Lähellä jäsentä
Sähköliitto on jäsentensä muodostama liitto.
Sähköliitto toimii sähköisillä aloilla työskentelevien tukena. TIedätkö, kuinka palkkasi tai työaikasi
määräytyvät? Tai mitkä ovat oikeutesi sairastumistapauksessa. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin
saat vastaukset työehtosopimuksesta, joka on
yksi ammattiliiton tärkeimmistä jäsenpalveluista.
Yhteensä Sähköliitto solmii 12 työehtosopimusta ja
toimii pääsopijana sähköistys- ja sähköasennusalalla sekä energia-ICT-verkostoalalla.

Yhteensä meillä on yli 33 000 jäsentä, joista lähes
4 700 on opiskelijajäseniä. Sähköliitto muodostuu
eri puolella Suomea toimivista ammattiosastoista,
joita on yhteensä 132. Sen lisäksi että ammattiosastot
tukevat liittoa edunvalvontatyössä, järjestävät ne
jäsenille koulutus- ja virkistystoimintaa.
Sähköliitto on vahvasti verkostoitunut toimija, ja valvomme jäsentemme etuja myös ulkomaantyökomennuksiin liittyvissä asioissa. Meillä on aktiiviset
suhteet Pohjoismaihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin sekä Baltian maiden ja Venäjän sähköalan
liittoihin.

Vuonna 1955 perustetulla Sähköliitolla on pitkä
kokemus sähköisellä alalla työskentelevien etujen
ajamisesta. Kierrämme aktiivisesti ympäri Suomea
pitämässä koulutustilaisuuksia ja auttamassa jäseniämme käytännön asioissa.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
Tutki esitettä GoZee-sovelluksella älypuhelimellasi tai tabletillasi ja löydä lisätyn todellisuuden avulla
toteutetut 360° panoraamat, kuvagalleriat, cinemagraafit, verkkosisältö ja snap-videot.

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.

Kuvag alleria
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Kuvake

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Snap-video

www.sahkoliitto.fi

Sähköliiton toiminnan keskiössä ovat jäsenet.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Insinööri
AMK
Sähkö- ja automaatio

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa voit opiskella myös
monimuoto-opintoina. Katso lisää: www.lapinamk.fi
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Sähköala Suomessa
Sähköala on tulevaisuuden ala.
Jatkuvasti kiihtyvä digitalisaatio työllistää muun
muassa sähkö-, automaatio- ja IT-asentajia – myös
tulevaisuudessa. Sähköä kulkee kaikkialla, ja sähköalan ammattilaisia työllistyy hyvin erilaisiin ammatteihin. Varsinkin kasvukeskuksissa sähköalan
ammattilaisista on pulaa, ja alan osaajille ja myös
vastavalmistuneille on tarjolla hyvin palkattua työtä.
Sähköalan ammattilaisella on tyypillisesti hyvä fyysinen kunto, joka mahdollistaa esimerkiksi mastossa
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työskentelemisen. Lisäksi sähköasentajalta edellytetään kokonaisuuksien hallintaa sekä itsenäistä
työskentelyotetta. Sähköala kehittyy jatkuvasti, ja
pysyäkseen ajan hermolla myös sähköalalla toimivan
tulee kouluttautua.
Sähköalaa opiskellaan yhteensä lähes 80 oppilaitoksessa Suomessa. Sähköasentajan koulutukseen
haetaan yhteishaussa. Ammattikoulujen koulutustarjonta sekä sähköinen hakulomake löytyvät
osoitteesta Opintopolku.fi.
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Naiset rohkeasti mukaan!
Essi Lundahl valmistui sähköasentajaksi vuonna 2012. Sähköalalla työskentelevä isä houkutteli
yläasteikäisen tyttärensä työpaikalleen työelämän tutustumisjaksolle. Kipinä lähti siitä, ja lukion
jälkeen Essi haki opiskelemaan sähköasentajan perustutkintoa Koulutuskeskus Salpaukseen.
Valinta on osoittautunut oikeaksi, ja sähköala tuntuu omalta.

