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Seuraa meitä!
Maailman tilanne vaikuttaa myös Keski-Suomen insinöörien
toimintaan. Yhdistyksen kevätkokous jouduttiin perumaan ja
hallituskin kokoustaa tällä hetkellä sähköisesti. Perumisia jouduttiin tekemään myös kevään ja kesän tapahtumien osalta.
Muuttuvien rajoitusten takia uusien tapahtumien suunnittelu
on ollut haasteellista, mutta pyrimme ideoimaan tapahtumia ja
ajanvietettä parhaamme mukaan.
Seuraathan tästä syystä tarkasti myös muita tiedotuskanaviamme, jotta pysyt kartalla
ajankohtaisista tapahtumista.
Kesän mahdollisista tapahtumista tiedotamme tuttuun tapaan sähköpostitse
uutiskirjeiden muodossa,
Facebook-sivulla sekä verkkosivuillamme. Näiden tiedot
löydät sivulta 5.

“Nykyinen
Facebook-ryhmä
on päätetty ajaa
alas ja siirtää
markkinointi ja
tiedottaminen
Keski-Suomen
insinöörien
Facebook-sivulle.”

Tiedotuskanavista puhuttaessa haluaisinkin muistuttaa
kaikkia tulevasta muutoksesta, joka tulee tapahtumaan
Keski-Suomen insinöörien Facebook-tiedottamisessa.

Nykyinen ryhmä on päätetty ajaa alas ja siirtää markkinointi ja
tiedottaminen Keski-Suomen insinöörien Facebook-sivulle.
Käythän tykkäämässä sivusta, jotta pysyt tulevaisuudessakin
kuulolla myös Facebookin kautta. Tiedotusta jatketaan toki
tuttuun tapaan myös uutiskirjeellä sekä lehden avulla.
Pyrkikää nauttimaan kesästä turvallisesti tilanteesta huolimatta!

Insinööriliitto
(asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@ilry.fi,
Ratavartijankatu 2 A, 8 krs.
00520 Helsinki
puh. 020 180 1801

Tiia Itkonen
päätoimittaja

KOKO
(työttömyyskassa)
https://kokokassa.fi,
puh: 09 4763 7600
Palveluajat:
ma-to klo 10–15
pe klo 10–13
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Hallitus

Keski-Suomen Insinöörit ry:n
hallitus 2020

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

Timo Härmälä
varapuheenjohtaja

sihteeri

jarmo.nevala@ksinsinoorit.fi

040 513 5988

040 302 6840

timo.harmala@ksinsinoorit.fi

joni.launonen@ksinsinoorit.fi

Tiia Itkonen

Oskari Hoppula

Juhani Paananen

päätoimittaja

jäsenhankinta

jäsenhankinta

044 256 1568

040 055 3379

040 302 1055

tiia.itkonen@ksinsinoorit.fi

oskari.hoppula@ksinsinoorit.fi

juhani.paananen@ksinsinoorit.fi

Henri Möksy

Mikko Jurvanen

040 555 1079

Riku Ojala
taloudenhoitaja
040 620 6557
riku.ojala@ksinsinoorit.fi

työmarkkinavastaava

varajäsen

040 742 1570

040 504 0381

henri.moksy@ksinsinoorit.fi

mikko.jurvanen@ksinsinoorit.fi

Jani Tervo
opiskelijaedustaja
040 726 3408
jani.tervo@jio.fi
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Joni Launonen

Mihin olemme menossa vuonna 2020
1. Luottamusmiestoiminnan kehittäminen
Kasvatetaan vuorovaikutusta luottamusmiestoimissa
toimivien kanssa ja järjestetään heille koulutusta sekä
tiedotetaan ajankohtaisista aiheista. Aktiivisella toiminnalla lisätään jäsenkunnan kiinnostusta edunvalvontaan
ja työmarkkinatoimintaan.

Liity yhdistyksen
sähköpostilistalle!

2. Yhteistyötä JIO:n kanssa
Jäsenhankinnan kannalta tärkeä yhteistyökumppani
Keski-Suomen Insinööreille on Jyväskylän InsinööriopiskeIijat ry. Yhteistoimintaa tullaan tiivistämään ja
lisäämme yhteisten tapahtumien järjestämistä.
3. Jäsenpidon parantaminen
Tärkeää nykypäivänä on myöskin jäsenpito, jota pyritään kehittämään entisestään, toisin sanoen halutaan
tarjota jäsenille entistä enemmän hyötyjä jäsenyydestä.

Ilmoittaudu Keski-Suomen
Insinöörien sähköpostilistalle

www.ksinsinoorit.fi
TAI
lähettämällä
sähköposti
osoitteeseen

sihteeri@
ksinsinoorit.fi

4. Internet sivujen uudistaminen
Jäsenkyselyssä nousi esiin yhdistyksen internet sivujen
kehittäminen selkeämmäksi, joten tavoitteena on
uudistaa yhdistyksen internet sivut.
5. Paikallisten jäsenetujen hankkiminen

Sähköpostilistalle lähetetään kerran kuukaudessa
uutiskirje, missä
kerrotaan ajankohtaisista
tapahtumista.

Tykkää yhdistyksen
Facebook-sivusta!

Keski-Suomen Insinööreillä on oma Facebook-sivu. Siellä ilmoitellaan tulevista
tapahtumista ja voit vaikkapa antaa palautetta, kysyä tai toivoa jotain.
Etsi Facebookista ”Keski-Suomen insinöörit ry” ja tykkää sivusta - pysyt ajan tasalla!
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Puheenjohtajan palsta

KSI ja yhteiskunta digiloikkaamassa

Kirjoittaessani tätä palstaa vietämme vappua kotona poikkeusolojen vuoksi. Median lööpeissä
Kaivopuisto ja muut suositut vapunviettopaikat ovat täysin tyhjinä.

yrityksen tuottavuutta. Sekä asiakkaat, että työntekijät ovat olleet
tyytyväisiä etätyöskentelyyn ja yritykset ovat luvanneet kasvattaa
etätyönosuutta tulevaisuudessa.

Onneksi nykyteknologia tuo uusia
mahdollisuuksia vapun viettoon,
kuten etänä nähty Minna Canthin
lakitus ja JVG:n konsertti. Toimivat
korvikkeina paremman puutteessa.

Etänä matka-aika tippuu pois ja
sen voi käyttää muuhun hyödylliseen. Toivottavasti moni pakkotilanteessa löydetty ja hyväksi havaittu käytänne jää elämään vielä
palattuamme normaaliin.

