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Svänger regressionen
– frisknar byggandet till?
!Beklagligt många Elektrikerförbundets medlemmar var tvungen att konstatera efter
semestern, att ledighetstiden fortsätter på hösten, eftersom arbetsplatsen hade försvunnit
i luft. Medlemskårens kalkylmässiga arbetslöshet hade ju ökat till över 8 procent i början
av september.

Svårast syns läget vara inom telekommunikations- och nätverksteknologibranschen, där
det på grund av flera olika orsaker skedde flera uppsägningar redan innan regressionen.
Värst har uppsägningarna drabbat arbetstagarna på marknadsbråkmakare Relacom Ab. Det
fanns 1 800 arbetstagare i bolaget efter företagsköp i våren 2008, men nu enbart 850. Om
uppsägningstakten i företaget fortsätter likadant, försvinner hela bolaget från marknaden
till slutet av nästa år.

Husteknikbranschen har upplevt en kolossal ekonomisk uppsving under hela 2000-talet.
Enligt statistiken av Elentreprenörsförbundet STUL r f har den sammanräknade omsätt-
ningen av företagen inom branschen ökat under åren 2002 – 2008 till och med 78 procent.
Det har alltså varit tillräckligt med arbete och företagen har kunnat nå toppresultat ovanligt
länge.

Företagens förmåga inom elbranscherna att klara sig från lågkonjunkturen är alltså bra,
eftersom det har säkert blivit pengar kvar i konton även för dåliga tider. Mången person
med inflytande inom branschen har uppmanat företagare att nu satsa på ett kvalitativt sa-
neringsarbete, försäljning av extra teknologi och marknadsföring av tjänster. Tron på snabb
återhämtning syns finnas på företag, ifall man bara kan starta bostadsbyggandet.

Viktigt för arbetstagaren skulle tyckas vara, på vilket slags elfirma inom husteknikbran-
schen han arbetar. De företag som är specialiserade på offentligt och affärsbyggande samt
underhållsarbeten står mycket bättre ut med depressionstidens påverkningar än sina kon-
kurrenter som koncentrerar sig på bara bostadsbyggandet.

Arbetslösa yrkesmän inom elbranschen skall nu söka all den hjälp som förbundet och
samhället har att erbjuda. Fortbildning och anskaffning av nya yrkeskunskaper är den bästa
investeringen för framtiden. Mångsysslare, som kan utföra både arbeten inom nybyggande,
automationsinstallationer och underhållsarbeten, ligger bra till när följande uppsving bör-
jar. " Ö v e r s ä t t n i n g M i n n a l i i s a O p a s

Taittuuko taantuma
– reipastuuko rakentaminen?
!Valitettavan moni Sähköliiton jäsen joutui kesäloman jälkeen toteamaan, että va-
paat jatkuvat syksyllä, koska työpaikka oli mennyt pois alta. Jäsenkunnan laskennallinen
työttömyys olikin noussut syyskuun alkuun mennessä yli 8 prosenttiin.

Vaikeinta näyttää olevan tieto- ja verkostoteknologia-alalla, jossa monistakin eri syis-
tä johtuen tapahtui suuria irtisanomisia jo ennen taantumaa. Pahiten irtisanomiset ovat
koskettaneet työntekijöitä markkinahäirikkö Relacom Oy:ssä. Yhtiössä oli keväällä 2008
tapahtuneiden yritysostojen jälkeen 1 800 työntekijää, mutta nyt enää 850. Jos yrityksen
irtisanomistahti jatkuu samanlaisena, katoaa se kokonaan markkinoilta ensi vuoden lop-
puun mennessä.

Talotekniikka-ala on elänyt huikeaa taloudellista nousukautta koko 2000-luvun. Sähkö-
ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tilastojen mukaan on alan yritysten yhteenlaskettu liike-
vaihto noussut vuosina 2002 - 2008 peräti 78 prosenttia. Töitä on siis riittänyt ja yritykset
ovat voineet tehdä huipputulosta harvinaisen pitkään.

Sähköalan yritysten kyky selviytyä lamasta on siis hyvä, koska tilille on varmasti jäänyt
rahaa myös pahan päivän varalle. Moni alan vaikuttaja onkin kehottanut yrittäjiä sat-
saamaan nyt laadukkaaseen korjausrakentamiseen, lisätekniikan myyntiin ja palveluiden
markkinointiin. Uskoa nopeaan elpymiseen näyttäisi yrityksissä olevan, mikäli asuntora-
kentaminen saadaan vain käyntiin.

Työntekijän kannalta olennaista näyttäisi olevan se millaisessa talotekniikka-alan säh-
köfirmassa hän on töissä. Julkis- ja liikerakentamiseen sekä huoltotöihin erikoistuneet yri-
tykset kestävät lamakauden vaikutuksia paljon paremmin kuin puhtaaseen asuntorakenta-
miseen keskittyneet kilpailijansa.

Työttömiksi joutuneiden sähköalan ammattilaisten kannattaa nyt hakea kaikkea sitä
apua, mitä liitto ja yhteiskunta voivat tarjota. Jatkokoulutus ja uusien taitojen hankki-
minen ovat paras sijoitus tulevaisuuteen. Moniosaajat, joilta sujuvat niin uudisrakennus-,
automaatio- kuin huoltotyötkin ovat vahvoilla seuraavan nousukauden alkaessa."

p a a v o . h o l i @ s a h k o l i i t t o . f i

M I N N A M E T S Ä L Ä

( K i r j o i t t a j a o n

K e s k i n ä i s e n V a k u u t u s y h t i ö

Tu r v a n t o i m i t u s j o h t a j a )

!Kuka on tyytyväinen tai tyytymä-
tön saamaansa palveluun ravintolassa,
kaupassa, pankissa, vakuutusyhtiössä,
teleoperaattorilla tai lentoyhtiössä?

Itse edustan palvelua, jota syytetään
pienellä painetusta ja vaikeasti ymmär-
rettävästä ehtomaailmasta.

Olin töissä vakuutusmaailman ulko-
puolella 12 vuotta. Vakuutusasiat
etääntyivät.

Perheessä kuitenkin tapahtui paljon
asioita, jotka vaativat vakuutusturvan
päivittämistä ja jopa raskaita korvaus-
asioiden hoitamisia isäni kuoltua lii-
kenneonnettomuudessa.

"

Helpommaksi asian teki se, että minul-
la oli matkan varrella luottomies, joka
hoiti vakuutusasiat puolestani. Tapah-

tuipa perheessä mitä hyvänsä merkit-
tävämpää, soitin aina Eskolle: ”Nyt on
ostettu minulle kauppakassiksi Peugeot,
joka tarvitsee vakuutukset. Nyt vaihde-
taan rivarikämpästä omakotitaloon: mi-
ten se irtaimistovakuutus korvaakaan
uudistetut pintamateriaalit palon sat-
tuessa? Lapset halusivat koiranpennun:
tarvitaanko vakuutus?”

Yhdessä totesimme, että kun en Res-
sua halua kuoleman varalta vakuuttaa,
niin ei sitten laiteta mitään sairausku-
luturvaakaan.

Esko on siis ollut paremmin selvillä
perheen tapahtumista kuin moni ystä-
vä tai lähisukulainen. Hieman riskinä
näen sen, että tällä vauhdilla ei taida
kuutta ystävää arkunkantajaksi löytyä
eli Eskolle riittää hommia tulevaisuu-
dessakin…

"

Esko vapautti minut pohtimaan oleel-
lista; mikä on tarve. Ratkaisuvaihtoeh-
dot hän selitti huolella ja sen jälkeen oli
helppo valita, minkä laajuinen turva ja

millä omavastuulla.
Näitä elämämme Eskoja tarvitsisim-

me monella eri osa-alueella. Jokainen
tunnistaa myös sen pankkineuvojan,
jonka luokse mennään aina niin lainaa
anomaan kuin talletustakin tekemään.
Ja mikäpä korvaisi luottokampaajan tai
hammaslääkärin. Matkatoimistoasiat
hoituvat loistavasti netissä, kunnes tu-
lee erikoisratkaisun tarve ja haluat pu-
hua saman auttavaisen Anun kanssa
aina matkasuunnitelmien muuttuessa.

Palvelualalla on hyvä ottaa tavoit-
teeksi olla se luottomies tai lempitarjoi-
lija, kun uudelleen kohdataan.
Ansaitsemme hyvää palvelua!

Ansaitsemme palvelua!
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!Sähköliiton suurin
ammattiosasto, Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry 049
on lähettänyt marraskuussa
kokoontuvalle edustajistol-
le esityksen, jossa vaaditaan
liiton toimivan johdon erot-
tamista. Osaston mukaan
puheenjohtaja Martti Ala-
koski, liittosihteeri Timo
Punkki ja edustajiston pu-
heenjohtaja Eero Wilkman
”ovat jäsenistön vastaisella
toiminnallaan” menettäneet
lähinnä talotekniikka-alan
jäsenistä koostuvan osaston
luottamuksen.

Helsingin Sähköalantyön-
tekijät ry 049:n puheenjoh-
taja Juha Alatalo, mitä tuo
”jäsenistön vastainen toi-
minta” tarkalleen ottaen on
ollut?

- Osaston mielestä TEAM-
hanketta yritettiin vetää vä-
kisin eteenpäin vaikka aiem-
min järjestetyssä ammatti-
osastojen mielipidekysellyssä
suurin osa oli sitä vastaan.

Esityksessänne sanotaan
liittojohdon menettäneen
”osaston jäsenten luottamuk-

sen”. Kuinka monen osasto
049:ään kuuluvan 2 496 jä-
senen mielipidettä osaston
hallitus on ennen esityksen
tekemistä kysynyt?

- Osasto on kuunnellut
hallituksen jäseniä, jotka
puolestaan ovat keskustelleet
asiasta työpaikoilla. Asiasta
on tullut myös paljon puhe-
linsoittoja. Mielipide kattaa
reilusti yli puolet osaston jä-
senistä yli ryhmärajojen.

Erottamisvaatimus ei siis
ole pelkästään osaston halli-
tuksen mielipide?

- Hallitus on tehnyt asias-
ta päätöksen kuunneltuaan
osaston jäseniä.

Vaaditte vain liiton enem-
mistöryhmää eli Edunval-
vonnantekijöiden kuuluvien
henkilöiden ja vähemmis-
töryhmä Yhteistyöryhmä
2000:sta erotetun Timon
Punkin erottamista, mutta
ette ”kakstonnisiin” kuu-
luvan edustajiston varapu-
heenjohtaja Hannu Martin-
mäen erottamista. Onko ky-
symys siis pelkästään vähem-
mistöryhmän kiusanteosta,
jolla halutaan haitata syksyn
TES-neuvotteluja?

- Ei ole kysymys kiusante-
osta. Osaston hallitus oli asi-
asta yksimielinen ja Martin-
mäen nimi ei tullut missään
vaiheessa esille."

Osasto 049 vaatii
liittojohdon erottamista

Helsingin Sähköalantyöntekijät
ry osasto 049 on esittänyt pu-
heenjohtajansa Juha Alatalon
johdolla liittojohdon erottamista.
Alatalon mukaan Alakoski, Punk-
ki ja Wilkman yrittivät vedättää
Sähköliittoa väkisin mukaan
TEAM-hankkeeseen, minkä vuok-
si miehet pitäisi korvata uusilla
henkilöillä.

R I I T T A K A L L I O

!Tuoreen mielipidemit-
tauksen perusteella Sähkö-
liitto on Suomen toiseksi
paras ammattiliitto. Talous-
tutkimus Oy:n tekemän tut-
kimuksen mukaan Sähkö-
liitto sijoittui toiseksi heti
Lääkäriliiton jälkeen, kun
vertaillaan ihmisten mieli-
kuvia eri ammattiliittojen
toiminnasta.

15-79-vuotiailta satunnai-
silta suomalaisilta kyseltiin
ammattiliittoihin kohdistu-
via mielipiteitä. 4 358 ky-

selyyn vastannutta arvioi
23 eri ammattiliittoa. Kysy-
myksen liittyivät liittojen
jäsenyyteen, tunnettuuteen
ja mielikuviin sekä edunval-
vontakeinojen tuloksellisuu-
teen, julkiseen kuvaan ja tu-
levaisuuteen. Vuonna 1997
käynnistetyn tutkimuksen
viimeisin toteutus oli tänä
keväänä.

Neljä vuotta sitten tehdys-
sä tutkimuksessa vastaajat
arvioivat Sähköliiton olevan
Suomen neljänneksi paras
ammattiliitto, joten uuden
tutkimuksen mukaan ihmis-

ten mielikuvat ovat muuttu-
neet entistäkin myönteisem-
miksi.

Työehtojen
valvonta pelaa
Vastaajat arvioivat tuntemi-
aan liittoja kokonaisuutena
antamalla niille yleisarvosa-
nat (4-10). Sähköliitto nos-
ti arvosanaansa seitsemän ja
puolen keskiarvoon Lääkä-

riliiton johtaessa kokonais-
mielikuvaa 7,83 pisteellään.
Sähköliitto sijoittui kär-
kiryhmään monissa kysy-
myksissä. Liittoa tuntevien
enemmistö arvioi, että Säh-
köliitto valvoo hyvin jäsen-
tensä palkkaetuja. Liiton
katsottiin myös selvästi kes-
kimääräistä paremmin val-
vovan jäsentensä työaikoja
ja -oloja.

Sähköliiton myös arveltiin
ajavan tasapuolisesti kaikki-
en jäsentensä etuja.

Valoisa tulevaisuus
Tunnettuudessa Sähköliit-
to ei silti pääse lähellekään
Paperiliittoa, joka on mieli-
pidemittauksen mukaan sel-
keästi Suomen tunnetuin
ammattiliitto. Sen sijaan
Sähköliiton tulevaisuus näh-
tiin valoisana, toisin kuin
monen muun ammattiliiton.
Sähköliitto sijoittui parhai-
den joukkoon alan työpaik-
kojen turvaamisessa. Myös

liiton johdon kyvykkyyteen
luotettiin, vielä enemmän
kuin neljä vuotta sitten teh-
dyssä tutkimuksessa.

Muiden liittojen tapaan
myös Sähköliitto saa kriitti-
simmät arviot valmiudestaan
olojen kansainvälistyessä.
Samoin liiton yhteiskunnal-
linen vastuunotto arveluttaa.
Nuorten asioista huolehti-
minen ei ole mielipidetutki-
muksen valossa monenkaan
liiton ylpeydenaihe. Tällä
alueella liitoilla arvellaankin
olevan paljon kehittämisen
varaa."

Taloustutkimus Oy mittasi mielipiteitä

Sähköliitto jo toiseksi paras!
K E S K I V E R T O S U O M A L A I S E L L A

O N M I E L I K U V A N O I N V I I D E S T Ä

E R I A M M A T T I L I I T O S T A .

!Kokkolalainen sähkö-
asentaja Taneli Kolppanen
ylsi diplomitason suorituk-
seen nuorten ammattitaidon
MM-kilpailuissa Kanadassa.

Suomi pärjäsi Calgarys-
sä järjestetyssä WorldSkills
2009 -kisassa tasaisesti kai-
kissa sarjoissa. Kaikkiaan
Suomen joukkue toi koti-
maahan kaksi kulta-, yhden
hopea- ja kaksi pronssimita-
lia.

Suomen joukkueeseen,
Team Finlandiin kuului 45
nuorta osaajaa, jotka kilpai-
livat 39:ssä eri lajissa. Kaik-
kiaan kisoihin osallistui noin
900 kilpailijaa 51 maasta.
Joka toinen vuosi käytävät
ammattitaidon maailman-
mestaruuskilpailut järjestet-
tiin nyt 40. kerran.

Taneneli Kolppasella on
hallussaan sähköasennuksen
Suomen mestaruus vuodelta

2006 ja EM-kisojen neljäs
sija viime vuodelta. Kolp-
panen on hankkinut sähkö-
asentajan taidot Kokkolan
ammattiopistosta oppisopi-
muksella."

Viisi mitalia Suomeen
ammattitaidon MM-kisoista

Taneli Kolppanen pärjäsi hyvin
nelipäiväisessä sähköasennuski-
sassa, jossa punnittiin myös eng-
lanninkielisten sähköpiirustusten
lukutaitoa.

!Sähköliiton jäsen-
kortilla saatava bensiini- ja
dieselöljyalennus Teboilil-
ta nousi 2,2 senttiin/litra
1.9.2009 lähtien. Korotusta
tuli entiseen 0,5 senttiä/litra
ja lisäalennus on voimassa
vuoden loppuun saakka.

Lisäksi jäsenkortilla saa 10
prosentin alennuksen voite-
luaineista, jotka myydään 10
litraa pienemmissä astioissa.

