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EIV-alan työtaistelu-uhkaa sovitellaan 16.3.2018
Energia-ICT-Verkostoalan työtaistelu-uhan sovittelu alkaa valtakunnansovittelijan toimistolla perjantaina
16. maaliskuuta. Sovittelu jatkuu sunnuntaina 18. maaliskuuta toimistojen kesken ja maanantaina 19.
maaliskuuta neuvottelukuntien voimin.

Sovittelujen on alustavasti määrä jatkua keskiviikkoon 21. maaliskuuta saakka. Tiedotamme asiasta
lisää viimeistään silloin. Seuratkaa työtaistelu-uhkatilannetta tarkkaan ja tiedottakaa lakkoon liittyvistä
asioista ammattiosastonne jäsenille.

Sähköliitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry jättivät työtaisteluilmoituksen EIV-alalle viime
viikon perjantaina 9. maaliskuuta. Työtaistelu alkaa 26.3.2018 klo 06.00 ja päättyy 28.3.2018 klo 18.00,
ellei sopua sitä ennen löydetä.

EIV-alan työtaistelulle oma sivu Sähköliiton kotisivuilla

Sähköliiton kotisivuille on koottu päivittyvä tietopaketti siitä, mitä työtaistelu 26.–28.3.2018 tarkoittaa
työpaikoilla ja sopimusalan jäsenille ja kuinka tulee toimia eri tilanteissa. Työtaistelusivu löytyy
osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/pidamme-puoliasi/eiv-alan-tyotaistelu.

Kolmipäiväinen työnseisaus RTK-Palvelu Oy:ssä
Sähköliitto järjestää RTK-Palvelu Oy:ssä työnseisauksen, joka alkaa 26.3.2018 kello 06.00 ja päättyy
28.3.2018 kello 23.00. Liitto jätti työtaisteluilmoituksen perjantaina 9.3.2018. Seisaus koskee kaikkia
yrityksen palveluksessa olevia Sähköliiton jäseniä, jotka tekevät sähkötöitä.

Työnseisauksen syy on se, että työnantaja kieltäytyy neuvottelemasta Sähköliiton kanssa sähköistys- ja
sähköasennusalan työehtosopimuksen noudattamisesta yrityksen sähköasentajien työsuhteessa.
Yrityksen kanssa on neuvoteltu pitkään asiasta. Muut valtakunnalliset saman alan yritykset noudattavat
kyseistä työehtosopimusta.

Sähköistys- ja sähköasennusalan neuvotteluja jatketaan tällä viikolla
Neuvottelut uudesta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta jatkuvat tämän viikon
lopulla. Sähköliitto on sopinut työnantajapuolen eli Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen
työnantajat Palta ry:n kanssa, että toimistojen väliset neuvottelut jatkuvat 15.–16. maaliskuuta.
Maanantaina 19.3 neuvotteluja jatketaan isoilla neuvottelukunnilla.

Sopimusalan TES-neuvottelut katkesivat 20. helmikuuta. Osapuolet tapasivat kuitenkin maanantaina 5.
maaliskuuta tunnustellakseen mahdollisuuksia jatkaa neuvotteluja.

Alalle asetettu ylityökielto on edelleen voimassa.

Viimeiset hetket aikaa ilmoittautua Sähköliiton jäsenristeilylle
Sähköliiton jäsenristeily järjestetään 21.–22.4.2018 M/S Silja Europalla. Risteilyn varausaika päättyy
sunnuntaina 25.3.2018. Eläkeläisten ja oppilasjäsenten varausmahdollisuus alkaa maanantaina
19.3.2018, eli viimeisellä viikolla. Nyt alkaa olemaan siis viimeiset hetket varata risteily. Varausajan
päättymisen jälkeen Sähköliitto joutuu luovuttamaan kiintiöpaikkansa pois laivayhtiölle myytäväksi muille
matkustajille.

Risteilyllä on tarjolla stand upia, Vauva.fistä sanoituksensa ominutta trubaduurimusiikkia, liiton tarjoama
illallinen, ajankohtaisia kuulumisia, käväisy Tallinnassa ja paljon muuta. Kellonajat ja tarkemmat tiedot
löydät tiedotteen liitteenä olevasta mainoksesta.

Varauksen pääsee tekemään vastuullisen matkanjärjestäjän Matkapojat Oy:n sivuilla pöytäkoneella
osoitteesta https://www.matkapojat.fi/sahkoliitonjasenristeily tai mobiilissa osoitteesta



https://www.matkapojat.fi/mobiili/sahko. A- tai B-luokan hyttiin mahtuu enintään neljä sähköliittolaista,
mutta majoittua voi myös yksin, sillä varaus koskee aina koko hyttiä. A-hytin hinta on 105 ja B-hytin 80
euroa. Risteilyn hinnat jäsenille ovat erittäin edulliset. Lisäksi liitto yhteistyökumppaneineen tarjoaa
menomatkalla lauantaina tervetulomaljan, illallisen ja tasokkaan ohjelman.

Varaus maksetaan saman tien verkkopankissa tai luottokortilla, ja varausvaiheessa tarvitset myös
kaikkien hyttitovereittesi nimet, syntymäajat ja Sähköliiton jäsennumerot. Muista ruksata valikosta
jokaisesta hyttikaverista ja itsestäsi, oletteko sopimusala-, oppilas- vai eläkeläisjäseniä.

Volttipäivät Hämeenlinnan Aulangolla 17.–19.8.2018
Sähköliiton Volttipäivät järjestetään Hämeenlinnan Aulangolla 17.–19.8.2018. Luvassa on paljon
mukavaa tekemistä. Perjantai-illan risteilylle Vanajavedellä, lauantaipäivän golfmestaruus- ja
onkikilpailuihin sekä -illan illalliselle tulee ilmoittautua etukäteen. Ohjeet ja lisätietoja saat Volttipäivien
nettisivuilta www.volttipaivat.fi, 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”.

Maaliskuussa ekstrakivaa värvätyille – leffalippuja jaossa
Sähköliiton Värvää työkaverikin liittoon -suosittelukampanja palkitsee värvättyjä maaliskuussa
ekstrakivalla: kampanjan kautta liittyneillä jäsenillä on mahdollisuus voittaa leffalippu! Houkuttele siis
työkaverisi liiton jäseneksi ja kerro hänelle myös tästä mahdollisuudesta.

Värväyskampanja pyörii jo kolmatta vuotta. Sen idea on, että jäsenet suosittelevat liiton jäsenyyttä
työkavereilleen ja heidät palkitaan jokaisesta tätä kautta liittyneestä uudesta sopimusalajäsenestä S-
ryhmän 20 euron lahjakortilla. Uusien jäsenien kesken arvotaan puolestaan tablettitietokone neljästi
vuodessa.

Suosittelija eli värvääjä saa lahjakortin, kun uusi jäsen täyttää sähköiseen liittymislomakkeeseen
jäsenyyden suosittelijan nimen ja syntymäajan tai jäsennumeron. Liittymislomakkeen voi täyttää
sähköisesti tai tulostaa sen paperille ja lähettää liittoon. Kampanja ei koske oppilasjäseneksi liittyviä.

Koulutustarjontaa
Tiedotteen liitteistä löytyy kurssiesitteet seuraavista kursseista:

- Toimi työpaikkasi puolesta 2018
- Sähköistys- ja sähköasennusalan kurssit Kouvolassa
- Sähköliiton alueelliset nuorisotapahtumat
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