Myös Jyväskylän Insinööriopiskelijat toteuttivat perinteisen Schaumanin patsaan lakituksen pienellä
porukalla ja lähettivät tämän livenä
verkon yli muille opiskelijoille.
Poikkeustilanteen takia kaikki yhdistyksen tapahtumat keväältä ja
alkukesältä on jouduttu perumaan.
Sääntömääräisen kevätkokouksen
pyrimme järjestämään syksyllä, jos
silloiset ohjeistukset niin sallivat.
Mietimme kyllä etäkokouksen järjestämistä, mutta nykyiset yhdistyksemme säännöt eivät anna tälle
mahdollisuutta. Näin ollen myös
sääntöjen muutos saattaa tulla
ajankohtaiseksi.

Etätyötä
Rajoitustoimenpiteiden takia harrastukset, opetus sekä työ siirtyivät
pitkälti verkkoon.
Haastetta loi kasvaneet etätyövälineiden tarpeet ja jokainen varmaankin törmäsi alussa hidasteluun etäyhteyksissä. Sittemmin
tilanne otettiin paremmin haltuun.
Useammat mediat ovat uutisoineet,
että etätyöskentely oli kasvattanut
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Etäopetusta
Korkeakoulusektorilla
etätyöskentely on sujunut pääosin hyvin.
Opetus saatiin siirrettyä verkkoon
nopeasti ja monet etäopetuksen
työkalut olivat osalle jo entuudestaan tuttua.
Haasteita kuitenkin on. Eniten
päänvaivaa aiheuttavat fyysiset
labratyöt, joiden toteuttaminen on
ongelmallista etäopetuksena. Pitää
laitteita kuitenkin osata valmistuttua käyttää käytännössä, ei teoriassa. Sama tietenkin koskettaa
myös työtä - kaikkea ei voi tehdä
etänä.
Opetussektorin
suurimmat
haasteet taisivat olla kuitenkin nuorimpien opetuksessa. Normaalisti
peruskoulussa ei pidetä etäopetusta ja nyt yhtäkkiä tämä oli pakollista kaikille.
Opettajat ottivatkin digiloikan käytännössä yhdessä yössä ja ilman
koulutusta. Ihan kaikilla ja kaikilta
osin varmasti ei heti onnistuttu,
mutta jo parissa viikossa homma
alkoi enemmistöllä rullaamaan.

Alueellinen ja perheiden välinen eriarvoisuus kuitenkin tulee varmasti
näkymään kevään oppimistuloksissa. Kaikilla kun ei ole laitteita ja
resursseja kotona tapahtuvaan oppimiseen samalla tavalla.
Pienten lapsien sekä aamu-unisten
teinien paimentaminen on tuonut
oman mausteensa myös etätyötä
tekeville vanhemmille. Etäpalaverit
ovat tuoneet monen kollegan vähän
yksityisempää puolta esille, kun
taustalta kuuluu kodin ääniä.

Etävalheita
Sosiaalisen median käyttö on kasvanut koronan myötä ja näin ollen
myös disinformaation määrä verkossa. Sosiaalisessa mediassa
levitetty disinformaatio aiheuttaa
turhaa pelkoa ihmisissä - ja joskus
saa jopa toimimaan haitallisella tavalla.
Esimerkiksi somepostaukset aiheuttivat sen, että maailmalla tuhottiin 5G-tukiasemia ja Suomessakin on uutisoitu yksi tällainen
tapaus. Insinööreille tuskin tarvitsee kerrata, että radioaallot eivät
vaikuta viruksiin ja lepakotkaan
tuskin häiriintyvät.
Toivottavasti tilanne helpottaisi
syksyllä ja pääsisimme järjestämään jäsentapahtumia.

Jarmo Nevala
puheenjohtaja

IL:n hallituskuulumisia

Jäsenkortilla koko maan tapahtumiin?

Miltä kuulostaisi maailma, jossa
voisit osallistua useisiin tapahtumiin ympäri suomea jäsenkorttiasi näyttämällä?
Insinööriliiton strategia tähtää
pitkällä aikavälillä siihen, että jo
opiskeluaikana liityttäisiinkin Insinööriliittoon, ei Insinööriopiskelijaliittoon.
Toki IOL on se konkreettinen jäsenyhdistys, johon liitytään, mutta
asenteellisesti ja ennen kaikkea
aatteellisesti tuleva insinööri vihitään myynnin ja markkinoinnin
keinoin suoraan liiton jäsenyyteen.
Opiskeluajan päätyttyä valmiit insinöörit siirtyvät nykyisin alueyhdistysten jäseniksi, kuten esimerkiksi
Keski-Suomen Insinöörit ry:n jäsenyyteen. Mutta tämäkin pitäisi olla
saumaton ”kodin” vaihto Insinööriliiton sisällä.
Samoin jos asuinpaikka uran ja elämäntilanteen myötä muuttuu ja se
kotiyhdistys vaihtuu vaikka Oulun
Insinööreiksi, niin pysymme ennen
kaikkea insinööriliittolaisina.

Taattu
palvelutaso
Suurimmalle osalle rivijäsenistämme he ovat lähtökohtaisesti
Insinööriliiton jäseniä ja toissijaisesti Keski-Suomen Insinöörit ry:n
jäseniä. Vaikka toki on niitäkin, joille
jäsenyys ja suhde on ensisijaisesti
Keski-Suomen Insinöörit ry:een.
Isossa kuvassa strategian lähtökohta on ollut, että jäsen saa tasa-

laatuista, luotettavaa ja laadukasta
palvelua asuinpaikasta ja jäsenyhdistyksestään riippumatta. Tämän
vuoksi liittoyhteisö on määritellyt
tietyn palvelutason takaamaan jäsentemme yhdenvertaisuutta.

“Insinööriliittobrändi tulee näin
ollen näkymään
entistä vahvemmin
Keski-Suomen
Insinöörit ry:n
toiminnassa ja
markkinoinnissa. ”
Moninkertaisesti
tapahtumia
Kun strategian päämäärä saataisiin
jalkautettua kentälle, tarkoittaisi se
jäsenen osalta konkreettisena esimerkkinä sitä, että kun olet työmatkalla vaikka Rovaniemellä, Savonlinnassa, Helsingissä tai Seinäjoella,
niin voisit katsoa liiton tapahtumakalenterista millaisia jäsentapahtumia kyseisessä kaupungissa tai
sen lähiseuduilla on tarjolla.

