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Edustajiston kokous 2018
Liiton ja työttömyyskassan edustajisto kokoontui Tampereella 16.–17.11.2018. Kokouksessa valittiin
edustajistolle uusi puheenjohtaja, hyväksyttiin melko mittava määrä sääntömuutoksia, hyväksyttiin mm.
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019,
hyväksyttiin liiton strategian päivitys, vahvistettiin yksimielisesti liittomaksuksi 1,45 % sekä käsiteltiin
edustajistolle tehdyt esitykset.

NIILO OJALASTA UUSI EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJA

Sähköliiton edustajiston kokous valitsi liiton edustajiston puheenjohtajaksi Niilo Ojalan Raahesta. Kaksi
vuotta sitten valittu edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen siirtyi Sähköliiton työehto- ja
järjestöasiantuntijaksi elokuussa.

SÄHKÖLIITON JÄSENMAKSU SÄILYY ENNALLAAN

Edustajiston vahvistama liittomaksu vuodelle 2019 on 1,45 % jakaantuen seuraavasti:

- liitto 0,95 % (0,80 – 0,90 %) - säännöt 4§ 3. m. lisäosuus n.0,046%=
0,904 %

- osastot 0,15 % (0,15 – 0,20 %) +säännöt 4§ 3. m. lisäosuus n.0,046%=
0,196 %

- työtaistelukassa 0,05 %
- työttömyyskassa 0,30 %
Vapaajäsen maksaa 0,35 %

Ammatinharjoittajien jäsenmaksu 30 €/kk sisältäen mahdollisen työttömyyskassan jäsenmaksun.

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N OSASTON
SÄÄNNÖT

Sähköliiton edustajisto hyväksyi mittavan määrän esitettyjä sääntömuutoksia niin liiton kun
ammattiosastonkin sääntöihin. Säännöt kootaan yhdeksi asiakirjaksi, joka lähetetään osastoille
hyväksyttäväksi osastoja koskevin osin. Asia tulee ajankohtaiseksi vuoden 2019 alkupuolella. Uudet
osaston säännöt voidaan hyväksyä yhdistyksen kokouksessa. Parhaiten tämä onnistuu
sääntömääräisessä kevätkokouksessa, jos osasto ei järjestä yhdistyksen ylimääräistä kokousta ennen
sitä. Liitto antaa asiasta tarkemmat ohjeet alkuvuoden 2019 aikana. Sääntöjen hyväksymisestä on oltava
maininta kokouskutsussa.

Keskeisimpiä sääntömuutoksia:
Sähköliiton edustajisto kokoontuu jatkossa kaksi kertaa vuodessa: toukokuun aikana pidettävään
kevätkokoukseen sekä marraskuun alun ja joulukuun lopun välillä pidettävään syyskokoukseen. Tämä
korostaa edustajiston tärkeää roolia liiton ylintä päätäntävaltaa käyttävänä elimenä. Kevätkokous
käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja linjaa seuraavan vuoden tavoitteita.
Syyskokous puolestaan päättää seuraavaa vuotta koskevista asioista, muun muassa
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Järjestämistyö on yksi Sähköliiton painopistealueista, ja nyt edustajisto teki tätä tukevan muutoksen liiton
tarkoitusta ja toiminnan laatua koskevaan sääntöjen pykälään. Liiton tehtäviin kirjattiin yhdessä
ammattiosastojen kanssa toteutettava järjestämis- ja jäsenhankintatyö. Ammattiliiton perustehtävä sai
siis liiton ja myös osastojen säännöissä sille kuuluvan arvon.

Sähköliiton sääntöihin tehtyjen muutosten ansiosta oppilasjäsenen ei enää tarvitse täyttää uutta
jäsenhakemusta, kun hän aloittaa opiskeluaikanaan työn. Oppilasjäsenyys jatkuu
sopimusalajäsenyytenä, kun sähköisten alojen opiskelija aloittaa työn – esimerkiksi kesätyön millä
tahansa alalla – ja ilmoittaa jäsenrekisteriin työpaikan ja työsuhteen alkamisajan sekä aloittaa
jäsenmaksun maksamisen. Aikaisemmin oppilasjäsenen on pitänyt työn aloitettuaan hakea vielä
sopimusalajäsenyyttä erikseen.



