuspäätöksen tai selvityksen yrityksen 
tuloista ja menoista.

Kokemus on osoittanut, että ensim-
mäinen tunti on puhelinpalvelussam-
me ruuhkaisin. Tämä on tärkeä jäsen-
palvelun muoto, ja usein puhelun aika-
na puhutaan vähän myös muista asiois-
ta. Pitää tietysti olla tilannetajua ja ym-
märtää, mitä kukin soittaja odottaa.

11.00
Tauotamme toisen kassan työntekijän 
kanssa toisiamme niin, että kumpikin 
pääsee pienelle tauolle aamupäivän ai-
kana ja sitten lounaalle.

Toimistolla työskennellessä olen tot-

tunut lähtemään yhdeltätoista lou-
naalle, ja samaa aikataulua noudatam-
me kotona perheen kesken. Poikamme 
on jo niin omatoiminen, että hän leik-
kii paljon itsekseen ja tulee sitten mei-
dän kanssamme syömään.

Toistaiseksi olemme tehneet koti-
ruokalounaan emmekä ole vielä hyö-
dyntäneet ravintoloiden kotiinkulje-
tuspalveluita. Kauniina päivänä me-
nen ruoan jälkeen vielä terassille au-
rinkoon istuskelemaan joksikin aikaa.

Lounaan jälkeen puhelinpalvelussa 
yleensä hiljenee hieman, ja aikaa jää 
hakemusten käsittelyynkin.

14.00
Toimiston kahvihuoneessa juotavat il-
tapäiväkahvit korvaa nyt välipala ko-
tona. Otamme kaapeista jotain terveel-
listä, vaikka jogurttia ja marjoja.

Olen sikäli onnekas, että pystyn te-
kemään töitä samalla teholla koko 
päivän. En ole erityisesti aamu- tai il-
tapäiväihminen. Pakkokin on pysyä 
skarppina, kun neuvon jäseniä puhe-
limessa.

15.30
Puhelinpalvelu sulkeutuu kolmelta, ja 
jatkan vielä jatkohakemusten parissa.

Olemme saaneet jäseniltä kiitos-
ta nopeasta palvelusta sekä sähköisen 
asioinnin viesteihin vastaamisessa et-
tä hakemusten käsittelemisessä ja an-
siopäivärahan maksamisessa. 

Jos olen päässyt aloittamaan työt 
kahdeksalta, pyrin lopettelemaan puo-
li neljän maissa. Paras, mitä silloin voi 
keksiä, on lähteä lenkille. Kolmen var-
tin kierros Pyhäjärven rannalla taittuu 
välillä juosten ja välillä kävellen.

Olen liikunnallinen ihminen ja saan 
kiskottua itseni liikkeelle huonolla-
kin säällä. Toisinaan poikamme läh-
tee mukaan polkupyörällä antamaan 
äidille vauhtia.

Lenkkeilyn ohella pidän kuntoa yl-
lä käymällä kuntosalilla, retkeilemäl-
lä luonnossa ja pelaamalla jalkapalloa 
poikamme kanssa puistossa.

18.00
Päivällistä meillä syödään kuuden ja 
seitsemän välissä. Se, mitä on pöydäs-
sä, riippuu siitä, olemmeko tehneet 
jonkin isomman satsin ruokaa edel-
lisenä päivänä.

Nyt kun pysyttelemme pandemian 
takia kotosalla, ruokaa kuluu enem-
män, varsinkin välipaloja. Käymme 
kaupassa parisen kertaa viikossa. Yh-
dessä emme mene ruokakauppaan, 
vaan aina jompikumpi hoitaa asian 
yksin.

Ilta kuluu pojan kanssa pelaten, ko-
tihommissa ja sisustusasioita pyöritel-
len. Tykkään suunnitella ja laittaa ko-
tia.

Yksi suosikki-tv-ohjelmistani on 
Puoli seitsemän. Se tuleekin sopivasti, 
jos ruokailemme kuudelta.

20.00
Poikamme menee nukkumaan kah-
deksan ja yhdeksän välillä. Jos lenk-
ki on jäänyt tekemättä töiden jälkeen, 
lähden ulos viimeistään nyt.

Illemmalla MTV:n Kymmenen uuti-
set ovat meille perinne.

23.00
Osaan palautua työpäivästä ja olen hy-
vä nukkuja. Menen yleensä yhdeltä-
toista nukkumaan. 

Uutisissa nähdyt asiat voivat kum-
mitella jonkin aikaa mielessä, esimer-
kiksi työttömyyskassamme toimin-
taan vaikuttavat valtiojohdon päätök-
set. Hyvin kuitenkin pystyn pyristele-
mään ajatuksista irti.

Aloitin Sähköalojen työttömyys-
kassassa työttömyysturva-asiantun-
tijana tammikuussa 2018. Sitä ennen 
työskentelin Tehyn kassassa. Ilman-
kos elän ja hengitän aiheeseen liitty-
viä asioita.