Toki edelleenkin on varmasti niitäkin tapahtumia, joita Kainuun
Insinöörit tai Keski-Suomen Insi-nöörit järjestää pelkästään omille
jäsenilleen. Mutta tämä prosentti
toivottavasti pienenee pienenemistään tulevaisuudessa ja pystymme yhdessä tarjoamaan kaikille
jäsenille mielekästä tekemistä ja
parantamaan näin jäsenpitoa läpi
liittoyhteisön.
Insinööriliitto-brändi tulee näin
ollen näkymään entistä vahvemmin
myös Keski-Suomen Insinöörit ry:n
toiminnassa ja markkinoinnissa.
Työteliästä loppurutistusta kesälomia odotellessanne,

Timo Härmälä
Varapuheenjohtaja KSI,
1. Varapuheenjohtaja IL ry

Tämän jälkeen voit ilmoittautua ja
osallistua niihin itsekin. Toki tämä
vaatii vielä paljon miettimistä ja
sopimista alueiden välillä. Myös
toimintaa tukevat järjestelmät tulee
miettiä ja rakentaa kuntoon, kuten
varauskalenterit, maksuliikenne ja
markkinointi.
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Luottamusmieheltä

Mikä on YTN ja mitä se on ollut
Referaatti Anita Valtosen teoksesta ”Ja edessä oli umpihankea”,
julkaisija Ylemmät toimihenkilöt YTN.
Sopimusneuvottelut ovat nyt takanapäin ja työehtosopimukset on
saatu sovittua. Luottamusmiesrintamalla on ollut aika hiljaista noiden
neuvotteluiden jälkeen. Muutama
webinaari aiheesta on käyty.
Luottojen seminaari oli helmikuussa ja se keskittyi lähinnä neuvottelutuloksen käsittelyyn. Itse
korona ei minusta ole vaikuttanut
tähän toimintaan.
Tällä kertaa luottamusmiehen palstalla ajattelin hieman pohtia YTN:n
historiaa. Taustamateriaalina on
ollut YTN tuottama kirja ”Ja edessä
oli umpihankea”, joka avaa YTN:n
syntyä ja tapahtumia historian
aikana.

Lisäksi 60-luvulla oltiin sitä mieltä,
että liitto ei voisi tehdä jäsenistöä
kattavia työehtosopimuksia. Lisäksi
esiintyi
työmarkkinatoiminnan vastustusta.

“Tuporintamalla
asiat eivät sujuneet
niin hyvin kuin YTN
oli odottanut.”

Neuvottelujärjestö

Mutta 70 luvulla asiat nytkähtivät
eteenpäin ja YTN syntyi. Insinöörilitto, KAL ja Akava allekirjoittivat
yhteistyösopimuksen 15.10.1973,
jonka tavoite oli keskitetty osallistuminen neuvottelu- ja sopimustoimintaan.

YTN on monille ehkä vieraampi, jos
ei ole ollut mukana alan toimissa.
YTN eli Ylempien toimihenkilöiden
neuvottelujärjestö perustettiin valvomaan ylempien toimihenkilöiden
etuja.

Neuvottelukunnan järjestäytymiskokous pidettiin 2.11.1973 m/s
Finhansan kabinetissa ja neuvottelukunta otti nimekseen ”Ylempien
toimihenkilöiden neuvottelukunta
YTN”.

70-luvun alussa järjestäytymisaste
oli matala ja toiminnassa oli
mukana iso määrä eri liittoja. Ehkä
isoimpina liittoina kentällä oli ekonomiliitto, korkeakouluinsinöörien
ja arkkitehtien liitto KAL sekä Insinöörilitto muutamia mainitakseni.

Insinööriliittoa edusti Pauli Aittokallio ja Jaakko Liede.

Tähän aikaan osa liitoista oli täysin
noviiseja
työmarkkinakysymyk8

sissä ja ehkä enempi ammatillisia
ja koulutuksellisia järjestöjä.

Työmarkkinapolitiikkaa
Toiminta alkoi YTN:n perustamisen
jälkeen ja ensimmäisiä asioita listalla oli muun muassa palkkapo-

litiikka, työaikakysymys, ylityökorvaukset, työsuojelukysymys sekä
luottamusmiestoiminta.
Ensimmäisiin käytännön tuloksiin kuului
YTN:n ja STK:n hyväksymä työsopimusmalli ylemmille toimihenkilöille. Kirjallista työsopimusta korostettiin.
Tuporintamalla asiat eivät sujuneet
niin hyvin kuin YTN oli odottanut.
Vuonna 1975 keskusteltiin tupon
soveltamisesta ylempiin toimihenkilöihin.
Ongelmana oli esimerkiksi, että suurissa yrityksissä asia eteni, mutta
pienissä yrityksissä oli hajontaa. Oli
huomattu, että ylemmille oli suositeltu 5,2 % korotusta mutta samaan
aikaan muiden henkilöstöryhmien
korotukseksi laskettiin 10 %.
Samaan aikaan myös hintojen laskettiin nousevan 15 % edellisestä
vuodesta.
Ekonomiuutisissa oli artikkeli, että
jos kehitys jatkuu samanlaisena,
niin vuonna 1981 teollisuustyöntekijän ja ekonomin palkka on sama.
Palkkapolitiikan peruslinjat vahvistettiin
YTN:n
kokouksessa
18.12.1984. Lisäksi STK:n kanssa
oli sovitty periaatekannanotosta
2.5.1984.

Työtaisteluja
Seuraavien vuosien aikana tapahtui
paljon. Esimerkiksi jo vuonna 1975
Tampellassa oli ollut 37 insinöörin

lakko palkkauksen takia. Yhtenä
syynä mainitaan Tampellan patruunamaiset otteet. Edelleen isot
yritykset toimivat paremmin ja pienissä oli haluttomuutta noudattaa
STK:n suosituksia.
Vuonna 1986 tuli toimihenkilötupo,
jota sanottiin askeleeksi oikeaan
suuntaan. Tämä tupo vaikutti myös
YTN:n tavotteisiin, järjestössä
se miellettiin askeleeksi oikeaa
suuntaan. Mutta vuonna 1986 oli
myös suuria lakkoja, jotka koskivat
600 000 ihmistä. Työnantajapuoli
näki 1986 tupon epäonnistuneena.