Kun jäsenrekisteri vaihtaa jäsenen ilmoituksen perusteella oppilasjäsenyyden sopimusalajäsenyydeksi,
jäsenelle syntyy myös jäsenmaksuvelvoite. Sopimusalajäsenyys alkaa ensimmäisestä jäsenmaksun
maksamisesta. Samalla alkaa myös työttömyyskassan jäsenyys.

Helpoin tapa jäsenmaksun maksamiseen on täyttää jäsenmaksun perintäsopimus ja toimittaa se
palkanlaskentaan, jotta työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta. Jäsenmaksun voi myös
suorittaa itse pyytämällä jäsenrekisteristä jäsenmaksuviitteet tai maksamalla jäsenmaksun Sähköliiton
verkkopalvelun kautta.

Jos oppilasjäsen ei kahden vuoden sisällä opintojensa päättymisestä siirry työskentelemään sähköisille
aloille, hänen oppilasjäsenyytensä katkeaa.

Hyväksyttyjen sääntömuutosten myötä liittosihteeri-nimike siirtyi historiaan, sillä Hannu Luukkosesta tuli
liiton ja hallituksen varapuheenjohtaja. Joulukuussa kokoontuva Sähköliiton hallitus valitsee itselleen
toisen varapuheenjohtajan, joka vetää kokousta, mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat
estyneitä toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

EDUSTAJISTON JA HALLINNON JÄSENVAIHDOKSET

Edustajisto

Ero Tilalle
Pj. Jari Räsänen Teemu Tuomi
Raimo Häkkinen Ville Väänänen
Jukka Johansson Janne Osmala
Seppo Jormanainen Kari Vuorinen

Hallitus

Ero Tilalle
Tapio Heikkinen Jari Virtanen
(Väntin I-varajäsen)

Johtokunnat

Jäsenpalveluasiain johtokunta

Ero Tilalle
Seppo Jormanainen Kari Vuorinen
Anniina Kangas Martti Lindfors
(Jormanaisen varajäsen)

Työympäristöasiain johtokunta

Ero Tilalle
Pj. Jukka Johansson Ilkka Jokela
Raimo Häkkinen Jussi Kasanen

Edustajisto valitsi Jarmo Tiiron työympäristöasiain johtokunnan puheenjohtajaksi.

Sähköliiton edustajiston julkilausuma

Sähköliiton edustajiston julkilausuma löytyy tiedotteen liitteistä.

LISÄTIEDOT
Puheenjohtaja Sauli Väntti Varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen
Puh. 050 528 7044 Puh. 050 68 295
sauli.vantti@sahkoliitto.fi hannu.luukkonen@sahkoliitto.fi



Sähköliittolaiset risteilevät jälleen 4.–5.5.2019!
Sähköliiton jäsenristeily Silja Europalla järjestetään tällä kertaa Luottamushenkilöseminaarin
(Helsingissä 3.–4.5.2019) jälkimainingeissa. Tarkoituksena olisi luoda risteilystä mahdollisesti vuosittain
toistuva jäsentapahtuma, joka on aktiivien lisäksi suunnattu niille jäsenille, jotka eivät muuten osallistu
liiton ja ammattiosastojen toimintaan. Tilaisuus on pääosin vapaamuotoinen, mutta siihen sisällytetään
myös liiton toteuttamaa ohjelmaa. Varaukset on tehty Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilylle. Laiva lähtee
lauantai-iltana 4.5.2019 klo 18.30 ja palaa takaisin sunnuntai-iltapäivänä 5.5.2019 klo 16.00.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matkapojat.

