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Toimihenkilöilmoitus 2018 toimitettava helmikuun aikana liittoon
Liiton ja ammattiosastojen sääntöjen mukaan: ”Osastolle ei makseta liittomaksun osuutta, jos se ei ole
toimittanut sääntömääräisen syyskokouksen henkilövalinnoista tehtävää vuosi-ilmoitusta liitolle
seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun (28.2.2018) mennessä. Jos vuosi-ilmoituksen
toimittamatta jättäminen on johtunut hyväksyttävästä syystä, liiton hallitus voi osaston hakemuksesta
päättää liittomaksun osuuden palauttamisesta kokonaan tai osittain.”

Toimihenkilöilmoituslomake täytetään huolellisesti heti henkilövalintojen jälkeen ja palautetaan liittoon
osoitteella: Sähköliitto Kaisa Järvensivu, PL 747, 33101 Tampere. Lomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta
www.sahkoliitto.fi > lomakkeet. Voit täyttää sen ja tulostaa ja lähettää edellä mainittuun osoitteeseen tai
lähettää sen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi.

Voit lähettää tiedon valituista toimihenkilöistä myös suoraan Sähköliiton kotisivujen Voimavirran kautta
kohdasta Ammattiosastot > Sähköliiton osastot > Vuosi-ilmoitus. Mikäli haluat vahvistuksen siitä, että
ilmoitus on tullut perille, voit tiedustella sitä Kaisa Järvensivulta sähköpostitse tai puhelimitse.

Jos ammattiosaston toimihenkilövalinnoissa tulee muutoksia, on niistä tehtävä muutosilmoitus
yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä joko lomakkeella tai suoraan netissä osoitteessa www.prh.fi
(alasivu Yhdistysrekisteri).

LISÄTIEDOT
Järjestöasiantuntija Kaisa Järvensivu
Puh. 050 409 8456
kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi

Tes-tilanne
Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat Sähköliiton molemmilla pääsopimusaloilla.

Neuvottelut ovat edenneet nihkeästi. Molemmilla sopimusaloilla työnantaja hakee työaikojen laajaa
vapauttamista. Työaikoja halutaan vapauttaa keskimääräisten työaikajärjestelyjen kautta ja samalla
viikonloput voitaisiin ottaa käyttöön säännöllisen työajan työpäivinä. Työaikojen sijoittaminen tapahtuisi
työnantajan toimesta, ei sopimalla. Sähköliiton hallinnon asettamasta kärkitavoitteesta, työajan
pidennyksestä luopumisesta, työnantaja ei halua edes neuvotella.

Energia-ICT-Verkostoalalle on asetettu ylityökielto 1. helmikuuta alkaen, kun sopimuskausi on päättynyt.
Molemmissa työehtosopimuksissa on ns. roikkopylälä, eli työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan
normaalisti sopimuskauden päättymisen jälkeenkin niin kauan kuin neuvottelut ovat käynnissä.

Ylityökielto energia-, ict- ja verkostoalalla 1.2.2018 alkaen
Sähköliitto päätti ylityökiellosta, joka koskee Energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimusta
noudattavia työntekijöitä. Ylityökielto alkoi 1.2.2018 kello 06.00, koska alalle ei olla saavutettu
neuvottelutulosta. Ylityökielto jatkuu toistaiseksi, ja sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

Sähköliitto tavoittelee ylityökiellolla alan neuvotteluiden nopeaa vauhdittamista ja työehtosopimuksen
syntymistä mahdollisimman pian.

Ylityökielto on laillinen toimenpide 1.2.2018 alkaen, kun sopimukseton tila alkoi. Työehtosopimuksen
voimassaolo päättyi 31.1.2018.

Ylityökielto harkinnan lopputulos
Sopiminen liittojen ja työnantajien välillä on ajautunut työnantajien ota tai jätä -tarjouksiksi.
Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry tarjoavat neuvotteluesityksiä, joissa asioista ei
sovita, vaan työnantaja päättää yksipuolisesti työehdoista, tai ne siirretään paikallisesti ratkaistaviksi.
Työnantajaliitot näkevät, että liittojen edunvalvonta ohitetaan parhaiten työpaikoilla, kun luottamusmiehiä



painostetaan sopimaan asioista vain työnantajien etujen mukaisesti. Työnantajien asenne osoittaa
välinpitämättömyyttä työehtosopimusjärjestelmää ja työntekijöiden järjestäytymistä kohtaan eikä
edesauta ratkaisun syntymistä.