“Vuonna 2007 tuli
YTN:n ensimmäinen lakko.”
Vuonna 1987 YTN ja STK sopivat
palkkojen korotukseksi 2,6 %. Ratkaisussa haettiin prosentuaalisesti
samaa suuruuta kaikissa tuloluokissa.
Lisäksi kirjattiin sopimukseen työaikaa, lomautusta, palkkausta,
äitiysloman palkkaa ja matkakustannusten korvausta koskevat tavoitteet.

2000-luvulle
Vuonna 2007 tuli YTN:n ensimmäinen lakko. Yleisesti tavoitteena
oli saada tupo ja se oli laajasti hyväksytty. Mutta tupo kaatui työnantajapuolen vastustukseen.
YTN perusti loppukeväästä 2007
keskuslakkotoimikunnan valmistelemaan neuvottelukierroksen tukemista. YTN käynnisti myös mediakampanjan ”älä tee korvaamatonta
työtä”.
Neuvottelut kulminoituivat suunnittelualaan, jossa palkat olivat
jääneet jälkeen noin 4,9–7,6 %. Neuvottelut jatkuivat eikä sopimusta
saatu syyskuun loppuun mennessä
ja neuvottelut siirtyivät sovintolautakuntaan.

lakkoon. Toimihenkiöunionia suunniteltiin tueksi lakkoon mutta se ei
toteutunut.
Lakko huipentui 22.11.2007 annettuun valtakunnan sovittelijan
esitykseen, jonka osapuolet hyväksyivät. Lakkoavustusta maksettiin
4 100 henkilölle.

Talouskriisi
Vuonna 2008 tuli talouskriisi, joka
näkyi myös työmarkkinatoiminassa. YT-neuvotteluita, lomautuksia, tehtaiden sulkemisia (esimerkiksi Nokia, Stora Enso).
Neuvottelut jatkuivat 2009 taantuman varjossa ja tavoitteena
oli ostovoiman turvaaminen. Jo
tällöin on neuvoteltu nykyisin tunnetusta asiasta eli matka-ajan korvaamisesta. YTN:n sopimus astui
voimaan 1.10.2009 ja 0,5 % korotus
osittain paikallisesti sovittavaksi.
Myös luottamusmiehen asemaa
parannettiin.
Tämä oli lyhyt katsaus YTN historiasta, lähdemateriaalin ollessa 350
sivua eli asiaa on runsaasti.
TEK:in pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Heikki Kaupin mielestä YTN on
onnistunut aika hyvin jäsenkunnan
etujen ajamisessa. Saavutus on se,
että ylemmät on ylipäätään saatu
työehtosopimusten piiriin.
On nähty myös, että lakolla on rooli
neuvotteluissa, tähän on vaikuttanut suunnittelualan 2007 lakolla
saadut tulokset.

Henri Möksy
työmarkkinavastaava KSI,
luottamusmies

Tämän jälkeen YTN antoi lakkovaroituksen suunnittelualalle ja ryhtyi
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Artikkeli ohutkalvoteknologiasta

Ohutkalvoyhteistyötä
Jyväskylässä
ALD CoCampus tarjoaa ohutkalvo-osaamista yrityksille ja
organisaatioille
Jyväskylän ammattikorkeakouluun
(JAMK) perustetussa soveltavan
materiaalitutkimuksen
keskuksessa yhdistyy uusin kone- ja materiaalitekniikan huippuosaaminen.
CAMS Center for Applied Materials
Sciencen (CAMS) toiminta perustuu
yritysten tarpeisiin sekä teknologisen osaamisen täydentämiseen
Keski-Suomen alueella.
Kokonaisuus muodostuu kolmesta
toisiaan tukevasta osa-alueesta,
joita yhdistää soveltava tutkimus,
nopeista kokeiluista ponnistava
yritysyhteistyö sekä ajasta ja paikasta riippumaton koulutus. Tässä
kirjoituksessa keskitytään pintateknologiat (Surface Technology) -osaalueeseen.
JAMK sekä Jyväskylä yliopiston
(JYU) fysiikanlaitos ovat yhdessä
kehittäneet jo parin vuoden ajan uudenlaista tutkimus- ja kehitys -yhteistyötä.

Jyväskylässä on rakennettu ohutkalvoihin liittyvää tutkimus- kehitysja koulutuspalveluja tarjoavaa
ekosysteemiä, virtuaalista ALD CoCampusta. ALD CoCampus tarjoaa
monipuolista ohutkalvo-osaamista
yrityksille, tutkimuslaitoksille tai
muille sitä tarvitseville.
Yhteistyössä hyödynnetään osapuolten erilaisia vahvuuksia, yliopiston vahvaa tutkimusosaamista
ja JAMKin laajoja yritysverkostoja.

Ohutkalvojen
Mersu
Atomikerroskasvatus eli ALD on
ohutkalvopinnoitusmenetelmistä
hallituin. Menetelmä perustuu kasvavassa pinnassa tapahtuviin saturoituviin kemiallisiin reaktioihin.
Tärkein etu muihin pinnoitusmenetelmiin verrattuna on pinnoitteen
ylivoimainen kyky seurata pinnoitet-

tavan kappaleen pinnan muotoja;
konformaalisuus (kuva 1).
Kalvot ovat jo muutaman atomikerroksen paksuina tasaisia, tiheitä,
eikä niissä ole reikiä.
Miinuspuolena on ollut ALD:n alhainen kalvon kasvunopeus. Spatiaalisten ALD menetelmien kehityksen myötä tämä ongelma on
saatu ratkaistua ja kalvon kasvunopeudet kilpailukykyisiksi muihin
kaasufaasissa tapahtuviin ohutkalvomenetelmiin verrattuna (kuva 2).

Suojaa OLED
-näyttöihin
ALD-pinnoitteiden tärkeimmät sovellukset ovat tällä hetkellä mikroelektroniikan eristekerrokset ja
erilaiset kosteuden, hapen ja ei-toivotun diffuusion vaikutuksilta suojaavat barrier-kerrokset.

 Kuva 1. Vasemmassa kuvassa esimerkkejä hyvästä ja huonosta tasaisuudesta ja konformaalisuudesta. Oikeassa kuvassa värisarja eri paksuisista ALD-pinnoitteista (ALD kasvatukset Jari Malm, JYU)

11

 Kuva 2. Perinteisessä ALD:ssä kaasut syötetään pulssitetusti reaktoriin. Spatiaalisessa ALD:ssa hyödynnetään

jatkuvia kaasuvirtauksia, jolloin aikaa vievät huuhtelusyklit poistuvat ja päästään jopa 100 -kertaa suurempiin
kasvatusnopeuksiin. Kaaviokuvassa esimerkkiprosessina Alumiinioksidi, Al2O3.