Muistan ajatelleeni jo aikoja sitten, 
että minulle sopisi toimistotyö, johon 
yhdistyy asiakaspalvelu. Jo pienenä 
olin usein äidin mukana toimistohom-
missa, ja minusta on kuvakin toimis-
topöydän ääressä. Nyt olen ollut alal-
la kuusi vuotta. 
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TYÖTTÖMYYSKASSA 

Sähköalojen työttömyyskas-

saan saapuneiden lomautet-

tujen tekemien ansiopäivärahaha-

kemusten määrä on kasvanut ke-

vään mittaan viime vuoden vastaa-

vaan ajankohtaan verrattuna. Vielä 

tammi- ja helmikuussa hakemus-

ten määrä oli noin kaksinkertainen 

vuoden 2019 tammi- ja helmikuu-

hun verrattuna, maaliskuussa mel-

kein 2,5-kertainen. Mutta huhti-

kuussa määrä kasvoi jo yli kuusin-

kertaiseksi.

Kun tarkastellaan tämän ja vii-

me vuoden ajanjaksoa 16.3.–

10.5., lomautettujen hakemuksi-

en määrä on nyt kasvanut yli kah-

deksankertaiseksi. Lomautukset 

1. TILAA VEROKORTTI 

ETUUTTA VARTEN

Ansiopäivärahaa varten kannattaa 

yleensä tilata uusi verokortti, joka 

on tarkoitettu nimenomaan etuu-

den maksamista varten. Ilman sitä 

työttömyyskassan tulee pidättää 

ansiopäivärahastasi vähintään 25 

prosenttia tai palkkaa varten anne-

tun verokorttisi mukainen prosent-

tiosuus.

Ansiopäivärahasi on pienempi 

kuin palkkasi, mutta veroprosent-

tisi saattaa silti pysyä kutakuin-

kin ennallaan, koska ansiopäivära-

hasta ei voi verotuksessa tehdä sa-

manlaisia vähennyksiä kuin palk-

katuloista.

Kerää tiedot tuloistasi ja mah-

dollisista vähennyksistäsi, laske al-

kuvuoden tulot ja arvioi koko vuo-

den tulot. Verohallinnon OmaVe-

roon kirjautumissivulla on hyvä 

ohje, miten tilaat verokortin etuut-

ta varten. Lue se ja kirjaudu sitten 

OmaVeroon.

www.vero.fi > Oma vero

2. ILMOITA MYÖS 

ARKIPYHÄKORVAUKSET 

JA LOMA-AJAT

Jos työnantajasi maksaa sinulle lo-

mautuksen aikana vuosiloma-ajan 

palkkaa, työajan lyhennysvapaita, ar-

kipyhäkorvausta tai muita palkkoja tai 

korvauksia, ilmoita niistä päiväraha-

hakemuksessasi ja lähetä työttömyys-

kassaan palkkalaskelma, josta makse-

tut palkat tai korvaukset ilmenevät.

Viime aikojen ja tulevia arkipyhiä 

ovat vappu 1.5., helatorstai 21.5. ja 

juhannuspäivä 20.6., mutta kaikil-

la aloilla arkipyhiksi ei lueta samo-

ja päiviä.

3. TEE SELVITYS KAIKISTA 

SAAMISTASI PALKOISTA

Jos olet saanut palkkaa useammas-

ta työstä, näistä kaikista tuloista on 

tehtävä selvitys 26 viikon ajalta. Jos 

siis teet oman työsi ohella sivutoi-

misesti muutakin työtä, palkkato-

distus tarvitaan myös siitä.

Kassa saa tietoja tulorekisteristä, 

mutta harvoin sieltä löytyvät kaik-

ki hakemuksen käsittelyssä vaadit-

tavat tiedot.

4. LAADI TYÖLLISTYMISSUUN-

NITELMA 31.7. MENNESSÄ, 

JOS TE-TOIMISTO SITÄ VAATII

Eduskunnan poikkeustilanteen ta-

kia säätämän väliaikaisen lain mu-

kaan lomautetulta ei vaadita työl-

listymissuunnitelman laatimista 

työttömyysturvaa saadakseen. Lo-

mautettuja koskeva väliaikainen 

laki on voimassa heinäkuun lop-

puun saakka. 

LOMAUTETTU, MUISTA NÄMÄ 4 ASIAA

Pelkästään kassan jäsen?

NÄIN EHDOKKAAKSI JA 
ÄÄNESTÄJÄKSI

30.6.
Ehdokasasettelu Sähköliiton ja Säh-

köalojen työttömyyskassan vaaleihin 

päättyy 5. kesäkuuta. 