Jäsenalennus myös
K-Plussa -kortilla
Teboil on kuluneen kesän
aikana myös päivittänyt
automaattiasemiensa ohjel-
mistot, Jäsenkorttialennuk-
sen saa huoltamoiden auto-
maateista ja automaattiase-
milta myös sellaisilla maksu-
korteilla, joissa on K-Plussa
-korttiominaisuus.

Nyt jäsenkorttiasiakas
voi siis itse valita joko jä-
senedun tai Plussa-pisteet.

Teboil Express automaatti-
asemat ovat edelleen net-
tohinnoiteltuja ja niistä ei
myönnetä alennuksia.

- Ammattiliittojen jäsenet
ovat perinteisesti Teboi-
lille erittäin tärkeä kanta-
asiakasryhmä. Automaat-
tien ohjelmistomuutoksen
toteutimme jäsenkorttiasi-
akkaiden toivomuksesta.
Tämän lisäksi hyvän yh-
teistyön vahvistamiseksi
haluamme antaa vuoden
loppuun saakka ylimääräistä

alennusta liiton jäsenkortil-
la, liiketoimintajohtaja Ari
Rajala Oy Teboil Ab:sta ker-
too.

Teboililla on Suomessa
lähes 570 liikepaikan huol-
tamo-, automaatti- ja D-au-
tomaattiverkosto. Yhtiö on
käynnistänyt huoltamokon-
septinsa uudistamisen, jon-
ka myötä 70 Teboil-asemal-
la avataan K-market ja 100
asemalla Rolls pikaruokara-
vintola."

Teboilin
jäsenkorttialennus paranee

!Sähköliiton talo-
tekniikka-alan jäsenten
mielipiteitä tulevista TES-
tavoitteista haetaan kyse-
lytutkimuksella. Se löytyy
liiton nettisivuilla www.
sahkoliitto.fi olevan Voi-
mavirta -ekstranetin koh-

dasta Tutkimukset.
Kysely näkyy vain talo-

tekniikka-alan jäsenille ja
on toteutettu Webropol
-nettikyselynä. Vastausai-
kaa on koko syyskuun ajan.
Vastaa ja vaikuta syksyn
neuvotteluihin!"

Millaisen TES:n
sinä haluat?
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!Teknologiateoll i -
suutta koskevat metallin
sopimusneuvottelut katkesi-
vat 8.9. erimielisyyksiin luot-
tamusmiehen valinnan vah-
vistamista koskevasta asiasta.

- Sähköliiton tavoitteena
on ollut vahvistaa jo edel-
lisessä työehtosopimuksessa
sovittuja käytäntöjä sähkö-
alan ammattilaisten omista
luottamushenkilöistä metal-
liteollisuudessa. Työantajia
edustava Teknologiateolli-
suus ry ei ole näihin vaati-
muksiin suostunut, Sähkö-
liiton sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö kertoi.

Alalla valmiutta
vaikka lakkoon
Neuvottelujen perusasetel-
ma ei ole ollut Sähköliiton
kannalta kovin hyvä. Luot-
tamusmiehiin liittyvät ky-
symykset tiedettiin jo etu-
käteen vaikeiksi asioiksi.

Toisaalta sähköalan ammat-
tilaisia metalliteollisuudessa
edustavien luottamushen-
kilöiden aseman vahvista-
misella on kuitenkin niin
suuri merkitys jäsenille, että
sen puolesta alalla toimivat
sähköasentajat ovat valmiita
vaikka työtaisteluun.

Metalliliitto solmi oman
sopimuksensa jo 21.8. Pal-
kankorotukset jäivät 0,5
prosenttiin ja niidenkin to-
teutuminen on sopimuksessa
epävarmaa. Sähköliittolais-
ten palkkaodotukset eivät
siten ole korkeat, joten so-
pimukseen saatavat teksti-
parannukset ovat neuvotte-
lukierroksen keskeinen ele-
mentti.

- Ilman merkittäviä teks-
tiparannuksia ei näistä neu-
votteluista kyllä jää käteen
juuri yhtään mitään, vastaa-
va työehtoasiamies Antti
Nieminen arvioi.

Neuvottelut ovat Niemi-
sen viimeiset, sillä hän jää

vuoden lopussa ennenaikai-
selle sairaseläkkeelle. Niemi-
sen ohella neuvotteluita ve-
tää Keijo Rimmistön lisäksi
Pohjois-Suomen alueasia-
miehenä toimiva Markku
Kemppainen, jolla on run-
saasti aiempaa kokemusta
metalliteollisuuden neuvot-
teluista.

Tavoitteista
ollaan kentällä
yksimielisiä
Metalliteollisuuden neuvot-
telukunnan kenttäjäsenet
olivat varsin yksimielisiä
syksyn tärkeimmistä neuvot-
telutavoitteista.

- Saimme edellisellä kier-

roksella sähköalan ammatti-
laisille omat pääluottamus-
miehet, mutta nyt pitäisi
vielä turvata heidän toimin-
tamahdollisuutensa. Moni
työnantaja on vieläkin sitä
mieltä, että meidän luotta-
musmiehellä ei ole samaa ar-
voa kuin Metalliliiton edus-
tajalla, Erik Ekman arvioi.

Esa Knuutilan mukaan pi-
tää varmistaa, että Metalli-
liiton luottamusmiehet eivät
lähde sopimaan asioita säh-
kömiesten puolesta:

- Esimerkiksi paikallisen
sopimisen kysymykset ovat
sellaisia.

- Ja työaikapankista sopi-
minen, Heikki Aitonurmi
lisää.

Kaikki kolme korostavat
Sähköliiton jäsenten työn
tärkeyttä ja vaativuutta me-
talliteollisuuden työpaikois-

sa.
- Olemme oma porukkam-

me, joilla on runsaasti an-
saittua ammattiylpeyttä, Ai-
tonurmi muistuttaa.

- Työrauhaahan me täs-
sä olemme myymässä. Jos
työntekijät eivät ole tyyty-
väisiä palkkoihin ja muihin

työehtoihin, niin voi olla,
että nykyisten sopimusten
umpeuduttua saattaa syntyä
aikalailla ”kuplintaa” työpai-
koilla, Knuutila ennustaa.
Knuutila uskoo, että vasta
tiukassa paikassa työnantajat
huomaavat, kuinka oleellista
työtä sähköasentajat metalli-
alalla oikein tekevät.

Vihreää kirjaa
ei alalle haluta
Tilanne metallialan työ-
markkinoilla on kiristynyt jo
ennen tämänhetkistä lamaa.
Metalliteollisuuden vihre-
ää kirjaa tarjotaan siellä sun
täällä muka varteenotetta-
vana työehtosopimuksena
myös sähköasentajille. Erik
Ekmanin mukaan neuvot-
teluvara onkin paikoitellen
hyvin kapea:

- Täytyy olla diplomaatti-
nen ja realistinen neuvotte-
luasenne, jotta tavoitteisiin
päästäisiin.

Metalliteollisuuden jä-
senille suunnatun kyselyn
perusteella on jäsenten lak-
kovalmius varsin korkealla
tasolla. Onko lakko tai sen
uhka siis realistinen keino
tavoitteiden saavuttamisek-
si?

- Se riippuu siitä, paljonko
on pelissä eli kuinka isoista
asioista neuvottelutuloksen
saaminen on kiinni, Erik Ek-
man arvioi. Esa Knuutila ja
Heikki Aitonurmi ovat sa-
maa mieltä. Tahtoa koviin
otteisiin löytyy, mutta keinot
ovat sovitettava tavoitteiden
mukaan.

- Luottamusmieskysymys
on kyllä ehdottomasti sel-
lainen asia, että sen puolesta
olemme valmiit taistelemaan
tiukasti. Tarvittaessa todella
tiukasti, Heikki Aitonurmi
tiivistää neuvottelukunnan
ajatukset."

P A A V O H O L I

!Sähköliitto ei ole voi-
nut aloittaa talotekniikka-
alan sähköasennustoimialan
neuvotteluja, koska pöydän
toiselle puolelle ei ole löy-
tynyt kumppania. Kummal-
lisen tilanteen syynä on se,
että työnantajapuoli ei ole
kyennyt sopimaan omasta
järjestäytymisestään.

Tieto- ja tekniikka-alojen
työnantajaliitto TIKLI ry:n
rinnalle viime kesänä ilmes-
tynyt uusi yhdistys Sähkö-
tekniset työnantajat ry on
ilmoittanut olevansa TIKLIn
sijasta neuvottelujen toinen
osapuoli.

Järjestäytymisen
oltava kattavaa
Talotekniikka-alan johto-
kunta päätti 9.9., että Säh-

köliitto käy neuvotteluja
sen työnantajaliiton tai jär-
jestön kanssa, johon alan
työnantajat ovat järjestäy-
tyneet. Samalla työnantaja-
osapuolen pitää kyetä taka-
maan alan TES:n yleissito-
vuus sekä ottamaan vastuu
työehtosopimuksen toimi-
vuudesta ja käyttöönotosta
toimialalle.

Neuvottelupöydän toisel-
le puolelle pitäisi siis löytyä

sellainen osapuoli, jonka jä-
senyrityksissä työskentelee
vähintään puolet alalla ole-
vista Sähköliiton jäsenistä.

Runkosopimusta
tavoitellaan
Sähköliitto tavoittelee tä-
män syksyn neuvottelukier-
roksella kattavaa runkoso-
pimusta koko sähköalalle.
Kuinka laajasti ja nopeas-
ti se voi toteutua, on vielä

auki. Talotekniikka-ala on
joka tapauksessa liiton suu-
rimpana toimialana keskei-
sessä asemassa, kun runko-
sopimuksesta neuvotellaan.

Johtokunta nimesi runko-
sopimuksen neuvottelijoiksi
talotekniikka-alalta seuraa-
vat TES-neuvottelijat: Juha
Alatalo, os. 049, Pentti Les-
kinen, os. 114, Esa Paldani-
us, os. 001, Sami Pesola, os.
067 ja Mika Rainio, os. 049.

Työryhmän vetäjänä toi-
mii sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö ja lisäksi liiton
toimistolta neuvotteluihin
osallistuvat työehtoasiamie-
het Hannu Helminen ja
Hannu Luukkonen. "

Kysymys luottamusmiehistä
jäytää metallin neuvotteluja

Talotekniikka etsii kattavaa neuvottelukumppania

Erik Ekmanin mukaan neuvotte-
luissa ollaan kiperässä paikassa.
Tarvitaan sekä diplomatiaa että
jämäkkyyttä.

- Työrauhaa tässä kaupataan. Jos
se ei vuosia liikevoittoja takoneil-
le työnantajille kelpaa, niin sitten
otteet tulevat kovenemaan, Esa
Knuutila ennustaa.

Heikki Aitonurmen mukaan luot-
tamusmieskysymys on sellainen
asia, joka täytyy saada ratkais-
tua Sähköliittoa tyydyttävällä
tavalla, tarvittaessa vaikka tiu-
kasti taistellen.
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M A R T T I A L A K O S K I

!Lämmin kesä tuntuu
jatkuvan vielä näin syksyn
kynnykselläkin. Onneksi
akut on vasta ladattu erilais-
ten kesäisten harrastusten
myötä, sillä syksyn edetessä
erilaiset haasteet tuntuvat
lisääntyvän.

Mittavat yt-neuvottelut
ovat alkaneet myös sähköi-
sillä aloilla. Suurimmissa
tietoverkkoja rakentavissa
yrityksissä on jo päädytty sa-
toihin irtisanomisiin.

Sähköliittolaisten työttö-
myysprosentti on kohonnut
jo yli kahdeksaan. Kun vuosi
sitten rakensimme kuluvan
vuoden toimintasuunnitel-
maa ja talousarviota, elim-
me vielä Sähköliiton jäsen-
ten parasta työllisyysaikaa,
jolloin työttömyysprosentti
oli alle viisi.

Monilla muilla ammatti-
aloilla työttömyysluvut ovat
vielä suurempia. Sähköisillä
aloilla toimivat jäsenemme
kohtaavat työttömyyden
aina pienellä viiveellä, vien-
titeollisuudessa toimivia lu-
kuun ottamatta.

"
Sähköliiton työttömyyskas-
sa on selvinnyt hienosti töi-
den nopeasta lisääntymisestä

huolimatta. Hakemusten kä-
sittelyajat eivät ole suuresti
venyneet eikä työttömyys-
korvausten maksatus viiväs-
tynyt, kuten nyt on käynyt
monissa muissa kassoissa.
Henkilökunta on ylläpitä-
nyt liiton hyvää mainetta ja
venynyt uskomattomiin työ-
suorituksiin. Hakemusten
käsittelyajat ovat vain kol-
men viikon luokkaa.

Työllisyys tulee vielä heik-
kenemään tulevaan kevää-
seen mennessä, joten mei-
dänkin työttömyyskassam-
me tarvitsee tilapäistä apua
selviytyäkseen lisääntyvästä
työmäärästä. Työttömyys-
kassan ammattitaitoinen ja
ripeä toiminta on ehdoton
etu työttömyyden kohdan-
neille jäsenillemme.

"

Työehtosopimusneuvottelut
ovat käynnistyneet uudel-
leen Teknologiateollisuu-
den kanssa. Voimassaoleva
metalliteollisuuden sähkö-
alan ammattilaisia koskeva
sopimus päättyy syyskuun
lopussa.

Neuvottelujen etenemistä
on haitannut sama kiista, jo-
hon neuvottelut katkesivat
ennen kesälomaa. Kiistassa
on kysymys luottamusmies-
valinnan vahvistamisesta

työnantajajärjestö Teknolo-
giateollisuuden eräässä jä-
senyrityksessä. Teknologia-
teollisuus ei ole jäsenyrityk-
sensä kanssa pystynyt hoi-
tamaan asiaa Sähköliittoa
tyydyttävään kuntoon.

Muilla Sähköliiton sopi-
musaloilla tulevaan neuvot-

telukierrokseen valmistau-
dutaan ammattiosastoista
saatujen tes-muutosesitysten
ja sopimusaloittain suori-
tetun nettikyselyn tulosten
pohjalta.

Sähköliiton hallitus hy-
väksyi yhteiset neuvottelu-
tavoitteet kaikille sopimus-
aloille tes-srategiaryhmän
esityksen pohjalta. Tavoit-
teet pitävät sisällään myös
pitkään tavoitellun sähköis-
ten alojen yhteisen perus-
työehtosopimuksen. Sen
aikaansaaminen vienee
useamman neuvottelukier-
roksen ja edellyttää usean
työnantajajärjestön yksimie-

lisyyttä tulla samaan neuvot-
telupöytään kanssamme.

"

Liiton hallitus hyväksyi vii-
me kokouksessaan painopis-
teet tulevalle toimintavuo-
delle. Painopisteet otetaan

huomioon toimintasuunni-
telmissa. Sopimusalojen joh-
tokunnista ensimmäiset ovat
jo suunnittelukokouksensa
pitäneet. Hallitus myös tu-
lee lokakuun alun kaksipäi-
väisessä seminaarikokouk-
sessa hyväksymään osaltaan
ensi vuoden toimintasuun-
nitelman ja talousarvion
esitettäväksi marraskuussa
kokoontuvan edustajiston
vahvistettavaksi.

"

Sähköliiton ammattiosas-
tojen aktiivit kokoontuivat
toissa viikonloppuna Jär-

venpäässä. Ammattiosastot
yhdessä – tapahtuman osan-
ottajia oli vajaat kuusikym-
mentä. Liiton 153 jäsenosas-
tosta edustettuina oli ikävä
kyllä vain 30 osastoa.

Tilaisuuden kuumimmaksi
aiheeksi nousi tulevan toi-
mintavuoden yhtenä paino-
pisteenä oleva liiton talou-
den tervehdyttäminen.

Kasvava työttömyys vä-
hentää liiton jäsenmaksu-
tuloja, eikä tämänhetkinen
1,4 prosentin kokonaisjäsen-
maksu enää riitä kattamaan
liiton menoja, vaikka Säh-
köliitto onkin rakenteelli-
sesti vauras ammattiliitto.
Onhan edustajisto asettanut
tavoitteeksi jopa liittomak-
sun alentamisen.

Jäsenmaksutuotot eivät
kuitenkaan ole tähänkään
saakka - yhtä vuotta lu-
kuun ottamatta - kattaneet
liiton toimintakuluja, vaan
niitä on subventoitu aiem-
pien vuosien ylijäämäisten
jäsenmaksukertymien sijoi-
tustuotoilla. Jäsenille se on
merkinnyt aiemmin peritty-
jen maksujen palauttamista
alennettuna jäsenmaksuna.

"

Liiton kokonaisjäsenmaksu,
jonka Sähköliiton hallitus
on ehdottanut pidettäväksi

1,4 prosentissa, jakautuu si-
ten, että liiton saama osuus
on 0,9, ammattiosastoille
palautettava osuus 0,2 ja
työtaistelukassaan tallen-
nettava osuus 0,05. Työttö-
myyskassan osuuden, tällä
hetkellä siis 0,25, vahvistaa
Finanssivalvontavirasto ja
sen suuruus määräytyy liiton
työttömyystilanteen mu-
kaan.