Risteilylle ilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.1.2019 Matkapoikien ylläpitämän varaamon kautta
joko nettivarauksella tai soittamalla varaamoon. Suora nettisivulinkki tullaan julkaisemaan myöhemmin.
Risteily on suunnattu ensisijaisesti ammattiosastojen sopimusalajäsenille. Oppilasjäsenille sekä
eläkeläisille paikkoja annetaan vasta sitten, jos kiintiö ei täyty sopimusalajäsenistä. Osallistuja voi
halutessaan varata myös liityntäkuljetuksen laivalle valmiiden reittien mukaisesti tai lisäruokailun.
Ruokailut laivan buffet -pöydässä maksavat 10,50 € (aamiainen) ja 25 € (lounas). Liitto kustantaa kaikille
jäsenilleen illallisen lähtöiltana laivan buffetissa.

Jos ammattiosastot haluavat osallistua jäsentensä kustannusten kattamiseen, kannattaa asia huomioida
syyskokouksissa, kun toimintasuunnitelmasta ja budjetista päätetään. Osastoilla on mahdollisuus kerätä
omista jäsenistään nimilistoja, jotka voi toimittaa Matkapojille varsinaisen varauksen tekemistä varten.
Matkapojat tekevät sitten yhteislaskun suoraan osastolle. Huomioittehan, että jos osasto päättää
osallistua kustannusten tukemiseen, tulee siitä informoida osaston jäseniä sekä liittoa. Helpoimmin tämä
onnistuu kotisivujemme ilmoituspalstan kautta https://www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-
tapahtumasta. Tätä kautta ilmoitetut tapahtumat ja tiedot tulevat näkyviin Sähköliiton kotisivuille,
Vasamaan sekä koostamme niistä vielä erillisen listauksen, joka julkaistaan uutisena. Osaston tuen on
oltava tasavertainen kaikille osaston jäsenille.

Matkan hinta on
A-hyttiluokassa 110 €/hytti (1-4 hlöä)
B-hyttiluokassa 85 €/hytti (1-4 hlöä)
B2-hyttiluokassa 72 €/hytti (1-2 hlöä, kerrosvuode)
C-hyttiluokassa 68 €/hytti (1-4 hlöä)

Lisätietoja:
Tarja Toppari 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi
Reijo Salmi 050 675 91 tai reijo.salmi@sahkoliitto.fi

Volttipäivät 27.7.2019
Volttipäivät vuonna 2019 järjestetään Valkeakoskella, Työväen musiikkitapahtuman (25. – 28.7.2019)
yhteydessä. Volttipäivät sijoittuvat lauantaille 27.7.2019. Järjestelyistä vastaavat yhdessä Valkeakosken
Sähköalantyöntekijät ry sekä Sähköliitto. Työväen musiikkitapahtuman oman ohjelman lisäksi
sähköliittolaisille on tiedossa yhteinen Volttipäivä-ruokailu ohjelmineen sekä tapahtuma-alueelta löytyvä
oma telttakahvila ja infopiste.

Osastoilla on mahdollisuus tukea jäsentensä osallistumista esimerkiksi osallistumalla lippukustannuksiin.
Lipun hinta tulee olemaan sähköliittolaisille ensi vuonna 45 €/75 € sisältäen yhteisen iltaruokailun. Lipun
hinta seuralaiselle tulee olemaan 55 €/85 € (sis. iltaruoka). Kalliimpi hinta koskee koko nelipäiväistä
tapahtumaa.

Lippuja voi ostaa tapahtumatoimistolta tai netistä myöhemmin keväällä 2019. Jos osasto on tehnyt
päätöksen lipputuesta, voi jäsen ilmoittaa oman osastonsa numeron lippua ostaessaan, jolloin saa
mahdollisen alennuksen. Tapahtumatoimisto toimittaa osastolle listauksen ostetuista lipuista ja laskuttaa
sen mukaan. Jos osasto siis tekee päätöksen lippukustannusten tukemisesta syyskokouksessaan,
ilmoitattehan tämän Sähköliiton toimistoon Tarja Topparille tarja.toppari@sahkoliitto.fi 15.1.2019
mennessä. Näin voimme lisätä uuden lipputuotteen myyntijärjestelmään. Lisäksi voimme kirjata tiedon
nettisivuillemme ”Osastot toimivat” palstalle ja Vasaman ilmoituksiin. Nämä mahdolliset kustannukset
kannattaa ottaa huomioon ensi vuoden toimintaa ja budjettia suunnitellessa.