Mikäli olet pelkästään työttö-

myyskassan jäsen, voit valituksi tul-

lessasi osallistua ainoastaan kassan 

edustajiston kokoukseen ja kassan 

asioiden käsittelyyn. Ehdokkaaksi 

voit asettua joko sähköisellä tai pa-

perilomakkeella.

Sähköisen lomakkeen löydät os-

oitteesta www.sahkoliitto.fi/vaalit/

ehdokasasettelu. Sitä täyttäessäsi 

sinun tulee valita jompikumpi vaali-

liitoista, jotka ilmoittivat sähköisen 

ehdokasasettelun tarpeestaan mää-

räaikaan mennessä. Paperilomak-

keella voit ilmoittautua myös jonkin 

muun vaaliliiton ehdokkaaksi. Pa-

perilomakkeen voit tilata Sähkölii-

ton toimistolta osoitteesta teija.nie-

menmaa@sahkoliitto.fi. Lomake tu-

lee palauttaa liiton toimistolle en-

nen ehdokasasettelun päättymistä.

ÄÄNESTÄMINEN VAATII 

REKISTERÖITYMISEN

Äänioikeuttasi käyttääksesi sinun 

tulee rekisteröityä äänestäjäk-

si, mitä ei edellytetä niiltä jäsenil-

tä, jotka ovat sekä liiton että kas-

san jäseniä.

Yksittäisenä jäsenenä kuulut 

valtakunnalliseen työttömyyskas-

saan, jonka kotipaikka on Tampe-

re. Siksi vaalipiirejäsi ovat Häme/

Pirkanmaan alueen toimialakoh-

taiset vaalipiirit. Rekisteröidy ää-

nestäjäksi toimialakohtaisesti työt-

tömyyskassan jäsenrekisteriin 30. 

kesäkuuta mennessä ottamalla yh-

teyttä osoitteeseen mirva.virta-

nen@sahkoliitto.fi. Näin varmistat, 

että saat oikean toimialakohtaisen 

vaalipiirisi äänestys- ja vaalikir-

jeen. Kirjeet postitetaan viimeis-

tään syyskuun alussa.

Äänestäminen postitse ja netis-

sä alkaa 7. syyskuuta. Yksittäisenä 

kassan jäsenenä sinun tulee ää-

nestää Häme/Pirkanmaan vaalipii-

rien ehdokkaita riippumatta siitä, 

missä itse asut.

Lue lisää edustajiston vaaleista: 

www.sahkoliitto.fi/vaalitVäliaikaisen lain mukaan ko-

konaan työttömiltä ei vaadi-

ta työllistymissuunnitelman laati-

mista 16.3. ja 30.6. välisenä aika-

na. Työttömällä työnhakijalla on siis 

mahdollisesti takautuva oikeus työt-

tömyysturvaan, jos sen maksaminen 

on katkaistu siksi, että hän ei ole 

laatinut työllistymissuunnitelmaa 

tai antanut riittäviä tietoja työttö-

mäksi ilmoittautuessaan.

Tarkista, koskeeko takautuva oi-

keus sinua. Jos työnhaussasi on ol-

lut katkos 16. maaliskuuta jälkeen 

siksi, ettet ole antanut riittäviä tie-

toja tai laatinut suunnitelmaa, ole 

yhteydessä TE-toimistoon tarkis-

Työttömyysturvalakia on jälleen 

muutettu koronakriisin takia vä-

liaikaisesti, että muun muassa an-

siopäivärahahakemuksia pystyttäi-

siin käsittelemään entistä nopeam-

min.

11. toukokuuta lähtien työttömyy-

setuutta on ollut mahdollista mak-

saa ennakkoon puolen vuoden ajal-

16.3.–30.6.
OIKEUS TAKAUTUVAAN 
TYÖTTÖMYYSTURVAAN?

taaksesi oikeutesi.

Takautuva työttömyysturvaoike-

us voi koskea sinua myös, jos 16. 

maaliskuuta jälkeen olet keskeyttä-

nyt työllistymistä edistävän palve-

lun koronaepidemian vuoksi, et ole 

hakenut opiskelupaikkaa tai et ole 

noudattanut laadittua työllistymis-

suunnitelmaasi.

Työttömän työnhakijan tulee kui-

tenkin laatia työllistymissuunnitel-

ma ennen väliaikaisen lain päätty-

mistä 30. kesäkuuta. Samaan mää-

räaikaan mennessä sinun tulee vas-

tata TE-toimiston palvelutarpeen ar-

viointiin. Jos suunnitelma jää teke-

mättä, työttömyysturvaoikeutesi voi 

katketa väliaikaisen lain voimassa-

olon päättymisen jälkeen.

Väliaikaisen lain mukaan lomau-

tetuiltakaan ei vaadita työllistymis-

suunnitelman laatimista ennen kuin 

heitä koskevan väliaikaisen lain voi-

massaolo päättyy 31. heinäkuuta.