Juuri tämä jäsenmaksun
osuus on nousussa ehkä jopa
0,45:een. Jos kokonaisjäsen-
maksu pidetään 1,4:ssä, on
sen muita osia silloin lasket-
tava.

Se onnistuu vain edustajis-
tossa tehtävällä ¾ enemmis-
tön sääntömuutoksella, sillä
osuudet on määritelty liiton
säännöissä. Pelkkä työtaiste-
lukassan osuuden pudotta-
minen nollaan ei yksin auta.

Tämä yhtälö puhutti aktii-
veja ja mukana olleita edus-
tajiston jäseniä. Ammatti-
osastojen saaman osuuden
pienentäminen sääntöjä
muuttamalla tuntui olevan
kaikkein vaikeinta.

Hallituksen apuelimenä
toimiva talousvaliokunta
on tehnyt oman alustavan
linjauksensa ja esityksensä
siitä, mitä toimenpiteitä pi-
tää tehdä, jos säästöt on to-
teutettava pelkästään liiton
saamaa jäsenmaksuosuutta
pienentämällä. Keskustelu
asiasta jatkuu.

Pirteää ja toimeliasta syksyä!

Työttömyys tuntuu taloudessa

Tieto- ja verkostoteknologian
sekä energia-alan johtokunnat
valmistautuivat tulevaan tes-
kierrokseen myös kiertämällä
kilpaa Alahärmän Powerparkin
mikroautorataa. Kisan voitti tam-
perelainen Ossi Ahola (edessä)
ja vaasalainen Markku Mäkinen
(vasemmalla) tuli toiseksi.

S Ä H K Ö L I I T O N H A L L I T U S H Y V Ä K S Y I

Y H T E I S E T N E U V O T T E L U T A V O I T T E E T

K A I K I L L E S O P I M U S A L O I L L E

T E S - S R A T E G I A R Y H M Ä N

E S I T Y K S E N P O H J A L T A .

T A V O I T T E E T P I T Ä V Ä T S I S Ä L L Ä Ä N

M Y Ö S P I T K Ä Ä N T A V O I T E L L U N

S Ä H K Ö I S T E N A L O J E N Y H T E I S E N

P E R U S T Y Ö E H T O S O P I M U K S E N .
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!Sähköalojen työttö-
myyskassassa ylitöitä on pai-
nettu kesän ja alkusyksyn
ajan hartiavoimin. Ruuhkaa
onkin saatu purettua ja päi-

värahoja maksuun kohtuulli-
sessa ajassa.

- Kesällä pahimmillaan oli
yli 500 alkavan hakemuksen
jono, mutta nyt ollaan aivan
hyvissä lukemissa, työttö-
myyskassan johtaja Maarit
Tenlenius kertoo.

Hän toteaa, että eniten
kassaa ruuhkauttavat vailli-
naisesti täytetyt hakemukset.

- Useina päivinä onkin ol-
lut niin, että alkavia, selviä
päivärahahakemuksia on
huomattavasti vähemmän
kuin niitä, joita on jouduttu
palauttamaan täydennettä-
väksi tai joihin on pyydetty
lisäselvityksiä.

Työttömyysluvut
laskeneet kesästä
Kesän jälkeen työttömyyslu-
vut ovat jonkin verran pu-
donneet, mutta ensi keväästä

odotetaan vaikeaa.
- Tämä syksy ei varmaan-

kaan tule olemaan yhtä paha
kuin kesä oli, mutta ensi ke-
väänä voi olla vaikeat ajat,
Tenlenius miettii.

Yt-neuvotteluja käydään
eri puolilla pitkin syksyä ja

kevääseen mennessä neuvot-
telut on monissa paikoissa
saatu päätökseen. Tenleniuk-
sen mielestä työttömyyden
syysmyrsky saattaakin iskeä
vasta keväällä.

Puhelimet kassassa ovat
soineet päivystysaikana run-
saasti ja jäsenet ovat kysel-
leet arvioita päivärahan suu-
ruudesta, mikäli lomautus tai
irtisanominen osuu omalle
kohdalle.

- Uhkakuva kentällä on
mielestäni kuitenkin hieman
suurempi kuin todellisuus,
Maarit Tenlenius toteaa.

Käsittelyaikaa
seurataan tarkasti
Työttömyyskassa seuraa päi-
vittäin hakemusten käsitte-
lyaikaa.

1.7.2009 voimaan tullut
Työttömyysturvalain uudis-

tus antoi työttömyyskassoille
mahdollisuuden maksaa har-
kintansa mukaan ansioon
suhteutettua työttömyyspäi-
värahaa siihen oikeutetulle
ennakkona.

- Työttömyyskassaan ei
ole tullut tiedusteluja en-
nakkomaksun maksamises-
ta. Työttömyyskassan hal-
litus päätti, että tilannetta
seurataan. Tässä vaiheessa
ei ole mitään tarvetta men-
nä ennakkomaksatukseen,
koska hakemusten käsittely-
ajat ovat ylitöiden ansiosta
lyhentyneet kohtuullisiksi.
Mikäli työttömyysaste koho-
aa nykyisestä noin kahdek-
sasta prosentista jo ilmaan
heitettyyn mahdolliseen 14
prosenttiin, mietitään uu-
delleen, otetaanko uusi jär-
jestelmä käyttöön, Tenlenius
selvittää.

Jäsenet rauhallisia
Kesän ruuhkaan jäsenet ovat
suhtautuneet rauhallisesti ja
nyt alkusyksyn aikana vielä
paremmin, koska hakemus-
ten käsittelyajat ovat lyhen-
tyneet.

- Pahoja tilanteita ei ole ol-
lut ruuhkan suhteen. Enem-
män jäsenet ovat soitelleet
kassan antamista päätöksistä,
esimerkiksi lomakorvauksen
jaksottamisesta. Samoin li-
säpäiväoikeudesta kysellään
paljon.

- Päivärahaa voidaan mak-
saa 500 päivän enimmäis-
määrän jälkeen lisäpäivinä
vuonna 1950 tai sen jälkeen
syntyneille enintään sen
kuukauden loppuun saak-
ka, jolloin 65 vuotta täyt-
tyy. Lisäpäiväoikeus syntyy,
mikäli jäsen on täyttänyt
59 vuotta ennen 500 päivän
täyttymistä ja hän on ollut
eläkkeeseen oikeuttavassa
työssä vähintään viisi vuotta
viimeisen 20 vuoden aikana,
Maarit Tenlenius selittää.

Lainsäädäntö
osasyy ruuhkaan
Päivärahahakemus liittei-
neen tuottaa monelle har-
maita hiuksia. Työttömyys-
kassassa todetaan, että mo-
nimutkainen ja sekava työt-

tömyysturvalainsäädäntö on
myös osaltaan ruuhkan aihe-
uttaja. Suunnitelmia järjes-
telmän helpottamiseksi on
olemassa, mutta byrokratian
poistotalkoot saisivat kassan
henkilökunnankin mielestä
muuttua todellisuudeksi.

- Pelkästään palkkatodis-
tuksen saaminen kassaa var-
ten on ollut monissa tapa-
uksissa hankalaa. Palkanlas-
kenta on esimerkiksi ulkois-
tettu ja se on voinut vaihtua
useaan kertaan. Puhumatta-
kaan siitä, että todistus olisi
täytetty kaikkien lainsäädän-
nön vaatimien kohtien osal-
ta oikein, Maarit Tenlenius
kertoo."

Ohjeita
työttömyyskassasta
ja TE-toimistoista
!Lomautetun tai irtisanotun kannattaa seurata oh-
jeita ja toimia niiden mukaisesti. Työttömyyskassa auttaa
pulmatilanteissa kuten myös työvoimatoimistot (TE-toi-
mistot).

Työvoimatoimistoon tulee ilmoittautua viimeistään en-
simmäisenä työttömyyspäivänä. Työvoimatoimisto antaa
kassalle työttömyyttä koskevan lausunnon, johon kassa on
sidottu. Työvoimatoimiston antamia ilmoittautumispäiviä
tulee noudattaa, koska päivärahan maksaminen katkeaa sa-
mana päivänä kuin työnhaku katkeaa.

Päivärahahakemuksen saa työvoimatoimistosta tai sen voi
tulostaa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta www.
tyj.fi.
Hakemukseen tarvittavat liitteet on lueteltu tämän lehden
sivulla 21 Työttömyyskassa tiedottaa –palstalla. Sieltä löy-
tyy myös muuta tarvittavaa tietoa työttömyystilanteeseen.

Lisätietoa työttömyysetuuksista löytyy myös Sähköliiton
verkkosivuilta www.sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa "

Työttömyys nousussa – käsittelyajat kunnossa

Sähköalojen
työttömyyskassa
selvinnyt hyvin

Maksetut etuuspäivät sopimusaloittain
1.1.–31.8.2009 (työttömyyspäiväraha ja koulutustuki)

Sopimusala Saajia Päiviä Jäseniä Tyött.aste (%)

Energia 264 26 551 3 678 4,2

Tietoliikenne 559 51 348 2 911 10,3

Talotekniikka 2 219 159 472 10 248 9,0

Teollisuus- ja erityisalat 1 097 52 712 3 950 7,8

Muut 22 1 768 64 16,1

Yhteensä 4 161 291 851 20 851 8,1

Maksetut etuuspäivät sopimusaloittain
1.1.–31.8.2008 (työttömyyspäiväraha ja koulutustuki)

Sopimusala Saajia Päiviä Jäseniä Tyött.aste (%)

Energia 236 18 859 3 628 3,0

Tietoliikenne 204 20 969 3 174 3,8

Talotekniikka 1 234 83 011 10 263 4,7

Teollisuus-ja erityisalat 323 28 737 4 192 4,0

Muut 18 1 293 71 10,6

Yhteensä 2 015 152 869 21 328 4,2

Tilastossa verrataan maksettuja päiviä jäsenmäärään:
Esimerkki 2009 yhteensä:

8 x 21,5 = 172 pv

172 pv x 20 851 jäsentä = 3 586 372
291 851 päivää x 100 : 3 586 372 = 8,1 % työttömyysaste

kuukausien määrä
(tammi-elokuu) laskennallisten työpäivien määrä/kk

8 21,5
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!Älä lyö hanskoja tiskiin,
jos jäät työttömäksi. Työttö-
myystilanne voi jopa avata
uusia mahdollisuuksia, joita
et ole tullut edes miettineek-
si arjen kiireisessä työssä.

Tässä on sinulle tietoa
muutosturvaan liittyvästä
työllistymisohjelmasta sekä
omaehtoiseen ammatillisia
valmiuksia edistävään kou-
lutukseen tarkoitetusta kou-
lutuspäivärahasta.

Tee työllistymis-
ohjelma, saat
lisäetuuden
Muutosturvaan liittyen työt-
tömällä on mahdollisuus
osallistua työllistymisoh-
jelman laatimiseen TE-toi-
mistossa ja saada ohjelman
mukaisten toimenpiteiden
ajalta työttömyyskassan
maksamaa työllistymisohjel-
malisää. Sitä haetaan työt-
tömyyskassasta ansiopäivä-
rahahakemuksella (lomak-
keen kohta 7). Työttömyys-
kassa maksaa lisän niille jä-
senilleen, joille TE-toimisto
on laatinut työllistymisoh-
jelman ja muut lisän saami-
sen edellytykset täyttyvät.

Muutosturvan avulla pyri-
tään parantamaan työnteki-
jöiden, työnantajien ja työ-
ja elinkeinotoimistojen (TE-
toimistot) yhteistyömah-
dollisuuksia. Muutosturvan
piirissä olevat irtisanotut ja
lomautetut työntekijät py-
ritään työllistymisohjelman
avulla työllistämään mah-
dollisimman nopeasti takai-
sin työelämään.

Työllistymis-
ohjelman
laatimisen
edellytykset
• Työsuhde on irtisanottu
tuotannollisista tai taloudel-
lisista syistä ja työssäoloaikaa
on ollut vähintään kolme
vuotta yhden tai useamman
työnantajan palveluksessa
TAI
• määräaikainen työsuh-
de samaan työnantajaan on
kestänyt yhdenjaksoisesti
vähintään kolme vuotta
TAI
• määräaikaiset työsuhteet
samaan työnantajaan ovat
kestäneet 36 kuukautta vii-
meksi kuluneiden 42 kuu-
kauden aikana
TAI

• työsuhde on päättynyt työ-
sopimuksen määräaikaisuu-
den takia ja työssäoloaikaa
saman tai eri työnantajien
palveluksessa on ollut viisi
vuotta työsuhteen päätty-
mistä edeltäneiden seitse-
män vuoden aikana
TAI
• lomautettu vähintään 180
päiväksi ja lomautusilmoi-
tuksen saadessaan työnteki-
jällä on ollut työssäoloaikaa
vähintään kolme vuotta
TAI
• lomautus on kestänyt vä-
hintään 180 päivää ja työssä-
oloaikaa on ollut vähintään
kolme vuotta
TAI
• lomautettu on irtisanou-
tunut lomautuksen kestettyä
yhtäjaksoisesti vähintään
200 päivää ja työssäoloaikaa
on ollut vähintään kolme
vuotta

TE-toimisto
laatii työllistymis-
ohjelman
TE-toimisto laatii työllis-
tymisohjelman työnhaki-
jan kanssa viipymättä, kun
työnhakija sitä pyytää.
Pyyntö on esitettävä vii-
meistään 30 päivän kuluessa
työsuhteen päättymisestä,
lomautusilmoituksen an-
tamisesta tai lomautuksen
kestoa koskevan 180 päivän
edellytyksen täyttymisestä.

Työll i s tymisohjelmas-
sa sovitaan mahdollisesta
irtisanomiseen liittyvästä
yhteistyöstä työnantajan
kanssa, sovitaan omatoimi-
sesta työnhausta, selvitetään
työnhakijan työllistymis-
ja koulutusmahdollisuudet
sekä sovitaan muista amma-

tillisia valmiuksia kehittä-
vistä toimenpiteistä.

Työllistymis-
ohjelmalisän
saamisen
edellytykset
Työhakijalla tulee olla voi-
massa oleva työllistymisoh-
jelma ja hänen jäsenyytensä
työttömyyskassaan on kestä-
nyt vähintään 10 kuukaut-
ta ja hän on jäsenyysaikana
täyttänyt työttömyysturva-
lain mukaisen palkansaajan
työssäoloehdon (43 viikkoa
työtä viimeisen 28 kuukau-
den aikana tai 34 viikkoa
työtä viimeisen 24 kuukau-
den aikana, jos hakija on
saanut työttömyysetuutta
1.1.1997 jälkeen).

Työllistymisohjelmalisää
voidaan maksaa omatoimi-
seen työnhakuun, työkokei-
luun, työnhakuun liittyvään
valmennukseen ja työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulu-
tukseen yhteensä enintään
185 päivältä 500 päivän
enimmäisajan puitteissa.

Työllistymisohjelmalisää
ei makseta, jos hakija saa
koulutuspäivärahaa, päivä-
rahaa 500 päivän jälkeisiltä
lisäpäiviltä, on päätoiminen
yrittäjä tai TE-toimisto on
määrännyt karenssin.#

!Koulutuspäiväraha
saattaa luoda sinulle aivan
uuden ikkunan maailmaan.

Oletko tiennyt, että jos
työttömänä ollessasi hakeu-
dut omaehtoiseen ammatil-
lisia valmiuksia edistävään
koulutukseen, voit saada
opintojen ajalta työttömyys-
kassan maksamaa koulutus-
päivärahaa.

Koulutuksen tulee olla
julkisen valvonnan alaista,
ammatillisia valmiuksia edis-
tävää, päätoimista ja yhden-
jaksoista sekä laajuudeltaan
vähintään 20 opintoviikkoa
tai 36 opintopistettä. Koulu-
tukseen haetaan oppilaitos-
ten normaalin hakumenette-
lyn kautta.

Edellytykset
koulutuspäivä-
rahan saamiselle
• Olet työttömänä työnha-
kijana TE-toimistossa koulu-
tuksen alkaessa
• Koulutus sisältyy työnha-
kusuunnitelmaan tai työllis-
tymisohjelmaan
• Sinulla on eläkkeeseen oi-
keuttavaa työssäoloaikaa tai
olet ollut yrittäjänä vähin-
tään 10 vuotta. Työhistori-
aan voidaan rinnastaa enin-
tään 2,5 vuotta aikaa, jolta
olet saanut perhe-etuuksia,
ollut varusmies- tai siviili-
palveluksessa tai työkyvyt-
tömänä.