Sähköliitto on vastuullisesti pyrkinyt edistämään energia-, ict- ja verkostoalan työpaikkojen menestymistä
ja liiketoimintakykyä. Nyt näyttää siltä, että vaihtoehdot neuvotella ja sopia ovat käymässä
neuvottelupöydässä vähiin. Heikennysesitykset ja työnantajan tarjoama saneluvalta eivät ole oikea
suunta tai tapa korjata luottamusta ja ostovoimaa kohentuneessa taloustilanteessa. Energia-, ICT- ja
verkostoalan yritysten tuloskunto ja tulevaisuuden näkymät ovat hyvällä tolalla. Palkankorotuksille ja
työehtojen myönteiselle kehitykselle on tilaa, koska viimeiset neljä vuotta alalla ovat olleet äärimaltillisia
ja työntekijöille on jaettu vain lähes nollakorotuksia.

Ylityökielto käytännössä
Ylityökiellon aikana ei tehdä säännöllisen työajan ylittävää työtä. Liukuvassa työajassa työskentelevät
tekevät vain sovittua päivittäistä työaikaa, eikä liukumia tule kerryttää. Lisä- tai ylityötä ei tehdä.

Myös hälytystyöt ovat ylityötä ja ylityökiellon piirissä.

Varallaolon aikana tehtävä työ on lisä- tai ylityötä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu,
työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että varallaoloon liittyviä työtehtäviä ei
tehdä lisä- tai ylityönä. Varallaolo hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja vikailmoitukset mutta
korjaustoimenpiteet tehdään säännöllisen työajan puitteissa työvuoroluettelon mukaisesti.
Työvuoroluetteloita ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä.

Hätätyöstä ei voi kieltäytyä. Sähköliitto selvittää jälkeenpäin, onko ilmoitukset viranomaiselle tehty ja
onko hätätyölupa myönnetty. Sähköliitto varoittaa työnantajia etukäteen hätätyön väärinkäyttämisestä.

Lisätietoja:
Hannu Luukkonen, liittosihteeri puh. 050 68 295
Jari Ollila, vastaava sopimusasiantuntija puh. 050 60 302
Juha Lujanen, työehtoasiantuntija puh. 050 563 4400
Jouni Leppänen, työehtoasiantuntija puh. 050 60 303

Jäsenristeilyn ohjelma julki –hytit varattava viimeistään 25.3.2018!
Sähköliiton historian ensimmäinen jäsenristeily suuntaa Tallinnaan 21.–22.4.2018 Silja Europalla.
Risteilyn ohjelma on julkistettu ja tarjolla on mm. stand upia, Vauva.fistä sanoituksensa ominutta
trubaduurimusiikkia, liiton ajankohtaisia kuulumisia, käväisy Tallinnassa ja paljon muuta.

Jotta pääsisitte osalliseksi kaikesta kivasta, varatkaa hytit viimeistään sunnuntaina 25.3.2018. Ko.
ajankohdan jälkeen Sähköliitto joutuu luovuttamaan varatusta kiintiöstään jäljellä olevat paikat pois.
Toimikaa siis nyt! Varauksen pääsee tekemään vastuullisen matkanjärjestäjän Matkapojat Oy:n sivuilla.
A- tai B-luokan hyttiin mahtuu enintään neljä sähköliittolaista, mutta majoittua voi myös vaikka yksinkin,
sillä varaus koskee aina koko hyttiä. A-hytin hinta on 105 € ja B-hytin 80 €.

Varaus maksetaan saman tien verkkopankissa tai luottokortilla, ja varausvaiheessa tarvitsee tietää myös
kaikkien matkaanlähtijöiden nimet, syntymäajat ja Sähköliiton jäsennumerot. Valikosta tulee muistaa
myös ruksata jokaisesta matkaanlähtijästä tieto, ovatko he sopimusala-, oppilas- vai eläkeläisjäseniä.