Normaalitilanteessa työllistymis-

suunnitelma laaditaan ja palvelu-

tarve arvioidaan osana työttömäk-

si työnhakijaksi ilmoittautumista ja 

laiminlyönnin takia työnhaku ja oi-

keus työttömyysturvaan voivat kat-

keta.

Lue lisää: www.tyj.fi

ANSIOPÄIVÄRAHAA 
VOIDAAN MAKSAA 
PUOLELTA VUODELTA ENNAKKOON

1/2
ta, jos lakisääteinen 30 päivän käsit-

telyaika uhkaa ylittyä. Tällöin hakijan 

ei tarvitse odottaa etuuttaan siihen 

saakka, että maksupäätös on tehty.

Lisäksi osa-aikatyötä tekevälle 

maksettavaan soviteltuun ansiopäivä-

rahaan liittyvät sovittelujaksoa ja las-

kennallista tuloa koskevat säädökset 

poistuvat määräajaksi. 

Laki on voimassa lokakuun lop-

puun, ja sitä sovelletaan sen voi-

massaoloaikana alkaviin hakujaksoi-

hin. Ennakkomaksua voidaan kui-

tenkin maksaa jo aiemmin saapu-

neiden hakemusten tekijöille. Säh-

köalojen työttömyyskassassa käsit-

telyaika on pysynyt lyhyenä, joten 

ennakolle ei ole tarvetta. 

koskevat kipeimmin teollisuudessa 

työskenteleviä kassan jäseniä.

Kasvaneista määristä huolimat-

ta työttömyyskassa on pystynyt kä-

sittelemään hakemukset hyvässä ai-

kataulussa. Maaliskuussa kaikki-

en hakemusten (ei vain lomautettu-

jen) käsittelyajan keskiarvo oli 9,9 

ja huhtikuussa 4,6 päivää. Mediaa-

niaika maaliskuussa oli 3 päivää ja 

huhtikuussa 2.

Tahdin kiristämisessä ovat autta-

neet jäsenten tekemät hakemukset, 

joissa on ollut mukana kaikki käsit-

telyä varten tarvittavat liitteet, sekä 

kassan oikea-aikainen varautumi-

nen ja rekrytoinnit.  

LOMAUTETTUJEN
HAKEMUSTEN MÄÄRÄ
JO YLI 8-KERTAINEN

8

29.6.–31.7. PUHELINPALVELUMME ON AUKI ARKISIN KELLO 10–11.

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
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KURSSIT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
24.–28.8.2020 Kuopio (Yleinen)
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yh-

dyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi 

myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen 

työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

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

tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä 

työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• neuvottelutoiminnan perusteet

• yhteistoimintamenettely

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liit-

to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä 

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

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

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.  

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

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
17.–21.8.2020 Kuopio (Yleinen)
KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja roo-

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

hön liittyvistä kuormitustekijöistä. Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä 

toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaa-

li sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai 

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

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.  

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere 

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

SYYSKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUS-ALAN 

TES-KURSSI

Työehtosopimus tutuksi

4.–5.9.2020, Scandic Helsinki 

Aviacongress, Vantaa 

hakuaika päättyy 21.8.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

KÄRKIMIESKURSSI

12.9.2020, Sokos Hotel Torni, Tampere  

hakuaika päättyy 28.8.2020

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN 

TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI

12.–13.9.2020, Sokos Hotel Ilves, Tampere 

hakuaika päättyy 28.8.2020

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 

AJANKOHTAISPÄIVÄT

12.–13.9.2020, Scandic Aulanko, 

Hämeenlinna  

hakuaika päättyy 28.8.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

TES-KURSSI

Työehtosopimus tutuksi

18.–19.9.2020, Sokos Hotel Arina, Oulu  

hakuaika päättyy 4.9.2020

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

19.–20.9.2020, Scandic Aulanko, 

Hämeenlinna • hakuaika päättyy 4.9.2020

TYÖSUOJELUPÄIVÄT

25.–26.9.2020, Sokos Hotel Vaakuna, 

Rovaniemi • hakuaika päättyy 11.9.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

TES-KURSSI

Urakkamääräykset

26.–27.9.2020, Scandic Helsinki 

Aviacongress, 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, Sokos Hotel Arina, Oulu  

hakuaika päättyy 18.9.2020

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA 

SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTA-

KURSSI

3.–4.10.2020, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa 

hakuaika päättyy 18.9.2020

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA

3.–4.10.2020, Sokos Hotel Flamingo, 

Vantaa • hakuaika päättyy 18.9.2020

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

19.–23.10.2020, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

TES-KURSSI

Urakkatöiden laskeminen

24.–25.10.2020, Scandic Helsinki 

Aviacongress, Vantaa 

hakuaika päättyy 9.10.2020

TYÖSUOJELUPÄIVÄT

30.–31.10.2020, Scandic Aulanko, 

Hämeenlinna  

hakuaika päättyy 16.10.2020

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

TES-KURSSI

Urakkatöiden laskeminen

31.10.–1.11.2020, Sokos Hotel Arina, Oulu 

hakuaika päättyy 16.10.2020

MARRASKUU

ASPA-KOULUTUS

7.11.2020, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa  

hakuaika päättyy 23.10.2020

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille 

maksutonta. Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton 

kursseille hakuaikaan mennessä osoitteella 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469. 