Koulutuspäivä-
rahalla erilaisia
koulutuksia
Koulutuspäivärahalla voit
opiskella erilaisia tutkintoja:
• ammatillinen perustutkin-
to
• ammattikorkeakoulutut-
kinto (amk)
• amk-jatkotutkinto
• näyttötutkintona suoritet-
tava ammatti- tai erikoisam-
mattitutkinto
• ammatillinen lisäkoulutus
ammattikorkeakoulussa ja
yliopistossa täydennysopin-
toina erikoistumisopinnot ja
opettajan kelpoisuuteen joh-
tavat pedagogiset opinnot
• ennen työttömyyttä kes-
ken jäänyt alempi tai ylempi
korkeakoulututkinto
• erillinen ohjelma, joka
johtaa ylempään korkeakou-
lututkintoon
• peruskoulun tai lukion op-
pimäärä työnhakusuunnitel-
man mukaisesti

Opiskelijan tulee esittää TE-
toimistolle koulutuksen jär-

jestäjän todistus koulutuk-
seen hyväksymisestä, koulu-
tuksen aloittamisesta ja siitä,
että koulutus täyttää sille
asetetut edellytykset. Opis-
kelijan tulee myös toimittaa
työttömyyskassaan oppilai-
toksen todistus opintojen
aloittamisesta.

Koulutuspäivä-
rahan suuruus
Koulutuspäiväraha on yhtä
suuri kuin työttömyyspäi-
väraha. Jos olet oikeutettu
korotettuun koulutuspäivä-
rahaan, maksetaan etuus ko-
rotettuna koko koulutuksen
ajalta, kuitenkin enintään
500 päivää.

Korotetun etuuden saami-
sen edellytyksenä on, että
olet ollut työttömyyskassan
jäsen viisi vuotta, työssä vä-
hintään 20 vuotta ja työsuh-
teesi on päättynyt työnanta-
jan irtisanomiseen tuotan-
nollisista ja taloudellisista
syistä tai olet itse irtisanou-
tunut lomautuksen kestettyä
yhdenjaksoisesti vähintään
200 päivää.

Koulutuspäiväraha kulut-
taa työttömyyspäivärahapäi-
viä. Koulutuspäivärahaa voi
saada enintään 500 päivältä.

Sitä maksetaan viideltä päi-
vältä viikossa, myös koulu-
tuksen loma-ajoilta. Makse-
tut koulutuspäivärahapäivät
luetaan työttömyyspäivära-
han 500 päivän enimmäis-
aikaan. Koulutuspäivärahaa
ja työttömyyspäivärahaa voi-
daan maksaa yhteensä enin-
tään 565 päivältä. Mikäli
työttömyyspäivärahapäivinä
maksettujen päivien vuoksi
koulutuspäivärahaa ei voida
maksaa 500 päivältä työttö-
myyspäivärahan suuruisena,
maksetaan loput 500 päiväs-
tä työmarkkinatukena Kan-
saneläkelaitokselta. Jos opis-
kelu kestää yli 500 päivää,
opiskelijalla on mahdollisuus
hakea opintotukea.

Koulutuspäivä-
rahahakemus
Saat koulutuspäivärahahake-
muksen TE-toimistoista tai
Työttömyyskassojen yhteis-
järjestön sivuilta www.tyj.fi

Lähetä koulutuspäiväraha-
hakemus työttömyyskassaan
ja liitä mukaan oppilaitok-
sesta pyytämäsi ”Todistus
koulutuspäivärahalla opiske-
lua varten” ja opintojen alet-
tua todistus opiskelun aloit-
tamisesta.#

Työllistymisohjelma
tuo lisää liksaa

KOULUTUSPÄIVÄRAHA
– uusi alku työttömälle

ANSIOTURVA

TYÖMARKKINA-
TUKI

KOULUTUS
ALKAA

Koulutuspäiväraha

300 pv

235 pv OPINTOTUKI

265 pv

Bruttopalkka Normaali ansioetuus Lisällä korotettu etuus
€/kk €/kk €/kk

1 000 733 814

1 500 948 1 124

2 000 1 163 1 434

2 500 1 357 1 723

3 000 1 453 1 902

3 500 1 548 2 081

4 000 1 644 2 260

5 000 1 835 2 618

Työllistymisohjelmalisällä korotetuista etuuksista toimitetaan

ennakonpidätys palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien

mukaan korotettuna 4 prosenttiyksiköllä.

Lisätietoa työllistymisohjelmasta:

TE-toimistot sekä www.mol.fi

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö www.tyj.fi

Esimerkkejä (≈) työllistymisohjelmalisällä
korotetusta ansioon suhteutetusta etuudesta

Työttömyyttä Normaali pvr Korotettu pvr
edeltänyt palkka €/kk €/kk €/kk

1 000 733 773

1 500 948 1 036

2 000 1 163 1 298

2 500 1 357 1 543

3 000 1 453 1 698

3 500 1 548 1 853

4 000 1 644 2 009

5 000 1 835 2 319

Lisätietoa koulutuspäivärahasta:

www.sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa

tai puh. 03 252 0300 arkisin klo 9.00–11.00.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö: www.tyj.fi

Lisätietoa koulutuksesta ja oppilaitoksista

TE-toimistot: www.mol.fi > Koulutus ja ammatinvalinta

Opetusministeriö: www.minedu.fi > Koulutus > Ammatillinen

koulutus

Opetushallitus: www.oph.fi > Koulutus ja tutkinnot

www.opintoluotsi.fi

"Lisää työttömyysasioista s. 21

Esimerkkejä (≈) koulutuspäivärahan suuruudesta
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!Tietoliikenneyritys
Relacomin yt-neuvottelut
ovat päättyneet 12.8.2009.
Tällä kertaa yhtiöstä lähtee
426 työpaikkaa.

Vähennykset toteutetaan
irtisanomisina, eläkejärjes-
telyin ja määräaikaisten työ-
suhteiden päättymisen kaut-
ta. Vähennykset koskevat
kaikkia henkilöstöryhmiä.

143 sähköliittolais-
ta saa lähteä
Sähköliittolaisia on irtisa-
nottujen joukossa 143. Tieto-
ja verkostoteknologia-alan
työehtosopimuksen piirissä
irtisanottuja on 132 henki-
löä, energiateollisuuden työ-
ehtosopimuksen piiristä irti-
sanottuja on 11. Suurin osa
irtisanotuista asentajista on
pääkaupunkiseudulta. Luvut
ovat ilmoitettuja, mutta ne
ovat eläneet jo jonkin ver-
ran.

Relacomin mukaan verk-
koliiketoiminnan markkinat
ovat muuttuneet voimak-
kaasti viime aikoina. Myös
kilpailutilanne erityisesti
hintojen osalta jatkuu kire-
änä. Asennuspuolella tämä

on tarkoittanut sitä, että pu-
helinoperaattorit ovat teh-
neet sopimuksia halvempi-
en huoltoyhtiöiden kanssa.
Lankaliittymien vähenemi-
nen ja talonrakentamisen
hiljentyminen vähentää
myös tietoliikennealan töitä.

Vauhkonen etsii
uusia töitä
Yksi irtisanomislapun saa-
neista on helsinkiläinen tie-
toliikenneasentaja Hannu
Vauhkonen.

- Tämä oli ikävä yllätys,
enkä osannut odottaa pot-
kuja, vaikka näitä yt-neu-
votteluita onkin käyty mi-

nun aikanani jo varmaan
kymmenen kertaa. Minusta
tuntuu, että säästösyistä nyt
jaettiin irtisanomislappuja
porukan osaavimmille ja ko-
vapalkkaisimmille kavereil-
le, Vauhkonen pohtii.

Yhteensä 26 vuotta tieto-
liikenneasentajan töitä Re-
lacomilla ja sen edeltäjillä
HPY:llä ja Elisalla tehneellä
45-vuotiaalla Vauhkosella
on puolen vuoden irtisano-
misaika, josta on nyt kulunut
kuukausi.

- Olen jo kysellyt muual-
takin töitä, mutta vielä ei
ole onnistanut. Myös lisä-
koulutus vahvavirtapuolelle

kiinnostaa, ellei näitä tieto-
liikennehommia tunnu no-
peasti löytyvän. Esimerkiksi
oppisopimuspaikka sähkö-
asennuspuolella olisi hyvä
juttu, Vauhkonen sanoo.

Liitto turvaa
selustan
Hannu Vauhkonen ei ole ir-
tisanomisen takia menettä-
nyt yöuniaan.

- Uskon saavani melko
pian töitä vaikka työmark-
kinatilanne ei ole hääppöi-
nen. Eri asia on, pääseekö
sitä heti vastaaviin ansioihin
kuin nyt. Kuulun Sähköliit-
toon ja työttömyyskassaan,

joten olen ansiosidonnaisen
työttömyysturvan piirissä ja
selusta on turvattu.

Vauhkonen vitsailee, että
vaimo suorastaan toivoo hä-
nelle lyhyttä työttömyysjak-
soa, sillä tapetinvaihto koto-
na olisi ajankohtainen. Isän-
nän innostus mailapeleihin
on lykännyt remonttia, sillä

viikkoon ei ole jäänyt mon-
taa vapaailtaa, kun pojan
soittoharrastuksiin kuljetta-
minenkin on ottanut ajasta
osansa.#

!Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennus-
teen mukaan työttömyys pahenee Suomessa vielä pit-
källe ensi vuoteen. Työttömyys olisi ensi vuonna kes-
kimäärin 11 prosenttia. Suomi ottaa muun maailman
kasvuspurtista kiinni viiveellä, mutta ensi vuonna Suo-
menkin talouden pitäisi kääntyä jo 1,8 prosentin kas-
vuun. Luvun hohtoa kuitenkin haalistaa se, että tämän
vuoden vertailuluku tulee olemaan surkea. Tuotanto su-
pistunee tänä vuonna peräti 5,5 prosenttia.

PT uskoo, että tällä hetkellä hyvin alhaiset korot läh-
tevät nousuun ensi vuoden lopulla. Ennustelaitos odot-
taa Euroopan keskuspankilta yhteensä noin 1,5 prosent-
tiyksikön koronnostoa.#

!Relacom on maailmanlaajuinen tietoliikennepal-
velujen toimittaja, jolla on yli 16 000 työntekijää 17
eri maassa. Relacomin pääkonttori toimii Tukholmassa,
mutta yhtiöllä on Suomessa noin 1 300 työntekijää. Yh-
tiön omistaa pääomasijoittaja Altor. Yhtiön asiakkaat
ovat operaattoreita, järjestelmätoimittajia, yrityksiä ja
kotitalouksia.#

Talous
nousuun
vuoden päästä

- Lankaliittymien väheneminen ja
rakentamisen hiljeneminen ovat
syöneet tietoliikenneasentajien
töitä, Hannu Vauhkonen pohtii.

E E R O W I L K M A N

(Kirjoittaja on

mikkeli läinen tietoli ikenne-

asentaja, pääluottamusmies

ja Sähköli iton edustaj iston

puheenjohtaja)

!Tietoliikenne- ja ver-
kostoteknologia-alalla on
liiton sopimusaloista eniten
työttömiä. Hiljattain oma
työnantajani Eltel Networks
Oy irtisanoi 142 työntekijää,
joista tietoliikenneasentajia
oli 117 ja sähköasentajia 25.
Telealan paisuva työttömyys

johtuu paljolti siitä, että
alalla toimivat operaattorit
kilpailuttavat työt vuoden
- kahden välein, ja harvoin
sama urakointiyritys saa ope-
raattorin työt. Joudutaan lo-
mautuksiin ja irtisanomisiin.
Tilanne alalla on kestämä-
tön. YT-neuvotteluja jou-
dutaan käymään yrityksis-
sä monta kertaa vuodessa.
Luottamusmiehet ovat ko-
van paineen alla. Työnteki-
jät elävät jatkuvassa epävar-
muudessa.

Työehtosopimuksiin tarvi-
taan määräyksiä työntekijöi-

den aseman parantamiseksi,
kun työt siirtyvät yritykseltä
toiselle. Yhä enemmän yri-
tykset myös siirtyvät vuokra-
työvoiman käyttöön.

Meidän pitää pystyä vas-
taamaan näihin haasteisiin.
Vuokratyöntekijöihin on
noudatettava samaa työeh-
tosopimusta, mitä käyttäjäy-
rityksessä noudatetaan, ellei
vuokrayrityksessä ole omaa
tessiä. Itse en ole törmännyt
koskaan tällaiseen tilantee-
seen.

Tilaajavastuulain mukaan
pääluottamusmiehelle on

annettava kaikki palkkauk-
sen määrittämiseen vaikut-
tavat tiedot, myös vuokra-
työvoimasta. Tutustukaa ti-
laajavastuulakiin!#

"Kommentti
Vuokratyö tullut telealallekin
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426. syyskuuta 60 vuot-
ta täyttävä sähköasentaja
Tuomo Talasmo näpyttelee
tietokonettaan ja hymyilee
tyytyväisenä toimistopöydän
takana. Mies sai työnantajal-
taan "syntymäpäivälahjaksi"
lopputilin, mutta se osoittau-
tuikin onnenpotkuksi.

Lokakuun alussa Talasmo
nimittäin aloittaa siistin si-
sätyönsä ammattiosastonsa
Helsingin Sähköalantyönte-
kijäin puolipäiväisenä osas-
totoimitsijana. Tuntumaa
uuteen uraan Talasmo ehätti
ottaa jo ennakkoon tuurail-
lessaan edeltäjänsä Matti
Rantasen kesälomaa.

- Osa-aikaeläkeläiselle
tällainen pesti sopii hyvin.
Hoidan osastotoiminnan ru-
tiineja, neuvontaa ja osallis-
tun myös mahdollisuuksien
mukaan työmaakierroksiin.
Teen 20-tuntista työviikkoa.
Olen toimistolla tavattavissa
maanantaisin kello 7-16.30
ja tiistaisin 7-18.

Tiukkaa menoa
telakalla
Tuomo Talasmo on ehättä-
nyt nähdä sähköasennusalaa

monelta kantilta ja tuntea
nahoissaan myös 90-luvun
laman aiheuttaman pitkän
työttömyyden. Ähtärissä
varttunut Talasmo suunnisti
70-luvun alussa työnhakuun
pääkaupunkiseudulle ja pää-

tyi Wärtsilän Helsingin tela-
kan 11. laivasähköasentaja-
kurssille.

- 10 vuotta vierähti tela-
koilla. Näin jälkeenpäin aja-
tellen työ oli mielekästä ja
tienestit hyviä, vaikka usein

lakkoiltiinkin. Finnjetiä lu-
kuun ottamatta kaikki koh-
teena olleet laivatkin ovat
vielä liikenteessä, Talasmo
muistelee.

Hän kertoo, että telakalla
myös ammattiyhdistystoi-
minta tuli tutuksi. Meno oli
tiukkaa ja jäsenkirja piti olla
joka miehellä.

- Aluksi liityin Sähköliit-
toon, mutta pikku painos-
tuksen jälkeen jäsenkirja
vaihtui välillä Metalliliit-
toon. Sähkömiesten poru-
kassa hoidin työsuojeluasi-
oita ja pari vuotta olin myös
sähköosaston luottamusmie-
henä.

Lama puri sähkö-
asennusalallekin
Tuomo Talasmo pelastautui
telakalta Meriteollisuuden
konkurssin alta talotekniik-
kapuolelle vuonna 1986.
Aluksi töitä löytyi Turun
Asennuspajalta ja sittemmin
Sähköpalvelu Timo Kurjel-
ta. 90-luvun laman aikaan
Talasmo löysi itsensä hiek-

kalaatikolta, missä yli 500
päivää kului perheen kuo-
puksen seurassa. Nyt silloi-
nen taapero jo käy yliopistoa
samoin kuin isosisarensakin.

- Pahimman laman jäl-
keenkään ei sähköalalla
ollut töitä tarjolla, mutta
pääsin kiinteistönhoitohom-
miin Engelille. Ajattelin,
että mukava työ olisi ollut
eläkepaikka. Pesti jäi kuiten-
kin vain parin vuoden mit-
taiseksi ja palailin takaisin
Sähköpalveluihin, jossa olin
myös pääluottamusmiehenä
vuosina 2003-2008, Talasmo
kertoo.

Hänen mielestään sähkö-
alan työt rakennuksilla ovat
muuttuneet entistä raskaam-
miksi. Erityisesti saneeraus-
työmaat ovat pölyisyydes-
sään alkaneet vanhemmiten
ahdistaa.

- Harva työmaa on nyky-
ään hyvin hoidettu. Sanee-
raustyömaat ovat sekaisia,
työkalut ja tarvikkeet katoi-
levat ja kieliongelmat lisään-
tyvät samassa suhteessa kuin
ulkomaiset työntekijätkin,
pohtii Talasmo, joka jo mie-
lellään tekee rakennustyö-
mailla tilaa nuoremmille.