Tässä työssä on paljon hyvää. Ensinnäkin monipuolisuus.
Työmaat vaihtuvat säännöllisesti, eikä samassakaan
kohteessa ole montaa samanlaista päivää. Myös työnjälki
näkyy nopeasti, kun esimerkiksi kerrostalossa toteutettavan putkiremontin yhteydessä puretaan vanhaa piuhaa ja
vedetään uutta.
Hyvät työkaverit ovat tässä työssä parasta. Vaikka työ onkin usein aika itsenäistä, toimimme vahvasti tiimissä – pareittain tai pienessä porukassa. Välillä työmaahuumori on
aika ronskia, mutta naurulla pärjää aina. Tiukka pipo kannattaa jättää kotiin! Sähköalalla on myös etenemismahdollisuuksia. Sähköasentajanakin on mahdollista päästä kärkiasentajaksi ja saada omia työmaita. Ja jos haluaa opiskella
vielä lisää, voi pyrkiä ammattikorkeakouluun ja sitä kautta
työnjohtajaksi tai suunnitteluhommiin. Tämäkin on käynyt
mielessä, mutta sen aika ei ole vielä. Toistaiseksi viihdyn
kenttätöissä hyvin. Työmaalla myös kunto pysyy hyvänä.
Työpäivät ovat fyysisesti tehokkaita, ja päivän päätteeksi
kyllä tietää, että on kävellyt ja kiivennyt tikkailla.
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Sähköasentajan työssä on vielä aika vähän naisia. Aluksi
uravalinta mietitytti minuakin. Pohdin, miten pärjään
fyysisesti raskaassa työssä ja myös mahdollisuutta tulla
naisvähemmistön edustajana kiusatuksi. Pelkoni ovat
kuitenkin osoittautuneet aiheettomiksi. Vaikka voimani
eivät aina riitäkään, löytyy jokaiseen tilanteeseen ratkaisu.
Jos esimerkiksi kaapelikela on liian raskas yksin siirrettäväksi, saan aina apua. Toisaalta jos jossain työssä tarvitaan isoja kouria pienempiä käsiä, minulla on sellaiset!
Yhteistyössä pärjätään. Minut on otettu porukkaan hyvin
mukaan, ja viihdyn työssäni.
Olen ollut urani alusta saakka Sähköliiton jäsen. Olen
heidän toimintaansa todella tyytyväinen, sillä pari kertaa,
kun minulla on ollut kysyttävää, olen saanut vastauksen
erittäin nopeasti. Myös yleisemmällä tasolla kaikki toimii
sujuvasti. Suosittelen sekä alaa että Sähköliiton jäsenyyttä
muillekin!
Essi Lundahl
sähköasentaja

Shaping
Future
Infranets
www.eltelnetworks.fi
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Liittoon kuuluminen tärkeää
Mika Junnila on Sähköliiton hallituksen jäsen ja toiminut pitkään luottamusmiehenä sekä toimii
puheenjohtajana Rauman ammattiosastossa. Sähköliiton jäsenyys on joukkuepeliä parhaimmillaan!

Olen toiminut sähköalalla jo 35 vuotta, joten kokemusta ja
ymmärrystä alan toiminnasta riittää. Vuodet ovat osoittaneet, että tässä työssä parasta on monipuolisuus ja se, että
työt saa suorittaa hyvin itsenäisesti. Silti saan olla ihmisten
kanssa tekemisissä.

Liittoon kuuluminen itsestäänselvyys
Liityin Sähköliittoon virallisesti 9.1.1984. Liittyminen oli
itsestäänselvyys, sillä kaikki kuuluivat silloin TVO:lla Sähköliittoon.
Mielestäni tärkein syy kuulua liittoon on Sähköliiton sopimat työehtosopimukset, jotka takaavat alalle työehdot.
Mitä korkeampi järjestäytymisaste meillä on, sitä paremmat työehtosopimukset pystymme sopimusaloillemme
sopimaan.
Liittoon kannattaa liittyä myös siksi, että jäsenyys tuo
ongelmatilanteissa oikeuden saada luottamusmiehen
sekä liiton työntekijöiden apua. Ongelmat voivat tulla
yllättäen, joten silloin on ensiarvoista saada ammattitaitoista apua liitolta.
Ammattikuntaliittona meille on tärkeää saada kaikki
alan työntekijät yhteen porukkaan, jolloin pystymme
ajamaan oikeuksiamme paremmin. Meillä Sähköliitossa
on hyvin toimivat edunvalvonta sekä jäsenten oikeudet,
mutta ne pystytään pitämään hyvällä tasolla vain, jos
me kaikki puhallamme työpaikoilla yhteen hiileen ja
olemme Sähköliiton varsinaisia sopimusalajäseniä.