TUTUSTU KOULUTUSTARJONTAAMME 

www.sahkoliitto.fi

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2020

• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneu-

vojen taksojen mukaan. Oman auton käytös-

tä 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 ta-

pauksista on aina sovittava ennakkoon liiton 

koulutusyksikön kanssa.

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pys-

tyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.

• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta ai-

heesta eri puolella Suomea, osallistuminen ja 

matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä ole-

valle kurssipaikalle. 

• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtu-

maan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvet-

ta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista 

edeltävänä päivänä, on siitä haettava korvaus-

ta esim. omalta ammattiosastolta tai vastatta-

va kustannuksista itse (ei koske Kiljavan opis-

ton kursseja)

• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen 

edellyttää täysipainosta osallistumista kurssi-

tapahtumaan.

• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sel-

laisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita 

osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mai-

nittuun määräaikaan mennessä. Mikäli jäsen 

esittää lääkärintodistuksen tai muun todistet-

tavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy 

peruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on kes-

kusteltava etukäteen liiton koulutusasiantun-

tijan kanssa.

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
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KILJAVAN 
OPISTON 
KURSSIT 
syksyllä 2020
Sähköliitto on 
varannut paikkoja 
seuraavilta syksyn 
yleisiltä kursseilta:
• Paikallinen sopiminen 

   17.–20.8.2020

• Työoikeuden peruskurssi 

   31.8.–4.9.2020

• Paikallinen sopiminen 

   7.–9.9.2020

• Työoikeuden täydennyskurssi 

   7.–11.9.2020

• Työoikeuden peruskurssi 

   2.–6.11.2020

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 

   30.11.–4.12.2020

Löydät muut opiston järjestämät kurssit 

osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on 

mahdollisuus osallistua myös muille 

opiston kurssikalenteriin merkityille ylei-

sille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihake-

muslomakkeella, jonka saat esimerkiksi 

osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/lo-

makkeet (Kiljavan opiston kurssihake-

muslomake). Palautettuasi hakemuksen 

liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähet-

tää sinulle kurssikutsun noin viikkoa en-

nen kurssin alkua. 

Tiedustele osallistumismahdollisuutta 

koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Hänel-

tä voit myös tilata hakemuksen ja saa-

da apua sen täyttämisessä. Täytetyt ha-

kemukset myös palautetaan koulutusasi-

antuntijalle. 
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Nimi

Osoite

Lähetä vastauksesi 10.8.2020 mennessä: SÄHKÖLIITTO, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. 

Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Vallitsevien olosuhteiden johdosta valta-

kunnallisten tapahtumien järjestäminen 

on tällä hetkellä lähes mahdotonta. Kun huo-

mioidaan, että kilpailun markkinointi pitäi-

si hoitaa pahimpien karenssien aikana niin 

on ymmärrettävää, että ihmiset eivät varmas-

ti sitoudu tällä hetkellä vastaaviin tapahtu-

miin. Ei ole myöskään terveyden näkökul-

VUODEN 2020 AY-GOLFIA EI JÄRJESTETÄ KORONATILANTEEN 
JOHDOSTA JA KILPAILU SIIRTYY VUOTEEN 2021

masta suotavaa suosia turhaa matkustamis-

ta. Seurakohtaiset kilpailut alkavat pyöriä ke-

sän aikana ja pelaajille on varmasti riittäväs-

ti kilpailutarjontaa nyt alueellisesti. Olemme 

siis päätyneet ratkaisuun, että vuoden 2020 

AY-golfia ei järjestetä vaan se siirretään vuo-

teen 2021.

Alustavien suunnitelmien mukaan seuraa-

va AY-golf pelataan Aurinko Golfin kentällä 

Naantalissa 7.8.2021.

Mukavaa golfkesää kaikille, liikutaan aktii-

visesti ja huolehditaan terveydestä.

Golfterveisin

JARNO BLOMSTER, 

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 20.8.2020. 

Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 10.8.2020 kello 15.00 mennessä. 

Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

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

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten il-

moituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lo-

puksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat -osi-

oon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla 

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

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS SIIRTYY SYKSYYN
Toukokuussa pidettäväksi tarkoitettu Sähköalojen ammattiliiton edustajiston kevätkokous on päätetty korona-
tilanteen takia siirtää pidettäväksi syksyllä. Liiton hallitus päätti siirtää kokouksen pidettäväksi 26. syyskuu-
ta Rovaniemellä. Kokouspaikkana on hotelli Santa Claus. Tarkemmat kokousohjeet ja kellonajat ilmoitetaan 
edustajille myöhemmin.