Tietotekniikka
haltuun
Aivan helposti harppaus ra-
kennustyömaalta toimisto-
töihin ei sujunut.

- Tietotekniikka ei ollut
hallussa, joten ostin oman
tietokoneen ja senioreiden
tietotekniikkaoppaan. Kävin
myös kaksi mainiota Sähkö-
liiton järjestämää atk-kurs-
sia. Nyt homma alkaa jo olla
hanskassa, HT-Sähköpalve-
luista (aiemmin Sähköpal-
velut Timo Kurki) lopputilin
kuitannut Tuomo Talasmo
myhäilee.

Sähköliiton edustajistossa
Yhteistöryhmä 2000:ssa tois-
ta kauttaan vaikuttava Talas-
mo on mielenkiinnolla ollut
mukana liiton päätöksente-
ossa.

- TEAM-hanke oli minus-
ta hyvä varsinkin siinä mie-
lessä, että sen vastustaminen
yhdisti porukoita. Toki liitto-
yhteistyötä voisi tehdä vaik-
kapa Rakennusliiton kanssa.
Lauri Lylyn ideoista myös
osastojen yhdistämisajatuk-
set ovat edelleen ajankohtai-
sia. Täällä Helsingissäkin on
kolme ammattiosastoa, jotka
voitaisiin yhdistää.<

Lopputili toi osastotoimitsijapestin

Pitkä ay-kokemus ja tuoreet atk-
taidot takanaan osastotoimit-
sijana aloittava Tuomo Talasmo
lupaa hoitaa osasto 049 asioita
antaumuksella ainakin vuoden
2010 loppuun.

ABB Busch-Jaeger Oy
Porvoon Sisäkehä 2, PL 16
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11, fax 010 225 4255

Entistäkin paremmat koje- ja
jakorasiat

Koje- ja jakorasiat ovat uudistuneet ja ovat entistäkin parempia.
Jakorasioissa AU8 ja AU19 on nyt neljä ruuvitolppaa, joista kaksi M4 ruuville ja kaksi 3,5 mm yleisruuville. AU8-
rasian kaikki nysät ovat 20 mm, kahdessa niistä on supistusnysä 16 mm. AS13.12 (sähkönumero 11 525 81) on
uusi rasiatuki AU8-rasiaa varten. Sähkönumerot koje- ja jakorasioissa säilyvät ennallaan.
Kaikki koje- ja jakorasiat ovat FI-hyväksyttyjä ja täyttävät standardin vaatimukset (EN 60670-21:2007 ja EN
60670-22:2006).
www.abb.fi/asennustuotteet
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!Kärkimies Antti
Heikkinen on hämmästynyt
ja hiukan vihainenkin. Hän
on kuullut, että yhä useam-
malla työmaalla jätetään työ-
maasopimus kokonaan teke-
mättä. Heikkinen ei ymmär-
rä tilannetta ollenkaan:

- Jos kavereilla ei ole edes
työmaasopimusta, niin ei
heillä silloin ole myöskään
mahdollisuutta urakkatyö-
hön. Se on totuus. Sitä pait-
si työmaasopimus on vasta
urakan alkupiste. Homman
läpivienti ratkaisee, kuinka
hyville tuloille urakassa pää-
see.

Vain kolmannes
tekee sopimuksen
YIT:ssä luottamusmiehenä
toimivan Heikkisen vaa-
timukset ymmärtää hyvin,
kun tutkii liiton tekemien
työmaakierrosten tuloksia.
Työehtoasiamies Hannu
Helmisen sekä tekninen sih-
teeri/toimitsija Päivi Hoiva-
lan tältä vuodelta tekemät
tilastot ovat huolestuttavaa
luettavaa.

Maaliskuussa Oulussa käy-
tiin läpi 31 työmaata, joilta
löytyi vain 12 työmaasopi-
musta, niistäkin osa suullisia.
Kuopiossa tilanne oli touko-
kuussa sentään paremmassa
kunnossa: 20 työmaalla oli
11 tapauksessa työmaasopi-
mus.

- Niillä urakkatyömailla,
missä minä olen täällä Es-
poon YIT:llä ollut, on aina
tehty työmaasopimus. Asia
on kirjattu niin selvästi alan
työehtosopimukseen, ettei
siitä pitäisi olla kenelläkään
epäselvyyttä, Heikkinen
muistuttaa.

Luottamusmiehenä Heik-
kinen myös edellyttää, että
jokaiselle työmaalle tehdään
TES:n mukainen työmaaso-
pimus.

Jokaisesta ei ole
kärkimieheksi
Antti Heikkinen haluaa pai-
nottaa kärkimiehen merki-
tystä urakan läpiviemisessä:

- Työryhmä on aina vähän
kärkimiehensä näköinen.

Jos hän ei tunne TES:iä eikä
huolehdi asioista, niin eivät
muutkaan siinä porukas-
sa pääse kunnon ansioille.
Kärkimiehen on kannettava
vastuunsa. Jos joku tuntee,
ettei vastuunkantoon kyke-
ne, niin sitten on parempi
kieltäytyä kärkimiehen teh-
tävistä.

Heikkisen mukaan moni
nuorempi asentaja pettyy
huonon kärkimiehen työ-
ryhmässä, kun huomaa ettei-
vät ansiot olekaan sitä, mitä
oli kuvitellut. Jos nuorilla on
hinku tehdä kovaa urakkaa
ja tehdä rahaa, niin sitten
iäkkäämpien asentajien on
annettava vastuuta heille.

Hyvä työryhmä koostuu
vanhempien asentajien ko-

Kärkimies patistaa kollegoitaan:

Tee työmaasopimus
jos haluat urakoita

!Talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan
voimassaoleva työehtoso-
pimus eli ”sininen kirja” on
työmaasopimuksen osalta
varsin selkää luettavaa.

Kohdassa 7 § B URAK-
KAPALKAT alakohdas-
sa 4.1 on kirjattu, että jos
työtä tehdään urakkatyö-

nä, niin ”Osapuolten kes-
ken tehdään työstä kirjalli-
nen työmaasopimus.” Sitä
varten ovat liitot laatineet
erityisen lomakkeen.

Työmaasopimuksessa
määritellään muun muas-
sa urakkaan sisältyvät työt,
suoritusajan rajaus, pal-
kanmuodostusperusteet ja
arvioitu työn hinta."

Työmaasopimus ja TES

kemuksesta ja nuorempien
innosta. Työryhmän jokai-
sen jäsenen täytyy olla sitou-
tunut urakkatyöhön, jotta
urakka saataisiin onnistu-
neesti läpi. Tarvittaessa työ-
ryhmän täytyy vaatia kärki-
miestä hoitamaan työmaa
työeshtosopimuksen mu-
kaisesti. Ongelmatilanteissa
kannattaa olla yhteydessä
luottamusmieheen.

- Tällä työmaalla, jota on
nyt tehty puolitoista vuotta,
on 15 asentajan keski-ikä
pyörinyt alimmillan siinä 24
vuoden paikkeilla, Heikki-
nen kertoo.

Heikkisen mukaan sanee-
raustyömaatkin voi saada
urakalla tehtäväksi ja kan-
nattavaksi, jos kaikilla osa-
puolilla on oikea asenne työ-
hön.

Kaikilla samat
mahdollisuudet
Talotekniikka-alan sähkö-
asennustoimialan TES on
sama kaikille alan työnteki-
jöille. Kärkimies Antti Heik-
kinen painottaakin henkilö-
kohtaisen asenteen merki-
tystä työnteossa.

- Jokaisella liiton jäsenel-
lä on samat mahdollisuudet

oman ansiotasonsa kohotta-
miseen ja urakkatyöhön. Ky-
symys on pitkälti siitä, onko
hinkua tehdä urakkatöitä.
Jos ei, niin sitten ei pidä
olla kateellinen niille, jotka
pääsevät vähän isommille
palkoille. Toisaalta jokainen
tekemättä jätetty työmaaso-
pimus vaikeuttaa niiden ase-
maa, jotka haluavat tehdä
kunnon urakoita, Heikkinen
muistuttaa.

Työmaasopimus ei Heik-
kisen mukaan vielä takaa
hyvää urakkaa. Laskenta,
lisätöiden ja muutosten kir-
jaaminen urakan edistyessä
ja ylipäätään koko urakan
läpiviennin valvonta ovat
elinehto hyville urakka-ansi-
oille.

- Monesti on lisäksi niin,
että niissä yrityksissä, joissa
työmaasopimuksia ei saada
allekirjoitettua, ovat muut-
kin asiat vähän vinksallaan,
esimerkiksi työturvallisuus-
asiat ja matkakorvauksista
sopiminen. Eli herätkää luot-
tamus- ja kärkimiehet ja hoi-
takaa asiat työpaikoillanne
kuntoon, Antti Heikkinen
patistaa."

Helsingin Vallilassa sijaitsevan liikerakennuksen saneeraustyömaalla
työskentelevät YIT:n Miika Ruismäki, Mika Kiviniemi ja kärkimies
Antti Heikkinen ovat saamassa kannattavan urakkatyön päätökseen
puolentoista vuoden aherruksen jälkeen.

YIT:ssä luottamus- ja kärkimiehenä toimiva Antti Heikkinen korostaa
kärkimiehen vastuuta työmaasopimuksen tekemisessä ja urakan läpi-
viennissä.
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Anteeksi mitä?

Kun vakuutukset ovat kunnossa, niiden antama
turva seuraa rakkaan pehmonallen lailla sinua
ja perhettäsi kaikkialle – ajattelitpa asiaa tai et.
Hoida siis koko perheesi vakuutukset kerralla
kuntoonmeillä.

HÖLYNPÖL
YÄ

On silkkaa

että nallet ovat

vain lapsia varten

Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.

Hymyile, olet Turvassa.

P a l v e l u n u m e r o 0 1 0 1 9 5 1 1 0 | w w w . t u r v a . f i

www.turva.fi
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!Perinteinen ”Ammat-
tiosastot yhdessä” -tapaami-
nen pidettiin 5.- 6.9. Järven-
päässä ja viikonloppu kiin-
nosti tänä vuonna 30 liiton
ammattiosastoa. Sää oli niin
kaunis, että ilmeisesti 123

ammattiosastoa oli keksinyt
kyseiseksi viikonlopuksi jo-
tain parempaa tekemistä.

Onneksi ympäri maata oli
saapunut sentään 57 aktii-
vista jäsentä keskustelemaan
ammattiosastojen ja liiton
tulevaisuudesta. Kiitos heil-
le, sillä osanottajamäärä oli
samaa luokkaa kuin aiem-

pinakin vuosina.

Facebook,
Twitter ja
mikä se nyt olikaan
Kaksipäiväisen tapaamisen
avasi puheenjohtaja Mart-
ti Alakoski, jonka jälkeen
Työväen Sivistysliitto TSL
ry:n hankevastaava Raimo

Oksanen puhui osastojen
sähköisestä viestinnästä.

Esityksen ytimessä oli Yh-
distysavain, joka tarjoaa
osastoille muutamalla kym-
pillä kuukaudessa mahdol-
lisuuden modernien nettisi-
vujen tekoon ja ylläpitoon.
Sivujen toimintoja voidaan
laajentaa joustavasti erilais-

ten lisämoduulien avulla.
Yhdistysavaimen teknisen

toteutuksen tarjoaa Optinet
Oy, joka vastaa myös Säh-
köliiton omien nettisivujen
tekniikasta.

Nettisivujen lisäksi Raimo
Oksanen puhui myös täl-
lä hetkellä erittäin suositun
”sosiaalisen median” anta-

mista mahdollisuuksista yh-
distysten toiminnalle.

Sosiaalisella medialla tar-

Osastotapaamisen puheenaiheet:

Luottamusmiehet
ja liiton talous

Osastotapaamiseen
olennaisesti liittyvä keven-
tävä kulttuuriosuus suun-
tautui tällä kerta säveltäjä-
mestari Jean Sibeliuksen
museoituun kotiin Ainolassa
ja Ilmatorjuntamuseoon Hy-
rylässä.

Lähes helteiseksi muuttu-
neessa auringonpaisteessa
tehty retki aloitettiin Aino-
lasta. Osastojen jäsenet sai-
vat kuulla mielenkiintoisia
tarinoita Sibeliuksen vai-
heikkaasta elämästä ja Tuu-
sulanjärven ympärille sata
vuotta sitten muodostunees-
ta taiteilijayhteisöstä.

Hyrylän Ilmatorjuntamu-
seossa vastassa oli museo-
isäntä Matti Kulmala, jonka
asiantunteva ja värikäs esitys
piti kuulijoiden mielenkiin-
non yllä koko kierroksen
ajan. Insinöörikapteenin
varmuudella Kulmala ohjasi

Sähköliiton ”joukko-osas-
ton” läpi laajan museon, jota
pidetään alansa parhaana
koko maailmassa.

Kokoelman kiinnostavim-
pia laitteita olivat muun
muassa saksalainen 88 mil-
lin ilmatorjuntatykki 88 ItK
37 RMB eli “Rämäpää” ja
neuvostoliittolainen ItO 79
Petshora alueilmatorjunnan
ohjusjärjestelmä. Myös esitys
Helsingin suurpommitusten
onnistuneesta torjunnasta
talvella 1944 ja Neuvostolii-
ton punatähdellä varustettu
amerikkalaisvalmisteinen
Bell P-39Q Airacobra -pot-
kurihävittäjä kiinnostivat
sähköliittolaisia."

Tutustumiskohteena taidetta ja tykkejä

Laaja paneelikeskustelu luotta-
musmiehistä ja liiton taloudesta
oli tällä kertaa osastotapaamisen
parasta antia. Järjestöpäällikkö
Reijo Salmi esitteli panelistit (va-
semmalta): Hannu Martinmäki,
Sauli Väntti, Martti Alakoski,
Timo Punkki ja Eero Wilkman.

Sibeliuksen kodin kauniissa mai-
semissa taukoa pitivät puheen-
johtaja Martti Alakosken seuras-
sa muun muassa Esa Paldanius
(001), Jari Salmela (094), Juha
Alatalo (049) ja Kalevi Partanen
(065).

Suomi sai vuonna 1942 ensimmäisenä maana maailmassa

käyttöönsä ruotsalaisia Bofors-ilmatorjuntapanssarivaunuja,

museoisäntä Matti Kulmala kertoi.

Suomi sai vuonna 1942 ensimmäisenä maana maailmassaa

käyttöönsä ruotsalaisia Bofors-ilmatorjuntap

k
museoisäntä Matti Kulmal k

m
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koitetaan sähköisiä yhte-
ydenpitomuotoja, joihin
kuuluvat erilaiset keskuste-
lupalstat ja blogit sekä Face-
bookin ja Twitterin kaltaiset
uudenaikaiset tavat ajatus-
ten vaihtamiseen.

Oksanen tiivisti ajatuksen-
sa painottamalla viestinnän
sisällön tärkeyttä. Hienoim-
mastakaan teknisestä sovel-
luksesta ei ole hyötyä, jos yh-
distyksellä ei ole jäsenilleen
mitään sanottavaa.

Vilkasta
keskustelua
osastopaneelissa
Osastotapaamisen kohokoh-
daksi oli onnistuneesti suun-
niteltu useamman tunnin
kestänyt paneelikeskustelu
Sähköliiton tulevaisuudesta
osastotoiminnan näkökul-
masta.

Paneelissa olivat mukana
liiton puheenjohtaja Mart-
ti Alakoski, liittosihteeri,
Timo Punkki, sektoripääl-
likkö Sauli Väntti, edusta-
jiston puheenjohtaja Eero
Wilkman ja edustajiston
varapuheenjohtaja Hannu
Martinmäki. Panelistit piti-
vät alustavat puheenvuorot,
jonka jälkeen he vastasivat
esitettyihin kysymyksiin.

Ensimmäisenä aiheena oli
osastojen rooli edunvalvon-
tatyössä. Panelistit olivat ku-
takuinkin yhtä mieltä siitä,
että luottamusmiehen toi-
minta ja sen tukeminen ovat
keskeisessä roolissa koko
liiton toiminnan kannalta.
Sauli Väntti muistutti, että
luottamusmiesten määrän
vähenemisen lisäksi myös
heidän toimintamahdolli-
suutensa ovat käyneet koko
ajan kireämmäksi.

Moni läsnäolija toivoi tu-
kea ja kehitystä luottamus-
miesten koulutukseen.

- Löytyisikö osastoilta uu-
sia kannustimia luottamus-
miesten koulutukseen, Kari

Halminen (035 Rauma) ky-
syi.

Antti Heikkinen (049
Helsinki) puolestaan har-
mitteli sitä, että luottamus-
mieskoulutuksessa ei käsitel-
lä alakohtaisia kysymyksiä.

- Ehkä koulutukseen ha-
keutumista helpottaisi, jos
osa siitä suoritettaisiin ver-
kossa, Kari Vinnari (041
Turku) pohti.