Tiedotteen liitteenä on jäsenristeilystä mainos, jossa tiedot vielä tarkemmin. Lähtekää sankoin joukoin
tapaamaan muita sähköliittolaisia ja samalla tutustumaan keväiseen Tallinnaan!

Itse varauksen tekemistä ja matkaa koskevat tiedustelut Matkapojille:
Myyntipalvelu 010 2323 200
Varauksen voi tehdä myös puhelimitse, kunhan muistat mainita Sähköliiton jäsenristeilyn!



Jäsenyyttä ja jäsentietoja koskevat tiedustelut Sähköliittoon:
Tarja Toppari 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai
Jäsenrekisteri 03 252 0400 tai jasenrekisteri@sahkoliitto.fi,
Järjestämis- ja järjestötyö 03 252 0600

Koulutustarjontaa
Sähköliitto järjestää kevään aikana useamman Toimi työpaikkasi puolesta -kurssin, jotka ovat
tarkoitettu erityisesti kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Kurssilla pohditaan
yhdessä mitä voisimme saavuttaa, jos Sähköliitolla olisi suurempi ja aktiivisempi jäsenistö? Mitä on
järjestäminen? Miten järjestämistyötä käytännössä tehdään? Millainen työnjako työpaikka-aktiivien,
osastojen ja liiton välille pitäisi rakentaa?

Kurssiajat ja -paikat ovat:

6.4.2018 14.4.2018
Turku, Holiday Club Caribia Tampere, Cumulus Koskikatu
hakuaika päättyy 23.3.2018 hakuaika päättyy 29.3.2018

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssiesitteestä, joka on tiedotteen liitteenä.

Tiedotteen liitteistä löytyy myös esitteet sähköistys- ja sähköasennusalan kursseista 2018, Sähköliiton
alueellisista nuorisotapahtumista 2018, Luottamusmiesten peruskurssista 12.–16.3.2018 Kiljavalla sekä
Työsuojelun peruskurssista 12.–16.3.2018 Kiljavalla.

Volttipäivien kotisivut ovat nyt auki! – Volttipäivät Hämeenlinnan Aulangolla
17.–19.8.2018
Elokuussa pidettävien Sähköliiton Volttipäivien kotisivut ovat auenneet! Osoitteesta www.volttipaivat.fi
löydät tarpeellista tietoa 17.‒19.8.2018 Hämeenlinnassa järjestettävästä suurtapahtumasta.

Perjantai-illan risteilylle Vanajavedellä, lauantaipäivän golfmestaruus- ja onkikilpailuihin sekä -illan
illalliselle tulee ilmoittautua etukäteen. Ohjeet saat nettisivuilta, samoin ohjeet majoittujille.

Volttipäivien keskuksena toimii Hämeenlinnan Aulanko, 52 vuoden tauon jälkeen.

Volttipäivien järjestelyistä vastaa tänä vuonna Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry eli osasto 018.

Tiedotteen liitteistä löytyy lomake Volttipäivien käsiohjelman osastotervehdyksistä, jotka tulee toimittaa
30.4.2018 mennessä sähköpostilla vottipaivat2018@gmail.com. Osastotervehdys maksaa 50 € ja se
tulee maksaa tilille FI39 5680 0020 1979 80 käyttäen viitettä 8099. Maksun saaja ”Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry 018”.

Luottamushenkilöseminaari tulee taas
Sähköliiton jo perinteeksi muodostunut luottamushenkilöseminaari järjestetään 23.–24.3.2018
Tampereella Hotelli Scandic Rosendahlissa. Luottamushenkilöille on lähetetty kutsu seminaariin
sähköpostilla. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostiviestissä olevasta linkistä. Ilmoittautumisaika päättyy
16.2.2018.