Mahdollisia majoituksia löytyy Valkeakosken lisäksi Tampereelta ja liitto järjestää päivän aikana pari
yhteiskuljetusta Tampereelta Valkeakoskelle ja takaisin. Majoituskiintiöistä ja kuljetuksista ilmoitetaan
tarkemmin myöhemmin.

Lisätietoja:
Tarja Toppari 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi
Reijo Salmi 050 675 91 tai reijo.salmi@sahkoliitto.fi

Vuoden luottamushenkilö valitaan jälleen 2019
Sähköliiton vuoden luottamushenkilö valitaan historian kolmannen kerran keväällä 2019.

Vuoden luottamushenkilön valinnan tarkoituksena on tuoda esiin luottamushenkilön tärkeys työpaikalla,
niissä pienimmissäkin työyhteisöissä. Tarkoitus ei ole huomioida vain luottamushenkilöä, joka on ollut
tehtävässään monia vuosia, vaan myös vähemmän aikaa toiminut henkilö voi olla nimityksen arvoinen.
Vuoden luottamushenkilö voi olla Sähköliittoon kuuluva pääluottamusmies, luottamusmies, työosaston
luottamusmies, yhteyshenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamies. Esityksiä vuoden
luottamushenkilöksi voivat tehdä ammattiosastot, työhuonekunnat ja Sähköliiton jäsenet.

Kuinka voin tehdä esityksen vuoden luottamushenkilöksi?
Ehdotuksen voi tehdä lomakkeella, joka löytyy netistä osoitteella
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/93111b73-76c3-446b-a4c1-
ab069dc5db14?displayId=Fin1612004. Lomakkeeseen pääsee myös Sähköliiton nettisivuilta Liiton muut
verkkopalvelut -alasvetovalikosta. Klikkaa linkkiä Ehdota Vuoden luottamushenkilöä ja täytä avautuva
lomake huolellisesti. Ehdotuksen voi tehdä myös kirjallisesti tiedotteen liitteenä olevaa lomaketta
käyttäen ja postittamalla sen Sähköliitto / Kaisa Järvensivu, PL 747, 33101 Tampere tai skannaamalla
sen sähköpostin liitteeksi osoitteeseen kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi.

Nyt myös uusi tapa ehdotusten tekemiselle!
Lisäksi ehdotuksen vuoden luottamushenkilöksi voi tehdä nyt myös Sähköliiton WhatsApp-numeroon
p. 050 470 7167. Ehdotus voi olla kirjoitettu viesti, ääniviesti tai vaikkapa video (kunhan asia käy siitä
selväksi).

Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi on jätettävä 31.12.2018 mennessä.

Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi käsitellään jäsenpalveluasiain johtokunnassa. Ehdokkaista
valitaan 3 ehdokasta jatkoon. Johtokunta tekee valintansa ehdokkaista anonyymeina, joten ehdotus-
/perustelutekstit kannattaa kirjoittaa mahdollisimman kattavasti. Kolmesta ”finalistista” tehdään juttu
Vasamaan, kotisivuille ja Facebookiin. Kevään luottamushenkilöseminaariin osallistujat valitsevat
vuoden luottamushenkilön. Vuoden luottamushenkilöksi valittu palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

Nyt kannattaa alkaa miettiä ehdokasta osaston nimissä tai tehdä ehdotus esim. oman työpaikan
luottamushenkilöstä. Sana on vapaa!

Lisätietoja:
Kaisa Järvensivu 050 409 8456 tai kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi

Suosittelijan palkkio nousee värväyskampanjassa
Sähköliiton Värvää työkaverikin liittoon -suosittelukampanja jatkuu myös ensi vuonna. Kampanjavuosi on
jo neljäs, ja vuonna 2019 suosittelija saa palkkioksi S-ryhmän 30 euron lahjakortin jokaisesta
uudesta liittyneestä sopimusalajäsenestä. Aikaisemmin palkkio on ollut 20 euron lahjakortti.