Elektroniikkateollisuuden
vaatimuksen pinnoitteiden laadulle ovat
poikkeukselliset. Esimerkiksi taipuisat orgaaniset OLED-näytöt ovat
erittäin herkkiä kosteuden vaikutukselle ja tarvitsevat toiminallisen
pintakerroksen suojaamaan niitä
kosteudelta.
Kerroksen tulee olla erittäin tiivis.
Vesimäärä, joka riittää tuhoamaan
OLED pinnan, vastaa pisaraa vettä
kuukauden aikana jalkapallokentän
kokoiselle alueelle tasaisesti levitettynä. Vain joidenkin kymmenien
nanometrien ALD pinnoite saa
aikaan riittävän suojavaikutuksen.
Vastaavasti tarvittavan lasikerroksen paksuus on noin tuhatkertainen.

Ohutkalvoanalytiikkaa
ALD CoCampuksella on käytössään
poikkeuksellinen yhdistelmä ohutkalvotutkimukseen soveltuvaa laitekantaa.
12

Laiteyhdistelmä, jollaista saa maailmaltakin hakea, on JYU:n fyysikanlaitoksen professori Timo Sajavaaran tutkimusryhmän Pelletron
-kiihdytin ja Nanotiedekeskuksen
(NSC)
heliumionimikroskooppi
(HIM).

“Kalvot ovat jo
muutaman
atomikerroksen
paksuina tasaisia,
tiheitä, eikä niissä
ole reikiä.”
Sajavaara on ryhmänsä kanssa kehittänyt tutkimusympäristöstään
yhden maailman johtavista, kiihdytinpohjaiseen
materiaalitutkimukseen keskittyvistä laboratorioista.
Pelletron kiihdyttimen avulla pystytään mittaamaan kaikkien alkuaineiden syvyysjakautumat ohut-

kalvonäytteistä. HIM:lla pystytään
kuvantamaan sähköisesti eristäviä
näytteitä nanometriluokan resoluutiolla ilman erityistä esikäsittelyvaihetta.
Tavallisissa
pyyhkäisyelektronimikroskoopeissa (SEM) eristävät
näytteet joudutaan kuvantamista
varten pinnoittamaan johtaviksi,
jolloin usein menetetään tärkeää
tietoa tutkittavasta pinnasta.

Monipuolinen
laitekanta
ALD CoCampuksen neljä Beneqin ALD laitetta tarjoavat mahdollisuuden kehittää pinnoitusprosesseja
reseptiikasta
aina
valmiiseen tuotteeseen asti.
TFS 200 laitteisto soveltuu uusien
pinnoitusmateriaalien ja erilaisten
substraatti
materiaalien
testaukseen. Spatiaalisella TFS 200r
laitteella voidaan testata ALD prosesseja taipuisille materiaaleille
kuten painettavalle elektroniikalle,

muovi- ja metallikalvoille, kankaille
sekä paperille ja muille kuitupohjaisille materiaaleille.
Parhaat ja toimivat spatiaaliset
prosessit taipuisille materiaaleille
voidaan lopuksi testata pilot-mittakaavassa WCS 500 R2R pinnoituslaitteella, joka on tällä hetkellä
sisäänajovaiheessa JAMKin laboratoriotiloissa (sivulla 10).
Neljäs, isommalla pinnoituskammiolla varustettu odottaa käyttöönottoa Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa.
ALD CoCampus tarjoaa maailmanluokan laitteet ja osaamisen toiminnallisten ohukalvojen valmistukseen ja analysointiin. Ottakaa
yhteyttä, niin mietitään yhdessä
ne sovellukset, joilla ohutkalvojen
mahdollisuudet saadaan parhaiten
realisoitua Keski-Suomen elinkeinoelämän hyödyksi.

Teksti:
Projekti-insinööri
Esa
Alakoski (FT), Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuvat:
Projekti-insinöörit
Esa
Alakoski ja Timo Laine, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu

Insinööriliiton huvipuistopäivä
 8.8.2020 klo 10:00 - 21:00
 Särkänniemen huvipuisto, Laiturikatu 1, Tampere
Ilmoittautuminen: Tampereen Insinöörien sivujen kautta
Hinta: Rannekkeen alennettu jäsenhinta on 25 €
Tule mukaan viihtymään ja kokemaan Särkänniemi yhdessä perheesi ja
ystäviesi kanssa. Päivä alkaa kahdella yksityistunnilla laitealueella, joiden
ajan puisto on vain jäsenistömme käytössä. Klo 12:00 jälkeen huvittelu
jatkuu koko puiston alueella yhdessä muiden vierailijoiden kanssa iltaan
asti. Koko tapahtuma toimii sujuvasti etukäteen saatavilla rannekkeilla!
Rannekkeita myydään 18.6. asti.
Tällä hetkellä huvipuistopäivän suunnittelu ja järjestelyt jatkuvat normaaliin tapaan. Mikäli kuitenkin poikkeustilan vuoksi elokuinen tapahtuma
joudutaan perumaan, ovat rannekkeet lunastaneet henkilöt oikeutettuja
saamaan maksamansa hinnan täysimääräisenä takaisin.

Koulutukset ja webinaarit
Insinööriliiton tarjoamat koulutukset, ilmoittautumiset ja lisätiedot:
https://www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset
Tallenteet ovat nähtävillä webinaarin jälkeen, joten
koulutukset voi katsoa itselle sopivana ajankohtana.
1.6.2020 klo 17:00 - 20:00 Miten johdan itseäni ja esimiestäni
11.8.2020 klo 09:00 - 11:00 Tehosta työnhakua
13.8.2020 klo 09:00 - 11:00 Voittajan asenne työnhaussa
21.8.2020 klo 09:00 - 11:00 Hyvä työhakemus
25.8.2020 klo 09:00 - 11:00 Työhaastattelusta voittajana maaliin
28.8.2020 klo 09:00 - 11:00 Miten löydän piilotyöpaikat?
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Alueasiamies

Kaikki on peruttu - ei sentään
COVID-19-pandemia toi paljon perumisia tai siirtoja tapahtumiin.
Lainsäädäntömuutoksiakin on yhdistystoimintaankin liittyen tulossa,
jotta vastaisen varalle on niin sanotusti ”selvemmät sävelet”. Eiköhän
ennen pitkää jo kysellä, minä vuodenaikana pidettiin 2020 kevätkokouksia?
Lomautuksetkin ovat tulleet tutuiksi jo suurimmalle osalle työssäkäyvistä. Tuo tarkoittaa sitä, että
vaikka lomautusilmoitus ei osuisikaan omalle kohdalle, niin jonkun
lomautetun kukin melko varmasti
tuntee.