Seminaarin ohjelma alkaa perjantaina aamukymmeneltä ja päättyy lauantaina iltapäivällä kahdelta.
Tämän vuoden teemoina ovat työehtosopimustoiminta ja sen kehittäminen tulevaisuudessa,
luottamushenkilöiden koulutusjärjestelmä ja heidän oikeutensa koulutukseen unohtamatta
työsuojeluhenkilöiden merkitystä työyhteisössä. Ohjelma tarkentuu vielä.



Osaston nimeämät työmarkkinatiedottajat ja heille maksettavat korvaukset
Sähköliiton edustajisto päätti kokouksessaan marraskuussa, että osastot nimeävät työ-
markkinatiedottajat ja heille varahenkilöt. Ansionmenetyskorvaus maksetaan max. 2
työmarkkinatiedotustehtävään osallistuvalle henkilölle yhdeltä koulukäynniltä liiton edustajiston tekemän
päätöksen suuruisena. Matkakustannusten korvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön
mukaisesti. Osastojen nimettyjä työmarkkinatiedottajia voi ilmoitella Sähköliittoon järjestöasiantuntija Ari
Wigeliukselle 23.4. alkaen.

Osastoilmoitukset voi lähettää taas nettisivujen lomakkeella
Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee taas jättämään sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät
osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.

Päivitämme ammattiosastojen toimintailmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat -osioon ja
julkaisemme ne Vasama-lehdessä.

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä
yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen
osastoilmoituksen lähettämisestä.

Suosittelukampanja jatkuu myös vuoden 2018 – maaliskuussa arvotaan
leffalippuja värväyskampanjan kautta liittyneille uusille jäsenille
Sähköliiton viimeiset pari vuotta käynnissä ollut Värvää työkaverikin liittoon -kampanja jatkuu myös
vuonna 2018. Värväyskampanjan idea on, että jäsenet suosittelevat liiton jäsenyyttä työkavereilleen ja
heidät palkitaan jokaisesta tätä kautta liittyneestä uudesta sopimusalajäsenestä. Kaiken lisäksi myös
uusilla jäsenillä on mahdollisuus voittaa mukava palkinto.

Suosittelija eli värvääjä saa S-ryhmän 20 euron lahjakortin, kun uusi jäsen täyttää sähköiseen
liittymislomakkeeseen jäsenyyden suosittelijan nimen ja syntymäajan tai jäsennumeron. Uuden jäsenen
välitön palkinto on se, että hänen edunvalvontansa ja työttömyysturvansa on hoidettu parhaalle tolalle.
Tavarapalkinnon saaminen vaatii hieman onnea, sillä Sähköliitto arpoo neljästi vuodessa uusien
liittyneiden jäsenten kesken tablettitietokoneen. Liittymislomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa
sen paperille ja lähettää liittoon.

Värväyskampanja ei koske oppilasjäseneksi liittyviä. Mutta sähköalan opiskelijakin voi upgreidata
oppilasjäsenyytensä varsinaiseksi jäsenyydeksi, jos hän työskentelee opiskelun ohella: tekee osa-
aikatyötä tai on kesätyössä tai palkallisessa harjoittelussa. Työn ei tarvitse olla sähköalan työtä, ja
varsinaisena jäsenenä opiskelija saa kaikki jäsenedut ja kartuttaa ansiopäivärahan edellyttämää
työssäoloehtoa.

Maaliskuussa ekstrakivaa liittyville – mahdollisuus voittaa leffalippu!
Sähköliitto arpoo maaliskuussa värväyskampanjan kautta liittyneiden uusien jäsenten kesken 15 kpl
Finnkinon leffalippuja. Nyt kannattaa houkutella työkaveri liittoon!

Vasaman ilmestyminen 2018 ja aineistopäivät
Vasaman mediakortti, jossa on mm. lehden ilmestymisaikataulu sekä tietoa ilmoituksista, löytyy
osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/vasama sekä tämän tiedotteen liitteistä.

Lehden ilmestymisaikataulu 2018 ja aineistojen viimeiset toimituspäivät ovat seuraavat:



Nro Ilmestyy Aineisto
1 1.2. 22.1.
2 1.3. 19.2.
3 19.4. 9.4.
4 17.5. 7.5.
5 28.6. 18.6.
6 30.8. 20.8.
7 27.9. 17.9.
8 25.10. 15.10.
9 29.11. 19.11.
10 20.12. 10.12.