Liittyvä jäsen saa edunvalvonnan ja työttömyysturvan lisäksi mahdollisuuden voittaa tablettitietokoneen.
Laite arvotaan neljästi vuodessa uusien liittyneiden sopimusalajäsenten kesken. Uusi jäsen on
arvonnassa mukana, kun hän on hoitanut jäsenmaksunsa.



Suosittelijan eli värvääjän kannattaa varmistaa, että uusi jäsen täyttää liittymislomakkeen kohdan
Jäsenyyttä suositteli. Muutenkin on hyvä täyttää lomake yhdessä.

Kampanja ei koske ammattiin opiskelevia, jotka liittyvät jäseneksi.

Lisätietoa värväyskampanjasta ja sähköisen liittymislomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta osoitteesta
https://www.sahkoliitto.fi/liity-jaseneksi/suosittele-sahkoliittoa.

Teboililla käynnissä perinteinen joulukampanja
Sähköliiton jäsenkortilla tankkaat Teboililla vuoden loppuun vielä jäsenhintaakin edullisemmin. Alennus
on kolme senttiä litralta, ja se koskee bensiiniä ja dieseliä. Sähköliittolaisten normaali jäsenalennus on
2,1 senttiä litralta. Joulukampanja on voimassa Teboil-huoltamoilla ja -automaattiasemilla Teboil Express
-asemia lukuun ottamatta. Tiedotteen liitteenä löytyy Teboilin kampanjamainos.

Toimihenkilöilmoitus 2019
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 (28.2.2019) 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 tai sähköpostilla
kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi. Lomake löytyy tämän tiedotteen liitteistä, ja myös 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

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2019
Verohallinto on 21.11.2018 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna
2019. Verohallinto on kuullut asiassa kulukorvausasiain neuvottelukuntaa. Henkilöauton verovapaa
kilometrikorvaus nousee 42 sentistä 43 senttiin. Tämä johtuu polttoaineen kallistumisesta ja
myydyimpien autojen keskihinnan noususta. Kotimaan kokopäiväraha pysyy 42 eurossa ja osapäiväraha
19 eurossa.

Tiedotteen liitteistä löytyy Verohallinnon päätös, joka löytyy myös osoitteesta:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-
p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2019/



Koulutustarjontaa 2019
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka ovat tarkoitettu liiton sopimusalajäsenille.

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:
- majoitus 2-hengen huoneissa
- ohjelmaan merkityt ruokailut
- kaikki kursseilla jaettava materiaali
- matkakulut Sähköliiton koulutusohjesäännön mukaisesti

Liitto tarjoaa jäsenilleen vuonna 2019 paljon erilaista koulutusta. Tiedotteen liitteenä on esitteet
Sähköliiton kursseista 2019. Niistä kannattaa etsiä itselle parhaiten sopivat kurssit ja ilmoittautua
innokkaasti mukaan.

Kiljavan kurssit sekä opinto-opas 2019 julkaistu
Kiljavan opisto on Nurmijärven Kiljavalla sijaitseva kansanopisto, jonka tarjonnassa on paljon työelämän
kehittämiseen ja edunvalvontaan liittyviä kursseja. Kiljavalla voit suorittaa myös ammattitutkintoja.
Kiljavan opiston koulutustarjonta löytyy nettisivuilta www.kio.fi ja sieltä löydät myös selailtavan opinto-
oppaan, jossa kerrotaan kenelle kurssit on suunnattu ja tarkemmat sisältökuvaukset kurssikalenterin
kursseista. Kurssikalenteri tullaan toimittamaan osastojen kirjeenvaihtajille postitse kotiin vielä tämän
vuoden puolella.

Kiljavan opiston kurssikalenteri: https://kio.fi/wp-content/uploads/2018/09/KURSSIKALENTERI_2019.pdf
Kiljavan opiston opinto-opas: https://kio.fi/wp-content/uploads/2018/09/Kiljava_kurssiesite_2019.pdf

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 €

Mukavaa Joulun odotusta!

Sähköalojen ammattiliitto ry

Sauli Väntti
puheenjohtaja

Hannu Luukkonen
varapuheenjohtaja