24h palkaton työ
Kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton 24h-työajanpidennys ei vielä
useimmista keskeisistä Ylemmät
toimihenkilöt YTN-työehtosopimuksista kokonaan poistunut mutta
kuitenkin selvästi lientyi, kilpailukykyä vaarantamatta.
Korona tuonee sen muutoksen, että
jos on tarve lomauttaa niin ei ole
tarve teettää ylimääräistä lisätyötä,
ylitöidenkään sijasta?
Toimii se työnantaja, ylimääräisten
lisätöiden kanssa jatkossa sitten
miten tahansa ja monin eri tavoin,
ehkä olennaisinta on, ettei kyse ole
mistään palkattomasta pakkotyötä.
Useimmilla aloilla ylimääräisestä
lisätyöstä korvataan, tarkemmin
Työehtosopimuksessa määritellyin
ehdoin ja edellytyksin. Suosittelen
siis tarkastamaan asian omasta
juurikin sinuun sovellettavasta
voimassaolevasta
työehtosopimuksesta. Tosin työehtosopimuksettomilla aloilla ei tuota 24h-työ14

ajanpidennystä ole sovellettukaan
mutta muut työehdot ovat voineet
olla heikommin.

houkutteleva olekaan. Tuovathan
rutiinit vähintäänkin jatkuvuuden ja
turvallisuuden tunnetta.

Sanotaan nyt vaikka näin, jokseenkin kirjavia ovat työehtosopimusten ratkaisut ja kirjaukset tähän
24h-palkatoman velvoitteen poistumiseen. Jollei alalla ole TESiä, ei
tämä muutos vaikuta, tosin ei se ole
silloin mihinkään muuttunutkaan.

Työttömyyskassan jäsenyys, varsinkin tässä talous- ja koronatilanteessa sekä jatkossa on entistäkin
tärkeämpi. Ilmiselvää lienee se, että
työttömyyskassojen jäsenmaksut
tulevat ensi vuonna nousemaan,
mitään järkevää syytä en työelämässä jatkavalle palkansaajalle
kuitenkaan keksi työttömyyskassajäsenyydestä luopumiseen.

Näistä kuulemme varmasti aikanaan lisää, varsinkin jos peruuntuneet
työehtosopimusinfot
palautuvat kalenteriin. Työaikalain
huomasitte varmaankin 1.1.2020
alkaen muuttuneen, senkään muutoksia ei kannata jättää huomioitta,
vaikka mitään maailmoja mullistavaa kokonaisuudistusta ei siitä
sitten loppujen lopuksi tullutkaan.

Rajoitukset
Aika luonnollista on, että ihmiset
kaipaavat ja tarvitsevat rutiineja,
vaikka arkirutiinit eivät sanana niin

Toki jos on korvaamaton, kannattaa
se huomioida myös palkkavaateessa ja ottaessaan yksilöllisiä ja
parempia työehtoja?

Olli Backman
alueasiamies,
Insinööriliitto,
Häme ja
Keski-Suomi

Insinööriopiskelijoilta

Etäopiskelijaelämää
Täysin uusi vuosikymmen on jo
ensimmäisen talvensa osalta taitettuna kevääseen myös meillä
insinööriopiskelijolla. Uusi vuosikymmen toi mukanaan ison kasan
uusia toimijoita meidänkin kuvioihimme.

dessä voikin käyttää sananlaskua:
’’Ei lukemalla uimaan opi, veteen se
on mentävä!’’.

JIO ry:n hallituksen 12 jäsenenestä
10 on uusia hallitustoiminnassa,
minä mukaan lukien. Tähän väliin
onkin siis aiheellista jo esittäytyä:
Olen Henry Komulainen, 25-vuotias
toisen vuoden logistiikan opiskelija.

Aloimme myös julkaisemaan omaa
kuukausitiedotetta jäsenillemme,
joka kulkee nimellä Pulloposti.
Pullopostissa kerromme mitä me
hallituksena olemme tekemässä,
tulevista tapahtumista ja koulutuk-

Kotoisin olen Sonkajärven pienestä
kunnasta, missä vartuin erilaisien
järjestöhommien mukana. Kun
lähdin pienen tauon jälkeen taas
opiskelemaan, niin kipinä järjestötoimintaan syttyi uudelleen ja johti
tähän.

Tapahtumissa
koulutusta
Uusien toimijoiden myötä tulee
aina uutta energiaa ja niin sanotusti
lisää vettä myllyyn. Vuosi lähtikin
mukavasti käyntiin uusiin pesteihin
perehtyessä hallituskoulutuksien
myötä.
Järjestimme talven aikana muutamia
perinteisiä
tapahtumia
opiskelijoille, joista mainittakoon
yhteistyössä järjestetyt sitsit yliopistojärjestöjen kanssa, omat
bileet sekä rauhallisempaan illanviettoon sopiva tasting.
Monimuotoisuutta tapahtumiimme
toi myös lopputalvesta järjestetty
työturvakortti-koulutus,
jonka
suosio yllätti jopa meidät. Uusiin
hommiin opettelemisen yhtey-

Pullopostia
jäsenille

“Monimuotoisuutta
tapahtumiimme toi
myös lopputalvesta järjestetty
työturvakortti-koulutus”
sista, sekä kerromme jäsenillemme
muuta validia informaatiota. Sen
pääseekin lukemaan joka kuukausi
meidän Facebook- sekä Instagram-tileiltämme.
Yhteistyö koulun kanssa on jatkunut edelleen laatutyöryhmän kokousten merkeissä. Edunvalvonnan
kannalta tämä on ollut hyvin merkittävä väylä saada molemminpuolista näkökulmaa niin positiivisten
kuin negatiivistenkin aiheiden kohdalla.
JAMK:ilta onkin tulossa syksyllä
uudet opintosuunnitelmat, jotka
ovat olleet myös aktiivisesti meidän
seurannassamme.