Myös edustajiston Pietarin matka peruttiin ja se vaihtui edustajiston kokouksen yhteydessä tehtävään koti-
maan matkaan. Istuvan edustajiston ”päättäjäismatka” toteutetaan nyt siis elämysretkipäivänä Rovaniemen 
seudulla.

Kokous- ja elämysmatkalle kutsutaan edustajiston ja hallituksen jäsenten lisäksi edustajistokaudella koko-
uksiin osallistuneet varajäsenet ja kaudella eläköityneet edustajiston ja hallituksen jäsenet sekä liiton toimit-
sijat. 

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Kevätkokous ma 15.6.2020 klo 
19 osaston toimistolla, Vesivallin-
aukio 5 A, 48600 Kotka. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä sääntömuutokset. Ter-
vetuloa! – Hallitus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Tulevat kokoukset v. 2020 tors-
taisin: 27.8., 24.9., 29.10. ja 
26.11. syyskokous. Huom! koko-
ukset alkavat klo 16.30. Tervetu-
loa! Osoite on Rakennusliiton toi-
misto, Sibeliusbulevardi 36, Por-
voo.

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ti 
1.9.2020 klo 18 osaston toimis-
tolla, Hämeentie 58–60 C 57, 
00500 Helsinki. Kokouksessa kä-
sitellään sääntöjen 7§ mukaiset 
asiat ja sääntömuutosasia. Terve-
tuloa! – Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 
11.6.2020 klo 18 alkaen osas-
ton toimitilassa, Keskuskatu 17 
B, kellarikerros, 60100 Seinäjo-
ki. Ruokailu vallitsevan tilanteen 
mukaan kokouksen jälkeen.

101 Jokilaaksojen sähköalojen 
osasto ry
Kevätkokous pe 12.6.2020 klo 
18 Ylivieskassa osoitteessa Kaup-
pakatu 14, Myllynranta/Bar 5 -ti-
loissa. Asioina varsinaiset kevät-
kokousasiat, osaston virallinen ni-
menmuutos sekä sääntöjen muu-
tos. Osallistujille tarjolla pizzaa ja 
virvokkeita. Tervetuloa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
5.6.2020 klo 18 alkaen liiton toi-
mistolla, Kauppakatu 32. Terve-
tuloa!

VOLTTIPÄIVÄT 
SIIRTYVÄT ENSI VUOTEEN 
Helsingin Sähköalantyöntekijät ry on päättänyt peruuttaa Volttipäivät 

tältä kesältä koronavirustilanteen takia. Volttipäivät piti järjestää elo-

kuun alussa Helsingissä.

Volttipäivät on tarkoitus siirtää ensi vuoteen pidettäväksi. Alusta-

va ajankohta on 30.–31. heinäkuuta. Päivämäärä vahvistuu lähiai-

koina. 
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SÄHKÖLIITON 6. OSASTOJEN VÄLINEN

SÄBÄTURNAUS
la 3.10. klo 10–18, Lahden Energiahalli

Joukkueet: vähintään yksi maalivahti ja viisi kenttäpelaa-
jaa; pienet osastot voivat yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.

Ilmoittautumiset Anssi Salminen puh. 040 966 6142 
tai salminen.anssi@hotmail.com

Osallistumismaksu 150 €/joukkue (sis. lounas hallilla) 
11.9. mennessä tilille FI48 5542 7140 0229 13. 
Kirjoita maksun saajaksi Lahden Sähköalantyöntekijät ry 
ja viitteeksi osastonne nimi.

Järjestäjä: 
LAHDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY OS. 059

Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus 
kattaa pelit.

Jokilaaksojen Sähköalojen osasto 101 ry on 

Sähköliiton uusimpia osastoja. Se syntyi 

yhdistämällä Ylivieskan, Oulaisten ja Kalajoen 

vanhat ammattiosastot. Osaston nykyinen ni-

mikin on vielä vahvistamatta, kun alun perin 

nimi oli vähän pitempi. Syksylle koronatilan-

teen takia siirtynyt kevätkokous vahvistanee 

kuitenkin nyt käyttöön otetun nimen.

– Synnytys oli yllättävän kivuton, luonnehtii 

uuden osaston sihteeri Timo Heiska, joka ehti 

aikoinaan vaikuttaa Ylivieskan osaston pu-

heenjohtajana 12 vuotta.

Hän kertoo, että yhdistymishanketta alettiin 

puuhailla liiton toimitsijoiden avustuksella rei-

lu vuosi sitten, jolloin myös Haapaveden osas-

toa kysyttiin mukaan. Siellä yhdistyminen ei 

kuitenkaan saanut kannatusta.