Mika Junnila
tietoliikenneasentaja
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Kehitys
saavutetaan
yhdessä
Santtu Lahtinen on aktiivinen Sähköliiton jäsen, joka on osoittanut rohkeutta puolustaa työkavereiden
oikeuksia työelämässä.

Valmistuin ammattikoulusta vuonna 2000 keväällä, jonka
jälkeen olen työskennellyt sähköalalla tähän päivään asti ja
varmasti myös tulevaisuudessa. Työssäni parasta ovat työkavereiden lisäksi alan monipuolisuus. Sähköala kehittyy
jatkuvasti, ja aina löytyy uutta opittavaa.
Liityin Sähköliiton oppilasjäseneksi muistaakseni vuonna
1998, jonka jälkeen liityin heti varsinaiseksi jäseneksi aloitettuani työelämässä. Jäsenyyteni oli katkolla jatko-opintojen takia muutaman vuoden, mutta liityin jälleen jäseneksi,
kun ymmärsin paikkani olevan ”sorvin” eikä tietokoneen
ääressä.

Sähköliitto tekee alani edunvalvontaa ja keskittyy alan erityispiirteet huomioiden minulle ja meille tärkeisiin asioihin.
Meillä sähköliittolaisilla on myös kattava ja osaava luottamusmiesverkosto, joka luo tukea ja turvaa arkeemme.
Lisäksi meillä on hyvä ja alakohtaiset erityispiirteet huomioiva työehtosopimus, jota meidän kaikkien tulisi vaalia ja
arvostaa. Tämän voimme tehdä vain yhdessä – olemalla
Sähköliitto.

Santtu Lahtinen
sähköasentaja, pääluottamusmies
Consti Talotekniikka Oy (PKS)

Tänä päivänä olen Sähköliiton edustajiston jäsen ja sitä
kautta valittu ensin Talotekniikan johtokuntaan ja eteenpäin Tes-neuvottelukuntaan ja työryhmiin (ASPA-työryhmä
ja urakkatyöryhmä). Toimin aktiivisesti myös Helsingin
osaston 049 hallituksen jäsenenä.
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Mukaan porukkaan
Useilla alan työpaikoilla kaikki työntekijät kuuluvat Sähköliittoon.
Sähköliitto on merkittävä yhteiskunnallinen vaikut-

taja. Jäsenenä tärkein etusi onkin yleinen edunvalvonta. Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkkaja muut työehdot, ja me valvomme, että sopimuksia
myös noudatetaan. Yhteiset pelisäännöt helpottavat
työnantajankin toimintaa.
Jäsenenä voit itsekin vaikuttaa omien ammatillisten,
oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujesi parantamiseen.

10

Tarjoamme sinulle myös muita jäsenetuja, kuten
koulutusta, oikeusapua ilman omavastuuosuutta,
mahdollisuuden lomailla liiton lomapaikoissa sekä
vakuutus- ja polttoaine-etuja. Sähköliiton jäsenlehti
Vasama toimitetaan jäsenille 10 kertaa vuodessa.
Jäsenmaksu on verotuksessasi vähennyskelpoinen.

Tervetuloa mukaan!

Sähköliitto
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Työnantajatilitykset
puh. 03 252 0500
tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Toimisto on avoinna arkisin kello 9–15

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat
puh. 03 252 0700
edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut
puh. 03 252 0400
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

www.sahkoliitto.fi

Järjestämis- ja järjestötyö
puh. 03 252 0600

Täytä liittymislomake helposti netissä
www.sahkoliitto.fi/liity-jaseneksi

“Virtaa riittää,
kun on hyvät
tyypit ympärillä.”

tvo.fi
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AMK-tutkinnot
Insinööri, konetekniikka
Insinööri, tietotekniikka
Insinööri, energiatekniikka
Insinööri, sähkö- ja
automaatiotekniikka
Insinööri,
ympäristötekniikka
Insinööri, rakennustekniikka
Rakennusmestari
Rakennusarkkitehti
Bachelor of Engineering,
Mechanical Engineering

Hae
tulevaisuus.
Meiltä valmistuvat insinöörit sijoittuvat

Bachelor of Engineering,
Internet of Things

Ylemmät AMK-tutkinnot
Insinööri, teknologiaosaamisen
johtaminen
Insinööri, rakentaminen
Insinööri, Digital Health

laaja-alaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Savonia.fi

• www.jssuomi.fi

Voit opiskella myös töiden ohessa.