Uusia
suunnitelmia
Kevät toi kuitenkin mukanaan yllätyksen, johon kukaan ei osannut
varautua. Kuten moni muukin yhdistys, myös mekin jouduimme luopumaan kevätsuunnitelmistamme
poikkeustilan myötä.
Epidemia onkin vaikuttanut suuresti
meidän toimijoiden elämään, mutta
vielä enemmän se on vaikuttanut
opiskelijoiden elämään niin opiskelun kuin opiskelijakulttuurinkin
suhteen.
Onneksi nykyteknologia tarjoaa ratkaisuja moniin asioissa – niin koulutuksessa, tapahtumissa kuin sosiaalisessa elämässä. Etätoiminta
ja sen vaikutukset sekä mahdollisuudet ovatkin olleet meidänkin
huulillamme nyt kevään aikana.
Kevääseen mahtui myös yksi suuri
ilouutinen – Insinööriopiskelijapäivät 2021 järjestetään meidän
toimesta täällä Jyväskylässä! Siitä
ja sen valmisteluista voikin lukea
lisää projektipäällikkömme juttusarjassa. Eli kuten aina ennenkin,
niin kyllä se aurinko paistaa jopa
harmaampienkin pilvien takana.
Hyvää tulevaa kesää ja ollaan
etä-kuulolla!

Henry
Komulainen
puheenjohtaja
JIO ry
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Insinööriopiskelijapäivät

Suurtapahtuma Jyväskylässä
Jyväskylän insinööriopiskelijat valmistautuvat järjestämään
suuren yleisötapahtuman 2021. Tämä on ensimmäinen osa
Insinööriopiskelijapäivien juttusarjaa.
Insinööriopiskelijapäivät eli tuttavallisemmin IOP kerää vuosittain
insinööriopiskelijoita eri puolille
Suomea.
Insinööriopiskelijapäivien järjestämistä haetaan vuosittain Insinööriopiskelijaliiton liittohallitukselta,
joka valitsee hakemusten perusteella järjestävän paikallisyhdistyksen.
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Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1992 ja tänä vuonna Riihimäellä olisi juhlittu jo 30. kerran,
jollei suuria yleisötapahtumia olisi
peruttu. Viimeisestä Jyväskylässä
järjestetystä tapahtumasta tulee
ensi vuonna kuluneeksi kaksitoista
vuotta.

gissä vuonna 2019 juhli jo reippaasti yli kaksituhatta henkeä.

Viime vuosina IOP on kasvanut tapahtumana, eikä enää voida puhuta
pienestä tapahtumasta. Helsin-

Vuonna 2016 hallitus kirjasi JIOn
toimintasuunnitelmaan seuraavalle
vuodelle selvitystyön käynnistä-

Näin isoon projektiin on melko
hankala lähteä lyhyellä suunnittelulla. Ajatusta tapahtuman hakemisesta on kypsytelty Jyväskylän
Insinööriopiskelijoissa jo vuosia.

misen. Ajatus on siitä asti itänyt
ja siirtynyt aina uusille hallituksille,
kunnes viime syksynä aloitettiin
konkreettisesti hakemuksen työstäminen.
Hakemus toimitettiin tammikuussa
Insinööriopiskelijaliiton PuSiRaKo(Puheenjohtajien, Sihteerien, Rahastonhoitajien ja Koulutuspoliittisten vastaavien)-koulutuksessa
heti, kun vuoden 2021 IOP:n haku
avattiin virallisesti.

Paljon paperia
ja pohjatyötä
Vaikka tapahtuman virallinen työstö
aloitettiin huhtikuun alussa, kun Insinööriopiskelijaliitto julkaisi ensi
vuoden tapahtuman järjestäjän, on
pohjatyötä tehty hakemusta varten
jo suunnaton määrä.

Rahaa ja
talkoovoimia
Tapahtuman
järjestäminen
ei
myöskään luonnollisesti ole ilmaista, vaan vaatii erittäin tarkkaa
taloudellista seurantaa. Täytyy
muistaa, että valtaosa kävijöistä
on opiskelijoita. Tämän takia
myöskään kävijälle ei saa koitua
liian suuria kustannuksia.
Tapahtuman budjetti myös on moninkertainen taustaorganisaation
budjettiin nähden, joten riskienhallinta nousee todella suureen rooliin.
JIOn pysyminen toimintakykyisenä
organisaationa myös tapahtuman
jälkeen on tärkeää. Nykyinen
vallitseva maailmantilanne pandemian osalta on myös varjona tapahtuman horisontissa, joka pitää
huomioida koko ajan ja reagoida
heti, jos tarvetta on.

Tapahtumaa tekee joukko vapaaehtoisia ihmisiä ja tapahtuman lähestyessä määrä vain kasvaa. Kuten
kaikessa vapaaehtois- ja järjestötoiminnassa, mielekäs tekeminen
yhdessä auttaa jaksamaan pitkälle.
Tämä onkin ensimmäisiä asioita,
joita nyt viilataan kohdilleen. Kuinka
saadaan ihmiset näinkin pitkässä
projektissa pysymään motivoituneina loppuun asti?
Koetuksella välillä ovat siis normaalin projektinhallinnan ja hyvän
numeropään haasteiden lisäksi
myös esimiestaidot. Ja onnistuminen mitataan vasta maaliskuun
2021 jälkeen.

Teksti: Anni Lajunen
Kuvat: JIO

“Helsingissä
vuonna 2019 juhli
jo reippaasti yli
kaksituhatta
henkeä.”
Hakemusta varten käytiin jo keskusteluja erilaisten yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi tilavarauksista ja majoituksista.
Tapahtuman erityispiirteitä on kirkasteltu edellisiltä vuosilta ja pohdittu, kuinka IOP:ta voitaisiin kävijän näkökulmasta parantaa.
Allekirjoittanut pitää Insinööriopiskelijapäivien parhaina puolia nimenomaan yhteisöllisyyttä ja parhaita tarinoita onkin juuri ne, miten
ihmiset
kokoontuvat
edelleen
monien vuosien jälkeen edelleen
kerran vuodessa IOP:lle tapaamaan
vanhoja tuttuja.
Tästä syystä kaikki Jyväskylän tapahtuman avainosuudet on koottu
käytännössä näköyhteyden päähän
toisistaan.
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Ekskursio Korpilahdelle

Vierailu KL-Teholla

Helmikuun 19. päivä 12 KSI:n insinööriä tutustui
Rapala-konserniin kuuluvaan KL-Tehoon.
Lauri Rapala alkoi vuonna 1936
vuoleskella käsin vaappuja Asikkalassa. Vuonna 1938 ensimmäiset
Rapala-vaaput myytiin Kalkkisten
Osuuskaupassa.
Vuoden 1952 Helsingin olympialaisista kulkeutui kisaturistien mukana
Rapala-vaappuja Amerikkaan. Hyville vaapuille oli kysyntää. Alkoi
Rapalan mailmanvalloitus.
Vuonna 1955 oli jo valmistettu
50 000 vaappua.
Vuonna 1957 perustetiin Uistintehdas Lauri Rapala ja Pojat
Asikkalaan. Tehdasta on laajennettu useaan otteeseen, ja Rapala-vaappuja on valmistettu satoja
miljoonia.
Rapala-vaappu on mailman tunnetuin, eniten myyty ja eniten kopioitu uistin.
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Kaikki Rapala-vaaput koe-uitetaan
edelleen käsin.