 – Käytännössä naapuriosastot fuusioitui-

vat Ylivieskan osastoon, jonka nimi ja säännöt 

muutettiin kaikille sopiviksi.

Heiska harmittelee, että koronatilanteen ta-

kia uudella innolla aloittanut osasto on jou-

tunut perumaan kaikki tämän kevään tapah-

tumat, kokoukset, keilailut ja risteilyt, missä 

osastolaisten oli määrä tutustua toisiinsa.

JOHTOTROIKKA YLIVIESKASTA

Jokilaaksojen Sähköalojen osaston nykyinen 

puheenjohtaja löytyi Ylivieskasta. Matti Paa-

nanen luotsaa 101:stä, jonka taloudenhoitaja-

”SATAYKKÖNEN” SYNTYI KIVUTTOMASTI
 TEKSTI :  RIITTA KALLIO 

Sataykkösen hallitus saatiin koolle koronasta huolimatta. Kokoukseen uskaltautuivat paikan päälle vasemmalta lukien 

Henri Hakalahti, Joonas Räisälä, Teijo Oikarinen, Timo Heiska, Matti Paananen ja Martti Malkamäki.

kin yli 20 vuoden kokemuksella on ylivieska-

lainen Teijo Oikarinen. Hallituksen muut jä-

senet koostuvat eri työpaikoilta ympäri joki-

laaksoa. Mukana on mm. oulaistelainen Tapio 

Merilehto, joka vaikuttaa myös Sähköliiton 

edustajistossa ja työympäristöasiain johto-

kunnassa.

Tätä nykyä sataykköseen kuuluu 333 jä-

sentä. Sopimusalajäseniä heistä on 139, op-

pilaita 35 ja eläkeläisiä 159. Valtaosa työs-

kentelee sähköistysalalla, mutta mukana on 

myös energia-, ICT- ja verkostoalan ammatti-

laisia samoin kuin teollisuuspuolen kavereita.

 –  Saattaa olla, että sataykkönen tulee ny-

kyisestä vielä kasvamaan. Esimerkiksi Kan-

nuksen sähköalan osastossa on Korpelan Voi-

man työntekijöitä kuten meilläkin ja he olisi-

vat tervetulleita samaan osastoon, Timo Heis-

ka mainostaa.

Hän kertoo, että koronatilanne ei ole pur-

rut jokilaaksojen sähkötyömailla kovinkaan 

pahasti. Tälläkin hetkellä isoja työmaita pyö-

rii; Ylivieskaan nousee uusi kirkko ja kaksi 

isoa koulua.

– Esimerkiksi omalla työpaikallani selvittiin 

säikähdyksellä. Työtilauksia peruttiin, mut-

ta uusia tilauksia tuli tilalle niin paljon, että 

edes talvilomia ei oikein ehditä pitää aika-

naan. Tietysti riskiryhmiin kuuluvat pyrkivät 

välttämään altistavia tilanteita. 

Työelämätiedottajien
koulutus 29.–30.8. 

Kokoushotelli Murikanranta

HAE NYT! 
www.lyyti.in/tyoelamatiedottajat2020 

KESÄTYÖNTEKIJÄ –
KYSY NEUVOA 
ILMAISEKSI!

Kesäduunari-info palvelee 
sinua toukokuusta elokuuhun 
kesätyösuhteeseen liittyvissä 

kysymyksissä. Kysy 
WhatsAppissa tai soita!

MAKSUTTOMAN KESÄDUUNARI-INFON TARJOAVAT  
suomalaisia ammattiliittoja edustavat palkansaajien keskusjärjestöt.

WhatsApp

0800 179 279

Kysy WhatsAppissa:

Tai soita ma–pe klo 9–15:

MUISTILISTA,
USEIN KYSYTYT
& LINKKIVINKIT:

@kesaduunari

www.kesaduunari.fi

040 747 1571
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ELLEDNINGEN

KOLLEKTIVAVTALSFÖRHANDLINGARNA NÄRA MÅL 
Kollektivavtalsförhandlingar-

na inom Elektrikerförbun-

dets huvudavtalsbranscher dvs 

elektrifierings- och elinstallations-

branschen samt energi-ICT-nät-

verksbranschen startade i början 

av mars, och de nådde sitt mål 

äntligen i början av maj: förhand-

lingsresultaten mellan avtalspar-

terna vid båda borden. 

Knapp en vecka senare fick vi 

förhandlingsresultatet till stånd 

inom service- och underhålls-

branschen, vilket motsvarar i hög 

grad förhandlingsresultatet inom 

elektrifierings- och elinstallations-

branschen. 

Vi gick igenom kollektivavtals-

förhandlingarna på ett exceptio-

nellt sätt under exceptionella ti-

der utan att veta, på vilket sätt 

och hur länge krisen kommer att 

påverka hela samhället.  Förhand-

lingarna fördes via fjärranslutning-

ar, förutom den första förhand-

lingsgången, vilket också medför-

de ytterligare utmaningar. 