Liittosihteeri Timo Punkki
toi esille sen, että sopimus-
ten ja lainsäädännön laajen-
tuminen on lisännyt runsaas-
ti luottamusmiesten työtä.

- Kun luottamusmiesten
hommia tehdään paljon
vapaa-ajalla ja ihmisillä on
muitakin menoja, niin täs-
sä on aikamoinen ristiriita,
Punkki arvioi.

Punkki toivoi koulutuksen
tulevan lähemmäs jäseniä.
Samoilla linjoilla oli Hannu
Martinmäki, joka toivoi kou-
lutukseen lisää käytännön
esimerkkejä.

Eero Wilkman kertoikin,
että SAK on kehittämäs-
sä luottamusmieskoulutusta
vaadittuun suuntaan. Wilk-
manin mukaan ongelmana
ovat myös suuret yritykset,
joiden jäsenet kuuluvat usei-
siin eri osastoihin ja joihin
on valittu alueluottamus-
mies.

Petri Haanpää (011 Tam-
pere) muistutti vielä siitä,
että ongelmia pitäisi käsitel-
lä ensin työpaikalla, sitten
osastossa ja vasta sitten ottaa
yhteyttä liittoon. Näin liiton
voimavaroja ei rasitettaisi
asioilla, jotka voidaan sopia
paikallisesti.

Helsinkiläiset
puhetuulella
Paneelikeskustelu oli heti
alkuvaiheissaan lähdössä
muille raiteille, kun Matti
Rantanen (049 Helsinki) ja
Matti Ahokas (049 Helsin-
ki) omissa puheenvuorois-

saan peräsivät liittojohdon
vastuuta TEAM-hankkeen
”vedättämisestä” ja talotek-
niikka-alalle suunnatusta
TIKLIn paikallisen sopimi-
sen kirjeestä.

- Luuleeko puheenjohtaja,
että suuret osastot eli 049
Helsingistä ja 011 Tampe-
reelta ovat liiton linjan ta-
kana syksyn edustajistossa,
Matti Ahokas jyrisi.

Puheenjohtaja Martti Ala-
koski vastasi rauhallisesti
molemmille ja viittasi Hel-
singin osaston tekemään
edustajistoaloitteeseen liit-
tojohdon erottamiseksi.

- Toimitte edustajistossa
niin kuin katsotte tarpeel-
liseksi. Mitä tulee TIKLIn
kirjeeseen, niin se viittaa
niihin paikallisen sopimisen

käytäntöihin, jotka jo sisäl-
tyvät voimassaolevaan työ-
ehtosopimukseen, Alakoski
muistutti.

Matti Ahokas ei enää osal-
listunut keskusteluun muista
aiheista, mutta asiasta saa-
taneen vielä kuulla syksyn
edustajistossa.

Työttömyys ja
liiton talous
Päivän toinen suuri keskus-
telunaihe käsitteli liiton ta-
loutta. Puheenjohtaja Martti
Alakoski selvitti aluksi tilan-
netta, jonka työttömyyden
kasvu aiheuttaa liiton jäsen-
maksulle.

- Liiton talous on kun-
nossa, mutta tämänhetki-
nen 1,4 prosentin kokonais-
jäsenmaksu ei työttömyyden
vuoksi enää riitä kattamaan
liiton menoja, Alakoski pel-
kisti.

Liiton osuus jäsenmak-
susta on tällä hetkellä 0,9,
ammattiosastoille palau-
tettava osuus 0,2 ja työtais-
telukassaan tallennettava
osuus 0,05. Ongelma syntyy
koska työttömyyskassan saa-
ma 0,25:n osuus voi nousta
vuonna 2010 jopa 0,45:een.

Näin syntyvä noin mil-
joonan euron vaje voidaan
paikata joko nostamalla jä-
senmaksua noin 0,1:lla tai
säästämällä tai näiden yh-
distelmällä. Myös työtaiste-
lukassan sijoitetun pääoman
tuottoa voitaisiin käyttää

toiminnan subventoi-

miseen. Koska liiton ja osas-
tojen saamat jäsenmaksu-
osuudet on määritelty liiton
säännöissä, voidaan niitä
muuttaa vain ¾ enemmistön
vaativilla sääntömuutoksilla
edustajistossa.

Paikallaolijoiden ehdotuk-
set säästöjen kohteista vaih-
telivat aika lailla.

Kari Ylikauppilan (025
Loviisa) mielestä jäsenmak-
sun korotus 1,5:een ei ra-
sittaisi jäsenistöä. Edellisen
laman aikana jäsenmaksu
nostettiin peräti 1,95:een.
Samoilla linjoilla oli Petri
Haanpää, joka painotti, että
säästämällä ei liiton toimin-
toja voida samalla kehittää.

Antti Heikkinen muistut-
ti, että moni jäsen ei edes
tiedä, montako prosenttia
palkasta peritään jäsenmak-
sua. Tärkeämpää on se, mitä
jäsenmaksulla saa. Kari Vin-
nari sanoi, että liiton edun-
valvontatoimintaa ei saa
säästöillä heikentää.

Kari Halminen oli sitä
mieltä, että osastopalaut-
teesta voitaisiin luopua vuo-
deksi tai kahdeksi kokonaan.
Köyhät osastot voisivat anoa

liitolta toiminta-avustusta.
Matti Rantanen

taas oli päinvastaista
mieltä ja sanoi osas-
tojen tarvitsevan ny-
kyiset rahat. Hänestä
1,4 prosentin jäsen-
maksutaso on hyvä
ja säästöjä voisi hakea
liiton toiminnasta,
erityisesti toimitsijoina
työskentelevien ”kulta-
korttilaisten” saamista
eduista.

Yhdistyslakiin
muutoksia
Sunnuntaina osastotapaa-
misen aihevalikoima oli vä-
hintään yhtä laaja kuin edel-
lisenäkin päivänä. SAK:n
järjestöpäällikkö Reijo Paa-
nanen puhui kiinnostavasti
yhdistyslakiin kaavailluista
muutoksista.

Paananen sanoi muutos-
tarpeiden tulevan aivan ul-
kopuolisista syistä. Tilintar-
kastuslain muutos aiheuttaa
sen, että useimpien yhdistys-
ten sääntöihin kirjattu ter-
mi tilintarkastuksesta tulisi
muuttaa, jos uusi laki menee
läpi. Paananen kuitenkin
uskoi, että ongelma saadaan
ratkaistua muulla tavoin.

Sähköisen äänestämisen
mahdollisuus haluttaisiin
myös tehdä mahdolliseksi
yhdistyksille. Kokousten jär-
jestäminen esimerkiksi säh-
köpostitse tai muuten etänä
saattaisi virkistää toimintaa
ja saada uusia henkilöitä mu-
kaan. Ongelmana on Reijo
Paanasen mukaan ollut oi-
keusministeri Tuija Braxin
ajama kanta, että hallituksen
kokouspäätöksiä voitaisiin
muuttaa vielä jälkikäteen,
jos joku onkin eri mieltä.
Paanasen mukaan tämä veisi
toiminnan täydellisesti ojas-
ta allikkoon.

Tilaisuuden lopuksi järjes-
töpäällikkö Reijo Salmi pu-
hui jäsenhankinnasta ja työ-
ehtoasiamies Hannu Helmi-
nen osastojen edunvalvon-
nasta. Tapaamisen aktiivisin
keskustelija Matti Rantanen
oli vielä tuolloinkin vauhdis-
sa ja kävi Hannu Helmisen
kanssa monipolvista väitte-
lyä useista aiheista. Keskus-
telu huvitti läsnäolijoita ja
Helmisen tiukkojen vastaus-
ten myötä päättyi varsin mu-
kavissa tunnelmissa.!

Helsingin osaston voimamies
Matti Rantasella oli asiaa lähes
aiheesta kuin aiheesta. Osasto-
aktiivi Rantanen haluaisi erottaa
nykyisen liittojohdon TEAM-
hankkeen takia.

Jean Sibeliuksen koti Järvenpään Ainolassa oli parhaimmillaan lähes helteisessä syyskesän säässä.

Museoisäntä Matti Kulmala esitteli sähköliittolaisille

hauskasti Hyrylän ilmatorjuntamuseon kokoelmia.

Jämerän näköinen Thunderbird ilmatorjuntaohjus oli vuonna

1968 Suomessa vain koulutuskäytössä ilman taistelukärkeä

ja ajoainetta.

liitolta

t
m
to
ky
1,4
ma
ja s
liit
erity
työs
kort
eduis

nen Thunderbird ilmatorjuntaohjus oli vuonna

Jämerän näköi
a vain koulutuskäytös ä il

1968 Suomessa
a ajoainett
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!Tuoreen tutkimuksen
mukaan suomalaiset ovat
valmiita osallistumaan il-
mastotalkoisiin pyöräilemäl-
lä autoilun sijasta. Pyöräily
on sitä paitsi hauskaa ja mo-
nipuolista liikuntaa.

- Pyöräillessä kunto koho-
aa ja maisema vaihtuu, tiivis-
tää Sähköliiton alueasiamies
Jari Ollila ympäristöä sääs-
tävän harrastuksensa syvim-
män olemuksen.

Helmikuusta asti Seinä-
joen aluetoimistoa kotipe-
sänään pitävä urheilullinen
Ollila on erityisen viehätty-
nyt uuteen kotipaikkaansa
alueen hyvien pyöräilymaas-
tojen ansiosta.

- Tykkään ajella maaseu-
dulla. Täällä pääsee nopeas-
ti pois kaupunkiliikenteestä
keskelle avaria maisemia.

Isänmaallinen
kierros
- Tässä taannoinkin tuli oi-
kein isänmaallinen olo, kun
ajoin reilun sadan kilometrin

lenkin halki viljapeltojen,
ohi Ilmajoen nuijamiesten
muistomerkin ja Koskenkor-
van tehtaiden, Juha Miedon
Kurikan ja Ville Ritolan Pe-
räseinäjoen maisemien, Olli-
la hehkuttaa matkaansa kan-
sallismaisemaan.

Ollila kertoo kesäaikana
treenaavansa vähintään 10
tuntia viikossa. Iltalenkin
pituus vaihtelee vauhdista
riippuen 60 – 90 kilometriin.
Viikonloppuna pyörämat-
kan pituudeksi tulee helposti
huikeat 100 – 150 kilomet-
riä.

- Olen ajanut taas viimei-
set seitsemän vuotta sään-
nöllisesti. Välillä oli pitkäh-
kö tauko, jolloin käytin pyö-
rää oikeastaan vain töihin
menoon. Pyöräilyn aloitin
kyllä jo aivan nuorena isän
esimerkin kannustamana, ja
isä minulle ensimmäisen kil-
papyörän myös hankki.

Yksin tai porukassa
- Viikonloppuisin on kiva
tehdä porukkalenkkejä. Kun
ajetaan toisten peesissä, saa
olla huomattavasti tarkem-

pana. Pitää myös ottaa huo-
mioon, että porukassa on
eri tasoisia ajajia ja kaikkien
pitäisi pysyä mukana. Kahvi-
pausseilla tasataan tilannetta
ja odotellaan hitaampia, Ol-
lila kuvailee.

Toistaiseksi alueasiamies
on pysytellyt kotiseuransa,
Kaupin Kanuunoiden järjes-
tämillä retkillä, mutta lenk-
kiseuraa löytyy Seinäjoen
seudultakin.

- Netistä esimerkiksi Fil-
larifoorumin sivuilta löytyy
tietoa kimppalenkeistä sa-
moin kuin pyöräilyseurojen
omilta kotisivuilta. Myös
kuntopyöräilytapahtumat
ovat mukavia, Ollila tietää.

- Tarkoitus ei ole vain kerä-
tä kilometrejä. Kun malttaa
ajella rauhallista vauhtia, pe-
ruskunto kohoaa varmasti.

Varusteet järjellä
- Terveellä järjellä pärjää pit-
kään, Ollila vakuuttaa, kun
puhutaan pyöräilyharrastuk-
sen vaatimista varusteista.

Pyörä ja muut varusteet on
hankittava käyttötarkoituk-
sen mukaan.

- Pyörässä ei kuitenkaan
kannata säästää, jos harras-
tamaan rupeaa. Hyvä, kallis
pyörä kestää käyttöä pitkään
ja siihen saa myös varaosia
kuluvien tilalle. Mukava,
säänmukainen kevyt vaate-
tus on paikallaan. Käytäntö
myös opettaa, että peffa on
pyöräillessä lujilla, joten sää-
miskähousut lisäävät ajomu-
kavuutta, Ollila opastaa.

Hän myöntää, että har-
rastuksen jatkaminen talvi-
keleille lisää kustannuksia
olennaisesti.

- Itse ajan talvella maasto-
pyörällä. Nastakumit ja muut

varusteet ovat selvästi arvok-
kaampia kuin kesäkäytössä
tarvitaan.

Ennakointi lisää
turvallisuutta
- Jokainen tervejärkinen
pyöräilijä käyttää kypärää.
Vaikka itse olisi kuinka var-
ma ajaja tahansa, eteen voi
tulla itsestä riippumattomia
tilanteita. Viime kesänä len-
sin pää edellä asfaltille, kun
30 kilometrin tuntivauhdissa
sivusta eteen kääntyi yllättä-
en pyörää taluttava ikämies,
Ollila huokaa.

Hän vakuuttaa, että aktii-

vipyöräilijät hallitsevat lii-
kennesäännöt ja eivät aiheu-
ta vaaraa itselleen tai muille.
Korkeintaan kilpapyörällä
kiitäjä säikyttää toiset yllät-
tävän kovan vauhdin takia.
Silloinkin eniten vaarassa
on pyöräilijä itse.

- Turvallisen pyöräilyn
avainsana on ennakoita-
vuus. Äkillisten liikkeiden
välttäminen pitää asfaltti-
ihottuman loitolla. Valitet-
tavasti jotkut lyhyen matkan
citypyöräilijät suhtautuvat
turhan rennosti liikenne-
sääntöihin ja ajotavallaan
aiheuttavat paljon vaarati-
lanteita itselleen, jalankulki-
joille sekä autoilijoille, Ollila
pahoittelee. "

- Seinäjoen lähiympäristön maisemat ovat tulleet tutuiksi kesän aikana, Jari Ollila vakuuttaa.

Alueasiamiehen toimisto Seinä-
joen keskustassa on rauhallinen,
sillä useimmat yhteydenotot tu-
levat puhelimen tai sähköpostin
kautta. Monesti Ollila tosin kiitää
volkkarillaan tapaamaan ison
alueensa työhuonekuntia ja
ammattiosastoja.
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SÄHKÖLIITON ALUETOIMISTOJEN LOPPUVUODEN PÄIVYSTYKSET

Etelä-Suomen
aluetoimisto
Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A,
4 krs., 00530 Helsinki
Puh. (09) 774 2850,
faksi (09) 7742 8520

Vastaava alueasiamies
Jaakko Aho,
puh. (09) 7742 8510,
050 60 448

Alueasiamies
Juha Lujanen,
puh. (09) 7742 8511,
050 563 4400

Päivystys 2009
Vastaava alueasiamies
Jaakko Aho päivystää
• Hämeenlinnassa
osaston toimistossa,
Arvi Kariston katu 3 A 8,
klo 15.30-18.00
28.9., 30.11.
• Lahdessa
osaston toimistossa,
Aleksanterinkatu 13 B 12,
klo 15.30-18.00
26.10., 28.12.

Länsi-Suomen
aluetoimisto
• Turun toimipiste
Maariankatu 6 b,
20100 Turku
Puh. (02) 279 6900,
faksi (02) 250 2063
Alueasiamies

Mika Kantonen,
puh. 050 60 306

Päivystys 2009
Rauman ja Porin osastojen
toimistossa tarvittaessa.

• Seinäjoen toimipiste
Keskuskatu 17 B 17,
60100 Seinäjoki
Puh. (06) 414 2226,
faksi (06) 412 6220

Alueasiamies
Jari Ollila,
puh. 050 60 302

Itä-Suomen
aluetoimisto
Vuorikatu 11 A 12,
50100 Mikkeli
Puh. (015) 161 551,
faksi (015) 161 545

Alueasiamies,
nuorisoasiamies
Jouni Leppänen,
puh. 050 60 303

Päivystys 2009
sopimuksen mukaan
• Kouvola,
Valtakatu 24 A 8
• Kotka,
Vesivallinaukio 5 A,
Karhula
• Varkaus,
Kauppakatu 32 A 4

Päivystys 2009
• Lappeenrannassa,
Väinölänkatu 25
13.10. klo 16-18
24.11. klo 16-18
15.12. klo 16-18

Pohjois-Suomen
aluetoimisto
Mäkelininkatu 31,
90100 Oulu
Puh. (08) 378 755,
faksi (08) 378 618

Alueasiamies
Markku Kemppainen,
puh. 050 60 304

Päivystys 2009
Aluetoimistossa pääsään-
töisesti maanantaisin
klo 8.30-16.00.