“Rapala-vaappu on
mailman tunnetuin,
eniten myyty ja eniten kopioitu uistin.”
Itsekin vetelin näitä Rapala-uistimia, kuten niitä silloin kutsuttiin,
soutuveneen perässä Kangasalan
Vesijärvellä 1950- ja 1960-luvuilla.
Ja kuhia tuli!

Keski-Suomi
KL-Teho perustettin vuonna 1973
Korpilahdelle. KL-Teho on muoviosien teknisiin ruiskuvaluihin erikoistunut sopimusvalmistaja.

Alkutaipaleen asiakkaita olivat
muun muassa Valmetin mittaritehdas Oy, Mäntsälän Metalli Oy ja
Pikval Oy.
1980-luvun merkittäviä asiakkaita
olivat muun muassa Ladan tehdas
ja Rapala Oy. Liikevaihto oli noin
viisi miljoonaa markkaa.
1990-luvulla yritys sai Dun&Bradsteerin AAA-luokituksen. Tärkeimpiä
asiakkuuksia olivat muun muassa
Enermet Oy, Idman Oy, Allaway ja
Nokian kondensaattorit. Liikevaihto
oli noin 17 miljoonaa markkaa.
1993 Rapala osti KL-Tehon.
2000-luvun alussa oli voimakasta
panostusta automaatioon. Vuosikymmenen aikana tehtiin valtavia
laajennuksia tilan ja konekannan
suhteen. Liikevaihto kasvoi noin 24
miljoonaan markkaan.

2019 KL-Teho toimittaa vuosittain
kymmeniä miljoonia ruiskuvalukappaleita. Tehokas sinkin ja lyijyn painevalutuotanto käynnistettiin.
Vuonna 2019 liikevaihto oli 7,015
miljoonaa euroa ja henkilöstö oli 50
henkilöä.

Kalastus ei lopu
Vuonna 2013 Rapalan kairatehdas
aloitti toiminnan KL-Tehon yhtey-

dessä. Vuonna 2019 kairan vuosituotannossa ylitettiin 100 000 kappaleen raja.
Nyt eletään koronakurjuudessa.
Positiivinen uutinen on, että kalastuslupia on on ostettu vuoden 2020
alkupuolella enemmän kuin vuoden
2019 alkuouolella. Uutinen tietänee
hyvää Rapalalle.

Vierailun päätteeksi nautimme
maittavan lounaan Ruokatakomossa Korpilahdella.

Teksti: Pentti Leppiniemi
Kuvat: Juhani kauppila

Kiitokset KL-Tehon isännille mielenkiintoisesta vierailusta.

Rapala VMC Oyj
k

Rapala VMC Oyj on ollut Helsingin pörssissä vuodesta 1998 asti, pääkonttori on Helsingissä.

k

Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 275,4 Meur ja henkilöstöa oli 2 304 henkilöä.

k

k
k

k

Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja
Englannissa.
Rapalan tuotteita myydään yli 120 maassa 50 000 kaupassa.
Konsernin tunnetuimmat brändit ovat Rapala, Storm, Bluefox, Williamson, Peltonen, Martin,
VMC, Sufix ja UR- ja Mora-kairat.
Yksikään hiihto-, golf-, tai tennisbrändi ei ole pysynyt huipulla 1950 luvulta lähtien kuten
Rapala- uistimet.
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Ansioturvaa
työttömyyskassasta?
Lomautuksia satelee ja työllisyystilanne heikkenee,
mahdollisesti jopa pitkäänkin. Ei olekaan yhtään
tyhmää, varautua niin sanotun pahan päivän varalle.
Työttömyyskassan jäsenyys onkin entistä tärkeämpi,
tässä taloudellisen epävarmuuden tilanteessa. Korkeakoulutettujen työttömyyskassan KOKO-kassan
tilanne on vielä tällä erää varsin hyvä ja käsittelyajat
ovat pysyneet kohtuullisena. Neuvoja työttömyysturvan hakuun saat Insinööriliitosta tai suoraan työttömyyskassastasi.

Paljon hyvää dataa Korona-viruksen poikkeustilanteesta:
Insinööriliitto: https://www.ilry.fi/koronaviruksenaiheuttama-poikkeustilanne
Ylemmät toimihenkilöt YTN: https://ytn.fi/
ajankohtaista/koronaviruksesta-kysyttya/
Akava: https://akava.fi/akavalainen/
mita-tyontekijan-tulisi-tietaa-koronaviruksesta/
Tarkemmat ohjeet päivärahan hakuun esimerkiksi:
https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/
nain-haet-ansiopaivarahaa/

Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi
1. Heti työttömyyden alkaessa ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston OMA ASIOINTI-verkkopalvelussa: https://asiointi.mol.fi/
2. Viikon kuluttua täytä päivärahahakemus KOKO-kassan eAsiointi-verkkopalvelussa
https://koko.futunio.fi/
3. Muista jo heti alkuun tärkeimmät liitteet. (Palkkatodistus työnantajaltasi, 26 työttömyyttä edeltävää työssäoloviikkoa. Kopio saamastasi lomautus-/irtisanomisilmoituksesta. Suositeltavaa on
hankkia etuutta varten muutosverokortti verottajan verkkopalvelusta https://www.vero.fi/
4. Tarkempia tietoja päivärahahakemuksen liitteistä
https://kokokassa.fi/miten-haentyottomyyspaivarahaa/
paivarahahakemuksen-liitteet/
5. Tämän jälkeen päivärahaa haetaan KOKO-kassan verkkopalvelusta neljän viikon välein, kunnes
työttömyys tai ansiosidonnainen päivärahaoikeus
päättyy.

Keski-Suomen Insinöörit ry on
akavalaisen Insinööriliitto IL ry:n
vuonna 1946 perustettu alueyhdistys.

www.ksinsinoorit.fi