Det centrala målet i den här för-

handlingsrundan var att avskaffa 

de oavlönade kiky-timmarna i en-

lighet med medlemmarnas vilja. 

Målet genomdrevs i alla förhand-

lingsresultaten som vi nådde i bör-

jan av maj, det var bra det. Det 

svåraste i avskaffandet av talko-

timmarna var naturligtvis arbets-

givarorganisationernas ovillkorliga 

krav att de skulle fullt kompense-

ras. Den frågan satte arbetstagar-

sidans tålamod på prov. 

Så här efteråt kan jag konsta-

tera, att man aldrig skulle ha gått 

med på kiky-förhandlingarna. Det 

tyckte jag personligen redan un-

der den förra styrelseperioden. Nu 

betalade vi dyrt för det dåvarande 

omröstningsbeslutet för att bli av 

med kiky-timmarna. 

Löneförhöjningsnivån på resul-

taten var i enlighet med den sk 

allmänna linjen. Arbetsgivarorga-

nisationerna vaktade småpetigt på 

inverkningen av kostnadsnivån till 

denna avtalsperiod. 

Summa summarum: även om 

de ansiktslösa, via fjärranslutning-

en förda förhandlingarna tidvis var 

allvarligare än allvarligt kämpan-

de, kunde man också ta med hu-

mor i den svåra situationen och 

bevara god anda. Tack för det till 

förhandlingsdelegationerna för 

våra avtalsbranscher och även ar-

betsgivarorganisationernas för-

handlare. Förhandlingarna var svå-

ra, men vi nådde resultatet ändå. 

VALFÖRBUNDEN KÄNNER 

IGEN SAMMA BEKYMMER 

OCH UTMANINGAR 

Elektrikerförbundets representant-

skapsval skall genomföras i den 

kommande hösten, och kandidat-

nomineringen pågår just nu. Två 

valförbund har anmält sig till va-

let: Elektrikerförbundets Gemen-

samma lista och Elektrikerförbun-

dets Intressebevakare.

I förbundstidningen Vasama i 

april presenterade valförbunden 

omfattande sina mål. Det var gläd-

jande att läsa och lägga märke till 

hur liknande målen sist och slut-

ligen var. Båda valförbunden kän-

ner igen samma bekymmer och 

utmaningar.

Den centralaste skillnaden mel-

lan valförbunden tycks vara, att 

Intressebevakarna fortfarande vill 

fortsätta gruppverksamheten som 

delar upp medlemskapet. Elektri-

kerförbundets Gemensamma lista 

tillsattes i våras och då föreslogs 

det att alla kandidaterna skulle 

nomineras på en och samma lista. 

Det vara enbart Intressebevakarna 

som ville ha sin egen lista i valet. 

Själv vill jag stödja modellen 

som Elektrikerförbundets Gemen-

samma lista för, vilket också un-

derstödjer en klar majoritet i re-

presentantskapet.  

Båda valförbunden  tar tydligt 

upp samarbetet och gemenskapen 

i sina presenterade mål. Jag tror 

nog, att vi alla kan arbeta för våra 

medlemmar utan onödig uppdel-

ning förr eller senare. Gemenska-

pen och samarbetet kommer sä-

kert att bli viktiga i de kommande 

utmaningarna.  

TILL VILKEN NORMAL 

ÅTERKOMMER VI OCH NÄR? 

Coronavirusepidemin har påverkat 

mycket vårt samhälle och också 

verksamheten i Elektrikerförbun-

det. Vi har varit tvungna att åter-

kalla tillställningar och senareläg-

ga dem till framtiden. För tillfäl-

let börjar man avveckla samhälle-

liga begränsningar så småningom. 

Förhoppningsvis håller sig antalet 

smittor på en nivå, som hälsovår-

den kan sköta. 

Alla önskar säkert att vi skul-

le återkomma till det normala, då 

människorna kan röra sig fritt och 

mötas också annars än via fjärran-

slutningar. Tiden visar, när vi kan 

återkomma till det normala, och 

också vad det nya normala då be-

tyder.

Nästa förbundstidning Vasama 

kommer ut först i augusti, så vid 

det här skedet skall jag önska alla 

trevlig början på sommaren och en 

skön och avslappnande semester, 

då den tiden kommer! 

HANNU LUUKKONEN

vice 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

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.
Kevätristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 
Hannu Salmi Porista. Onnittelut voittajalle!

KEVÄTISTIKON RATKAISU
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Yhdessä olemme
vahvempia.

Kaleva pitää huolta suomalaisista. 
Huolenpito alkoi lähes 150 vuotta sitten ja jatkuu edelleen.

KALEVAVAKUUTUS.FI