Aluetoimistopäivät
Oulun ja Lapin lääneissä
alla olevan listan mukaises-
ti aina torstaisin:
15.10. Lapin lääni
12.11. Oulun lääni
3.12. Lapin lääni

Osastot ja työhuonekun-
nat voivat pyytää Markku
Kemppaista etukäteen ky-
seisinä päivinä tai kyseisillä
viikoilla omiin tilaisuuk-
siinsa.

ALENNUS
2,2 snt/l

Muista miten muistat...

...kunhan muistat, että jäsenkortilla saat
Teboililta polttoaineesta tuntuvan alennuksen.

Korotettu alennus on voimassa 1.9.–31.12.2009 kaikilla yli 300 Teboil-huoltamolla
ja automaattiasemalla. Alennusta ei saa Teboil Express -automaattiasemilta.

UUTTA! Nyt saat alennuksen myös automaatista maksaessasi maksukortilla,
jossa on K-Plussa-ominaisuus. Tällöin ei kerry Plussa-pisteitä.

www.teboil.fi/liitto
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007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry

!Osaston mato-onki-
kilpailut pidettiin perin-
teikkäästi Kotaliessaaressa,
puuliittolaisten majalla. Elo-
kuun alun komeat kelit eivät
jatkuneet enää kisapäivään,
vaan taivas repesi jo ennen
iltaa sateeksi, jota erittäin
kova tuuli saatteli lähes
vaakasuoraan. Eli erittäin
”hyvä” kalakeli?!

Hyvin keliin varustautu-
neita onkijoita oli kuitenkin
paikalle saapunut lähes nor-
maali määrä.

Ilolla huomioitavaa oli
eläkeläisten suuri osuus – yli
puolet... Nuorempia osaston
jäseniä ja varsinkin normaa-
listi melko runsasta nuorten
sarjaa vesittymisen pelko tai-
si karsia melkoisesti.

Pylsyn Veikko tuli, onki
ja voitti miesten sarjan lähes
kahden kilon saaliillaan.

Naisten ”kuumassa” sarjas-
sa kävi osaston hankkima di-
gitaalivaaka tarpeeseen, niin
tasaista grammataistoa käy-
tiin. Mehdon Merja oli tässä
taitavin.

Palkintojenjaon ohessa
popsittiin makoisat makka-
rat ja niin olimmekin valmiit
kamppeiden kuivatukseen...

Tulokset:
Miehet
1. Veikko Pylsy, 1 956 g
2. Ari Salo, 1 572 g
3. Juha Virtanen, 1 133 g
4. Asko Pulli, 875 g
5. Matti Hämäläinen, 871 g
6. Jaakko Niiranen, 800 g
7. Veikko Tanskanen, 446 g
8. Eino Aaltonen, 443 g
9. Jorma Aarrevuo, 358 g
10. Kari Holm, 342 g
11. Reijo Uski, 305 g
12. Jorma Piiparinen, 153 g
13. Heikki Mehto, 128 g
14. Leo Hartikainen, 48 g

Naiset
1. Merja Mehto, 473 g
2. Maritta Pulli, 275 g
3. Maija-Liisa Salo, 266 g
4. Hartikainen Sirkka, 198 g
5. Johanna Holm, 177 g

Suurimman kalan, 698
grammaa painaneen
lahnan, sai Ari Salo.

Kiitokset kaikille osallistu-
neille, järjestelijöille + As-
kolle vaa’asta.
Cloetta-Fazerille kiitokset
makeista palkinnoista!

!Hyvinkään osaston ke-
säpäivät vietettiin Kaarnie-
messä 21.–23.8. Sää oli koko
viikonlopun loistava. Pou-
tainen sää tekikin perintei-
sestä kalakilpailusta erittäin
haastavan. Loppujen lopuk-
si miesten sarjan voittajak-
si selvisi Timo Vanhanen
huimalla 60 gramman saa-
liillaan. Toiseksi tuli Jouko
Roisko, jonka saalis oli 32
grammaa.

Naisten sarjan voitti Kat-
ja Nylund 30 gramman saa-
liillaan ja Arja Riikonen oli
toinen.

Lasten sarja oli tasainen ja
voittajiksi selviytyivät tiu-
kan taiston jälkeen Jouni,
Niko, Mika ja Jenni.

Kesäpäivien muina kil-
pailulajeina olivat myös le-
gendaarinen saappaanheitto
sekä tulitikunheitto.

Saappaanheiton voitti
Sami ”Ohiuinti” Lindgren
tuloksella 28,40 metriä, toi-
seksi tuli vieraileva voima-
mies Pentti ”Räpylä” Riiko-
nen tuloksella 24,20 metriä
ja kolmas oli Timo ”Ahven”
Vanhanen 23,50 metriä.

Tulitikunheiton tuloksissa

kärkipaikan vei Jouni Hell-
ström tikun lentäessä kun-
nioitettaviin lukemiin 15,10
metriä, toiseksi tuli Timo
Vanhanen 14,30 metrillä ja
kolmas oli Sami Lindgren
10,80 metrin heitolla.

Ohjelmassa oli myös meri-
matka lapsille lähisaaristoon,
joka oli heidän mielestään
huima ja jännittävä koke-
mus!

Illalla vietimme karaoke-
tanssit, jotka olivat tietysti
aikuisille jännittävä tilaisuus
vapauttaa se pieni Arja Kori-
seva tai Reijo Taipale kaikki-

en kuultavaksi.
Ruokahuollosta huoleh-

ti jälleen kerran taitavasti
Kaarniemen emäntä Pirjo
Pasanen.

Kiitokset Pirjolle!
Kiitokset kaikille osallistu-

jille ja mukana menossa ol-
leille!

– Sami Lindgren

Syyskesän hienoin päivä ja
kaikkien aikojen isoimmat
vonkaleet nousivat meren
syvyyksistä, kun Kaarnie-
men lomalaiset kisailivat
15. elokuuta mato-onkimes-
taruuksista. Osallistujia oli
eri puolilta Suomea ja pal-
kinnot olivat runsaat. Kisan
jälkeen Kaarniemen emäntä
Pirjo keitti makoisat sopat ja
kahvit.

Tulokset:
Aikamiespojat
1. Esa Perälä, vaatimaton
Lapin mies, 2 760 g
(3 lahnaa, suurin 1180 g)
2. Teuvo Vertanen,
Imatran Voima, 1 495 g
(suurin lahna 1080 g)
3. Kesärenki Juha,
Stora Enso, Imatra, 116 g
4. Apurahataiteilija Pena,
Järvenpää, 115 g
5. Jopi Roisko,
Hyvinkään Apollo, 90 g
6. Tapsa Tuutijärvi,
Lahden Ahkera, 80 g
7. Jore Tihlman,
Orimattilan Jymy, 75 g
Jarppa, Hyvinkään Tahko,
ohi uinteja ja nypyjä

Aikuiset naiset
1. Hilkka Roisko,
Hyvinkään Ponteva, 1 320 g
(Päivän suurin kala, lahna,
1280 g)
2. Pipsa-emäntä,
Kaarniemi, 130 g
3. Mervi Vertanen,
Imatra, 25 g
Hellu, Armi, Raija etc…,
ohi uinteja ja nypyjä

Tytöt yli 12 v
1. Annemari Laakso, 115 g

Pojat yli 13 v
1. Niko Hellström, 30 g
2. Mika H.
3. Elias N.
- Pentti Riikonen

Onkikilpailut
22.8.2009
Vanajan-
niemessä
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Tulokset:
1. Raimo Salo, 3,35 kg
2. Teuvo Raudus, 3,17 kg
3. Kalervo Lehtonen, 2,01 kg
4. Erkki Salminen, 1,65 kg
5. Aimo Pohjola, 1,37 kg
6. Ensio Portell, 1,28 kg
7. Pentti Laine, 1,23 kg
8. Pauli Suvanto, 1,13 kg
9. Esko Virtanen, 0,13 kg

Suurimman kalan palkin-
non vei Ensio Portell 220
grammaa painaneella lah-
nalla.

uoleh-
tavasti

Pirjo

llallistu-
ssa ol-

Hyvinkään osaston porukka onki loistavassa kesäsäässä Kaarniemessä.

Kalapalkinnon vei mukanaan
Timo Vanhanen huimalla 60
gramman saaliilla.

Esa Perälän ilme kertoo,
kuinka helppoa on olla
mestari.

Hilkka Roiskon haavissa pärskii kisojen suurin vonkale.

Aikuiset naiset
1. Hilkka Roisko,
Hyvinkään Ponteva, 1 320 g
(Päi ä i k l l h

Esa Pe
kuinka
mestar

K O O N N U T

M A R G I T N U R M I K O L U
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ILMOITTAUTUMINEN
www.sahkoinfo.fi/kurssit
koulutus@sahkoinfo.fi
p. 09 5476 1422

TILAUKSET
www.sahkoinfo.fi
tilaukset@sahkoinfo.fi
p. 09 5476 1111

Kurssien jäsenhinta koskee STUL:n ja
sen jäsenjärjestöjen jäseniä sekä
tiedotussopimuksen tehneitä
oppilaitoksia.

– sähkö- ja teletiedon ykkönen

YLEINEN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKOULUTUS on uusittava siten, että
koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

– Koulutus sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja
turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa käydään läpi kuolemaan johtaneet
sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat
vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset,
ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

– Koulutuksessa esitellään turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä
sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden
käyttöä painotetaan.

– Koulutukseen osallistuneille myönnetään sähkötyöturvallisuuskortti.

KIRJAN HINTA
78,00 e + alv. 8 %

Koko: A4. 386 s. 6/2009.
Nelivärinen

D1-2009 KÄSIKIRJA RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUKSISTA

Käsikirjan antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten
turvallisuusvaatimusten sekä standardien soveltamisessa. Standardisarjaan SFS
6000 on tullut merkittäviä muutoksia vuoden 2007 lopulla. Nämämuutokset on
otettu huomioon kirjan tässä laitoksessa. Kirja noudattaa pääosin samaa jaottelua
kuin standardisarja SFS 6000.

Kirja sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja
havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty
esimerkkien ja kuvien avulla. Lisäksi kirjassa on paljon suojalaitteiden valintaan
liittyviä ohjeita ja lisätietoja.Merkittävä osa kirjasta käsittelee eri asennustapoja ja
niiden käytännön soveltamiseen liittyviä asioita. Myös maadoitusten käytännön
toteutusta on käsitelty laajasti. Kirja sisältää ohjeita myös erityistilojen ja erikoislaitteistojen
sähköasennusten toteutukseen. Kirjan luettavuutta on parannettu ja esimerkkejä ja kuvia on lisätty.
Ulkoasu on aiempaa havainnollisempimuunmuassa nelivärisyyden takia.

SFS 6002 YLEINEN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKOULUTUS

SYKSYN KURSSIT

www.sahkoinfo.fi/kurssit

29.9.2009 VANTAA
21.10.2009 TAMPERE
5.11.2009 TURKU
10.12.2009 VANTAA

LISÄTIETOJA:

Hinta 330 e + alv 22 %
Jäsenhinta 210 e + alv 22 %

Uusittu
sisältö,
uusittu
ulkoasu!

Ensto ElEctric oy, Pl 110, 06101 PorVoo, PUH. 0204 7621, FAKsi 0204 76 2753, ElEctric@Ensto.com,WWW.ENSTO.COM

tätä samaa viisautta voit nyt soveltaa myös Enston kolmen
koon valaisimiin. Enston luotettavat valaisimet kestävät vuo-
sia, mutta nyt voit uudistaa niiden ilmeen ja valaistustunnel-
man helposti ja edullisesti. monet kehykset vaihdat ilman
työkaluja myös jälkikäteen. Valittavana 17 kehysvaihtoehtoa
ja 26 erilaista valaisinvariaatiota, muovisena ja teräksisenä.
Käytä päätä tai vedä vaikka hatusta.

Pään vaihtamisen sijaan suosittelemmeuutta hattua.
AVL59, muovikehys.
Värit: valkoinen
(rAl 9016) ja alumiini
(rAl9006). Asennus
kiinni kattoon tai irti
katosta.

AVL 49, teräksinen
neliökehys häikäisy-
suojalla. Värit:
valkoinen (rAl 9010),
teräs ja antiikkihopea.
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P a a v o H o l i

4Sähköliiton keskus-
toimistossa työskentelevä
energia-alan työehtoasiamies
Markku Vuoti täytti kesäl-
lä 60 vuotta. Myös tieto- ja
verkostoteknologia-alan asi-
oita hoitava Vuoti tuli liiton
palvelukseen marraskuussa
1999.

- Neuvottelupäällikkö
Martti Alakosken alaisuu-
teen. Sitä ennen olin ollut
31 vuotta Imatran Voimassa,
sittemmin Fortumissa, Naan-
talin voimalaitoksen käyttö-

tehtävissä, Vuoti muistelee.
Naantalissa työ oli lähinnä

energiantuotannon valvon-
taa, jota tehtiin keskeyty-
mättömänä vuorotyönä.

- Pitemmän päälle aika ras-
kasta, koska se oli jatkuvasti
samanlaista. Myös vuorotyö
alkaa vanhemmiten rasittaa
melkein jokaista, Vuoti tote-
aa.

Sanavalmis
energiaosaaja
Markku Vuoti tunnetaan
liiton toimistossa hauskana
miehenä, joka antautuu mie-
lellään myös suuriin peri-

aatteellisiin keskusteluihin.
Suomen energiapolitiikka on
Vuotin lempilapsi, josta hän
on valmis jakamaan asian-
tuntevia mielipiteitä milloin
hyvänsä.

- Ja erityisesti tuulivoimas-
ta. Sillähän on kaksinker-
tainen hinta sen takia, että
myllyjä varten pitää raken-
taa tyynen sään varalta vas-
taava määrää varavoimaa,
Vuoti muistuttaa.

Kaikille päästöttömien
energiavaihtoehtojen tar-
joajille Markku Vuotilla on
aina sama vastaus: huomioi-
kaa säätö- ja varavoiman tar-
ve.

- Ydinvoima on ihan hyvää
perusvoimaa ja vesi ja kaasu
taas parasta mahdollista sää-
tövoimaa, Vuoti opettaa.

Vuotin mielestä nykyaikai-
sen ihmisen viihdykkeeksi
on tullut pelkojen ja riskien
liioittelu. Ydinvoimankin
kohdalla kauhistellaan sillä
mahdollisuudella, että voi-
mala pamahtaa ja paljon ih-
misiä kuolee.

- Paljonko ihmisiä kuo-
lee vuodessa Kiinassa kivi-
hiilen tuotannossa? Paljon.
Niin kauan kuin Suomessa
on ollut ydinvoimaa, niin
koiratkin ovat tappaneet
enemmän ihmisiä kuin ydin-
sähkön tuotanto, Vuoti kär-
jistää.

Levottomampi
ammattiala
Markku Vuoti on nähnyt
energia-alan suuren muu-
toksen jo aikoinaan pääluot-
tamusmiehenä IVO:ssa ja
myöhemmin työssään Säh-
köliitossa:

- Ala tunnettiin pitkään
TES-politiikaltaan rauhalli-
sena, mutta yhtiöittämisen
myötä syntyneet avoimet
markkinat ovat muuttaneet
kaiken, Vuoti sanoo.

Työt on nykyisin ulkois-
tettu palveluyrityksille, joil-
ta energiayhtiöt siis ostavat
erilaisia huolto ynnä muita
palveluita. Palkat eivät Vuo-
tin mukaan enää ole energia-
yhtiöille pakollinen kuluerä,

koska ne sisältyvät ostetta-
viin palveluihin.

- Työntekijöiden asiat on
siirretty näille palvelualan
yrityksille, joiden kanssa
liitto joutuu siis toimimaan.
Lopputuloksena on paljon
kireämpi työkulttuuri, jossa
töitä tehdään vain sillä het-
kellä ja sen verran kuin tar-
vitaan. Se merkitsee vähem-
män työntekijöitä ja enem-
män kiirettä niille, jotka
ovat töissä, Vuoti murehtii.

Energia- ja tieto- ja verkos-
toteknologia-alan työehdois-
ta johtuvia riitoja joudutaan-
kin Sähköliitossa ratkomaan
kohta yhtä paljon kuin talo-
tekniikka-alalla.

Aavalle merelle
käy lentäjän tie
Jos Markku Vuotin ajatukset
ovat laaja-alaisia, niin samaa
voi sanoa myös hänen har-
rastuksistaan. Vuoti on etsi-
nyt rauhaa ja sinisiä ajatuk-
sia niin merten keinuttavilta
ulapoilta kuin höytyväisten
pilvien harjanteilta.