Huom! Osastoilmoitukset on toimitettava viimeistään aineistopäivänä kello 15.00 mennessä, jotta
ne varmasti ehtivät ja mahtuvat lehteen.

Cumuluksesta Scandiceja, liittoetu pysyy ennallaan
Cumulus-hotellit siirtyvät Scandic-brändin alle juhannukseen mennessä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto
hyväksyi Restelin hotelliliiketoiminnan myynnin Scandicille joulukuun 2017 alussa.

Sähköliittolaisilla on liittoetu kuuteen Cumulus Resort -kylpylähotelliin ja yhteen hotelliin. Etu säilyy
ennallaan, mutta juhannukseen mennessä etupaikkojen nimet muuttuvat seuraavasti:

∂ Cumulus Resort Aulanko: Scandic Aulanko
∂ Cumulus Rseort Eden: Scandic Eden
∂ Cumulus Resort Laajavuori: Scandic Laajavuori
∂ Cumulus Resort Ikaalisten kylpylä: Scandic Ikaalisten kylpylä
∂ Cumulus Resort Siuntio: Scandic Siuntio
∂ Cumulus Resort Imatran Valtionhotelli: Scandic Imatran Valtionhotelli
∂ Cumulus Resort Rukahovi: Scandic Rukahovi

Cumulus Resortit (myöhemmin Scandicit) tarjoavat liiton jäsenille erikoishintaisen vapaa-ajan
majoitukset 1.1.–31.12.2018. Etu on -12 % päivän hinnasta. Lue liittoedusta tarkemmin osoitteesta
https://www.sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut/monipuoliset-matkailuedut kohdasta Scandic Hilton.

Työttömyyskassojen etuusopas 2018
TYJ:n julkaisema Työttömyyskassojen etuusopas löytyy tämän tiedotteen liitteistä ja sen voi ladata myös
osoitteesta https://www.tyj.fi/fin/lomakkeet_ja_opas/etuusopas/. Jos esim. oman työhuonekunnan
jäseniä työttömyys koskettaa, oppaasta saa hyödyllistä tietoa, miten pitää toimia, että työttömyysturva
toteutuu. Aina voi myös soittaa Sähköliiton työttömyyskassan. Puhelinpäivystys puh. 03 252 0300
maanantaina ja keskiviikkona klo 9‒15 sekä perjantaina klo 9‒12.

Työntekijän ryhmähenkivakuutus / ehdot 2018
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai
lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka huolehtii myös vakuutuksen
kustannuksista. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa
työehtosopimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa
työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset. Työntekijän
ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat työeläkelakien alaiset työntekijät.
Lue asiasta lisää osoitteesta http://www.trhv.fi/. Vakuutusehdot 2018 puolestaan löytyvät
http://www.trhv.fi/fi/vakuutusehdot/.



Osastojen jäsenrekisterin listauspyynnöt
Henkilötietolain mukaan osastojen rekisteriasioita hoitavat henkilöt voivat tilata oman osastonsa
jäsenrekisteritiedot joko sähköisenä tai paperitulosteena atk-sihteeri Anne Hoivalalta, puh. 050 409 8458
tai anne.hoivala@sahkoliitto.fi. Sähköliiton jäsenrekisteristä tietoja ei voi tilata.

Osastojen tilaamista osoitetarroista laskutetaan osastoa seuraavasti:

enintään 200 jäsentä 20 €
enintään 400 jäsentä 30 €
enintään 800 jäsentä 40 €
enintään 1000 jäsentä 50 €
yli 1000 jäsentä 60 €

HUOM! Tilatkaa liitosta ajantasainen jäsenlistaus, jos markkinoitte esim. sähköpostilla jotakin asiaa
jäsenillenne. Näin vältytään siltä, että esim. jo liitosta eronneille henkilöille menee liiton asioista viestejä.

Talvisin terveisin

Sähköalojen ammattiliitto ry

Sauli Väntti
puheenjohtaja

Hannu Luukkonen
liittosihteeri