- Veneily on ollut meren-
rannalla asuvalle luonnolli-
nen harrastus. Useampiakin
purjeveneitä on tullut omis-
tettua, mutta nyt ne on kaik-
ki myyty. Ajatuksissa kuiten-
kin on, että vielä joskus voisi
tehdä sellaisen pitemmän
purjehduksen, Vuoti haavei-
lee.

Lentäminen on ollut toi-
nen Markku Vuotin päähar-
rastus ja purjelentokoneilla
hän on liidellyt tunnin jos
toisenkin.

- Nyt sekin on muuttunut
vähän pienimuotoisemmaksi
eli rakentelen ajankulukseni
radio-ohjattavia lennokkeja.
Kontrastina pääharrastuk-
silleen Vuoti on välillä pu-
lahtanut sukellustamineissa
syvälle pinnan alle, tosin lä-
hinnä ulkomaiden kirkkaissa
vesissä.

- Eikös niin, että kaikkea
pitää kokeilla. Ei sitä muu-
ten tiedä mikä itseä miellyt-
tää, Vuoti virnistää.<

60-vuotias Markku Vuoti

Paljon energiaa ja
runsaasti ajatusten lentoa

.

Vuoden 2009 aikana Strömfors väistyy...
tilalle tulee Schneider Electric.
Pakkausten ulkoasu muuttuu vaiheittain.
Tuotteiden korkea laatu säilyy ennallaan.

Lisätietoja:
www.schneider-electric.fi
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L U K I J A N Ä Ä N I

Kerro mielipiteesi Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Toimittaja Riitta Kallio
on saanut oman palstansa
liittolehti Vasamaan. Va-
samassa 5/2009 hän varsin
ansiokkaasti tukee tapahtu-
nutta, entisen puheenjohta-
jamme Lauri Lylyn valintaa
SAK:n päälliköksi. Vahva
ylisanojen käyttö kuitenkin
himmentää kirjoituksen an-
tia lukijalle (pitkät puukot,
rummun pärinät ja puukot
selkään), olihan kysymykses-
sä sentään ay-liikeen johta-
jan valinta.

TEAM:in ”isäksi” on
SAK:n uutta puheenjohtajaa
kyllä kutsuttu, mutta onko se
meriitti, kun hanke on nyt
kariutunut? Tuhlattuaan jä-
senistön tueksi tarkoitettuja
varoja runsaasti, liittomme
irtisanoutui TEAM-hank-
keesta liiton hallituksen pää-
töksellä ja suuntasi katseensa
tuleviin jäsenistön kannalta
tärkeisiin työehtosopimus-
asioihin. Näkymät ovat sillä
alueella tummat.

Sähköntaitajat onnitteli-
vat toisiaan liiton itsenäisyy-
den säilyttämisestä. Mutta
mitä suunnittelee ”Koetin-
kynä”? Kirjoituksessaan Va-
samassa 6/2009 hän on läh-
dössä Paperiliiton kelkkaan
vihjaamalla yhteistyöstä sen
kanssa. Paperiliitto alkaa vä-
hitellen oman johtajapoli-
tiikkansa johdosta olla tosi

”paperiliitto”, niin paljon
työttömiä tehtaiden alasajot
ovat aiheuttaneet.

Paperiliiton puheenjohtaja
on saanut paljon tilaa ”Ko-
etinkynän” kirjoituksessa,
mutta samanlaisia perään-
kuuluttajia on ollut maail-
man sivu. Näyttöjä puuttuu.
Jätetään yhteistyö hotel-
lin pitoon: siitäkin voi tulla
takkiin, sillä kokemusta on
omastakin takaa. Kuka se sa-
noikaan menneinä vuosina
Keurusselällä, että ”ostetaan
koko hotelliketju”?

Jack Söderholm, Helsinki

Toimittaja
vastaa
Kiitos jälleen ahkeralle lu-
kijallemme!

Pari tarkennusta; Koetin-
kynä-palsta on minun oma
palstani korkeintaan yhtä
paljon kuin Lukijan ääni
-palsta on Jack Söderholmin
oma. Sähköliiton edustajis-
ton tekemän päätöksen mu-
kaan liitto selvittää edelleen
mahdollisuuksia yhteistyö-
hön toisten liittojen kanssa.

Riitta Kallio

Koetinkynä jo
toisessa ”projektissa”

Asbesti‐ilta

Avoin yleisötilaisuus torstaina 29.10.2009

Hengitysliitto Heli järjestää yhdessä ammattiliittojen ja SAL:n kanssa avoimen yleisötilaisuuden,
joka pidetään Alvariumissa, osoitteessa Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku.

Lisätietoja: Tarja Pajunen, puh. 020 757 5138, tarja.pajunen@heli.fi
Ilmoittautuminen: Anja Tanskanen, 020 757 5139, anja.tanskanen@heli.fi

OHJELMA:

16.00 – 17.00 Turun Seudun Hengitysyhdistys paikalla esittelemässä toimintaansa

17.00 – 17.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

17.30 – 17.40 Tilaisuuden avaus
Veikko Korpela, palvelutoiminnan johtaja,
asbestityöryhmän puheenjohtaja, Hengitysliitto Heli

17.40 – 18.20 Asbestille altistuminen ja asbestisairaudet
Panu Oksa, ylilääkäri, Työterveyslaitos

18.20 – 19.00 Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset
Sirpa Kukkonen, korvauslakimies

19.00 – 19.10 Asbestille altistuneen ja sairastuneen neuvonta, ohjaus ja kuntoutus
Tarja Pajunen, sosiaali‐ ja terveysturvan asiantuntija, Hengitysliitto Heli

19.10 – 19.20 SAL ja asbestikuntoremonttikurssit
Pasi Ylitalo, toiminnanjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL

19.20 – 19.35 Ammattiliittojen puheenvuoro
Mika Poikolainen, työsuojelusihteeri, Metallityöväen liitto

19.35 – 19.45 Loppusanat

Kãlohlãrsh Sdqudstkn` 

Uutta!

Edullinen Fluke Ti9-lämpökamera
vianhakuun ja kunnossapitoon
Fluke Ti9 on kestävä ja edullinen perustason lämpökamera, joka
näyttää sähkölaitteiden viat nopeasti.

Kokonaiskuvan ottaminen on helppoa: kohdista, tarkenna ja vedä
liipaisimesta. Laite näyttää kuumat kohdat, jotka varoittavat
mahdollisista vioista.

• 160 x 120 pikselin erottelukyky

• Erinomainen lämpöherkkyys (NETD)

• Kestää todistettavasti pudottamisen kahden metrin korkeudesta

• Laaja lämpötila-alue -20…+250°C

Tilaa oma Ti9-lämpökamera jo tänään!
Lähimmän jälleenmyyjäsi löydät osoitteesta
www.fluke.fi tai soittamalla 0800 111 862

www.fluke.fi/ti

Fluke. Keeping your world up and running.®

Täysin radiometrinen
lämpökamera vaativiin

käyttöympäristöihin

Pääkonttori
Ritakuja 2, 01740 Vantaa

PL 88, 01741Vantaa,
puh. 010 283 11

www.slo.fi
Tilauskeskus ark. 7-17

puh. 010 283 2222
Hätäpalvelu 24/7
puh. 010 283 3333

Myyntikonttorit ark. 7-16
Etelä-Suomi

Espoo, Luoteisrinne 4
puh. 010 283 2600

Helsinki, Konalankuja 1-3
puh. 010 283 2500

Helsinki,
Hermannin Rantatie 24

puh. 010 283 2550
Hyrylä, Hiekkakuopantie 1

puh. 010 283 2950
Järvenpää, Puurtajankatu 15A

puh. 010 283 2970
Hämeenlinna,

Luukkaankatu 2 B
puh. 010 283 2650

Lahti, Jussilankatu 5
puh. 010 283 2700

Lohja, Takasenkatu 56
puh. 010 283 2750

Porvoo, Yrittäjänkatu 24
puh. 010 283 2800

Riihimäki, Tehtaankatu 1
puh. 010 283 2850
Vantaa, Ritakuja 2

puh. 010 28311
Vantaa, Mäkituvantie 3

puh. 010 283 2900
Keski-Suomi

Tampere, Ilmailunkatu 21
puh. 010 283 3200

Tampere, Kolmihaarankatu 6
puh. 010 283 3222

Jyväskylä, Vasarakatu 24
puh. 010 283 3600

Pori, Hevoshaankatu 1A
puh. 010 283 3240
Varsinais-Suomi

Turku, Lukkosepänkatu 7
puh. 010 283 3400

Rauma, Aittakarinkatu 12
puh. 010 283 3440

Salo, Myllyojankatu 10
puh. 010 283 3440

Pohjanmaa
Vaasa, Silmukkatie 4

puh. 010 283 3500
Kokkola, Tervahovintie 2

puh. 010 283 3540
Seinäjoki, Väinölänkatu 18

puh. 010 283 3560
Kaakkois-Suomi

Kouvola, Sepänkatu 4
puh. 010 283 3800

Kotka, Jylpyntie 14
puh. 010 283 3840

Lappeenranta, Myllymäenkatu 15
puh. 010 283 3860

Mikkeli, Hietakatu 1
puh. 010 283 3880

Itä-Suomi
Kuopio, Ajajantie 2
puh. 010 283 3700

Iisalmi, Tunnelikatu 1
puh. 010 283 3740

Joensuu, Kuurnankatu 31
puh. 010 283 3750

Savonlinna, Ilokallionkatu 6
puh. 010 283 3770

Varkaus, Käsityökatu 45
puh. 010 283 3790
Pohjois-Suomi

Oulu, Kallisensuora 5
puh. 010 283 3900

Kajaani, Jarrukuja 2
puh. 010 283 3980

Kemi, Asentajankatu 7
puh. 010 283 3940

Rovaniemi, Aittatie 1
puh. 010 283 3960

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU

Sähköistä
palvelua
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4SAK:hon on valittu uu-
sia johtajia ja järjestön toi-
misto-organisaatio muuttuu.
Puheenjohtaja Lauri Ly-
lyn mukaan koko toimiston
osastorakenne menee uusiksi
lokakuun alusta voimaan tu-
levassa uudistuksessa.

Hänen mukaansa oleelli-
nen muutos on, että perintei-
sen edunvalvonnan rinnalle
nousevat kestävän kasvun ja
uudistumisen varmistaminen
sekä työvoiman ammatillisen
osaamisen parantaminen.

- Uudessa organisaatiossa
on haettu matriisimaisem-
paa ja projektiluonteisempaa
työskentelytapaa. Muutos
on todella iso, sillä 116:sta

SAK:n henkilökuntaan kuu-
luvasta 30 työntekijän tehtä-
vät muuttuvat merkittävästi
ja lähes kaikilla ainakin jon-
kun verran, Lyly kuvaa.

Kaikkiaan muutoksessa
on haluttu ottaa huomioon
toimintaympäristössä ta-
pahtuneet muutokset. Lylyn
mukaan käytettävissä olevat
resurssit halutaan suunna-
ta edunvalvonnan kannalta
entistä paremmin.

Johtoryhmään
uutta verta
SAK:n johtoryhmän koko
pienenee kahdeksasta seitse-
mään. Toisaalta uusia ihmi-
siä on nostettu esimiestehtä-

viin, ja näin mahdollistettu
urakiertoa merkittävällä ta-
valla toimiston sisällä. Myös
asiantuntijatehtäviin on siir-
tynyt toimiston sisällä uusia
henkilöitä.

Merkittävimmät uudet ni-
mitykset ovat SAK:n vara-
puheenjohtajan Matti Huu-
tolan nimittäminen työ- ja
elinkeinojohtajaksi, SAK:n
työehtoasiantuntija Niko-
las Elomaan nimittäminen
edunvalvontajohtajaksi sekä
kehittämisjohtajana koko-
naistoimintojen johdossa
toimineen Eija Hietasen ni-
mittäminen uuden kehittä-
misosaston johtoon. <

Lyly uudistaa SAK:ta

puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

Fin
np
art
tia

äh
kö
tuk
ku

Saunan ja pesuhuoneen
sähköistykseen. Esim.

Enston saunavalaisin
mäntyritilällä ja upotus-
kaukalolla. AVH11.1

Asennus seinälle vähin-
tään 100 mm etäisyydelle
katosta. Ei saa asentaa
kattoon! ( 125°C ).

Max 60 W E 27
kantaiselle lam-
pulle. IP34.
Kupu lasia.
hinta vain 33 €
FINNRAM laudeprojek-
tori lasikuiduille.

Musta teräs. IP 44.

Laudeprojektorin voi piilot-
taa helposti esim. lauteen
alle. Max. asennuskorkeus
80cm saunassa. Teho 42W

PRO 42 SM projek-
torin Ø 293 mm

hinta vain 208 €

FINNRAM Pohjantähti
kuitusarja. PTS 1 K

Nipuissa on 7 ohuempaa
Ø 2 mm kuitua asennus-
holkkeineen sekä löylyhöy-
ryn valaisemiseen 1 pak-
sumpi 2,5 m Ø 3 mm kuitu
kohdelinssillä.

kuitupituudet:
1,5 m 2 kpl
2,0 m 3 kpl
2,5 m 2+1 kpl

hinta vain 207 €
Lämmityskaapeliverkko

Erittäin ohut Ø vain 3,3mm
lämpökaapeli esim. sanee-
rauskohteisiin.

Verkkossa on valmiina lii-
maustarrat kiinnitystä var-
ten. Lattiakaivot ym. esteet
kierretään leikkaamalla tu-
kiverkko esteen kohdalta.

MATTO 3

0,5x6 m
3 m²
230 V
255 W

hinta vain 9990 €
Lämpötaso elektronisella
termostaatilla PESU 301

elektronisella
termostaatilla
säätötarkkuus
± 0,2 °C.

teho 300 W

lev. 325 mm

kork. 400 mm

IP 44. Hinta vain 89 €
OSO lämminvesivaraajat

RST säiliöllä ja

haponkestäväl-
lä vastuksella.

IP24

Tarkemmin
sivulla 187

Uusi nettohinnoin varustettu yli 4400
sähkötarviketta käsittävä tuoteluette-
lomme on ilmestynyt.

Tutustu siihen ja lataa se tietokoneel-
lesi 10 Mt PDF tiedostona kotisivul-

tamme. www.finnparttia.fi
Voit tilata sen myös 228 sivuisena kir-
jana veloituksetta.

nopea,
varma ja

edullinen
sähkötarvikkeiden

toimittaja

Fin
np
art
tia

äh
kö
tuk
ku

30 L
320 €

50 L
340 €

80 L
395€

100 L
435 €

Ohessa muutamia esi-
merkkejä uudesta
tuoteluettelostamme

Steinel tunnistinvalaisi-
met hämäräkytkimellä.

Valvonta-alueen säätö peit-
tolevyillä (max toiminta-
etäisyys 12 m ja reagoin-
tialue 140°).

Säädettävä palamisaika
(10 s -15 min ) säästää
sähköä.

Hämäräkytkin (säätöalue
2 -2000 Lux ) sammuttaa
tunnistimen ja valot päivän
ajaksi.

Takuu 3 vuotta

esim.

L 560 VA IP44
kork. 360 mm
230V max 60W
hinta vain

42 €

L 562 MU IP44

kork. 430 mm
230V max 60W

hinta vain 63 €

Suurpainenatrium- ja
monimetallivalon-
heittimet. IP 65.

Valaisimeen sopivat Rx7s-
kantaiset monimetalli- ja
suurpainenatriumlamput.

Runko ja lasin kehys alu-
miinivalua.

Sisällä eloksoitu alumiini-
heijastin. Esim.

HEITIN 70

teho 70 W

kork. 370 mm

vain 79 €
monimetalli-
lamppu 70W

vain 1980 €
PUISTO70 pylväsvalaisin
IP 54. Runko ja katto alu-
miinia sekä kupu prisma
muovia. Asennus Ø 60 mm

3-4 m pylvääseen.

Ø 580 mm
hinta vain

138 €
1980 €
Valaisimessa
käytetään 70 W

MO 70 E27 monime-
tallilamppua jonka va-
loteho vastaa 5:ttä
100W hehkulamppua.

Teräspylväät Ø 40, 48,
50 ja 60 mm. Esim

P3500 MU 60 Ø 60mm
pituus 3,5 m

hinta vain 5980 €
Betoninen maatuki
BETONI 60P
Ø 60 mm pylväille
kork. 65 cm

hinta 1980 €

HINNAT ALV 0%

Ryhmäkeskukset kos-
teantilan pinta-asen-
nukseen.

Keskuksissa on pääkytkin,

4-napainen 30 mA vikavir-

tasuojakytkin, kaapelei-

den läpivientitiivisteet

sekä erilliset nolla- ja

suojamaakiskot riittävällä

liitinmäärällä.

Kotelointiluokka IP54.

Esim. RK 15 ARV

jossa on 3x40A pääkytkin

6 kpl 10A,
9 kpl 16A
GE:n jousiliitin-
automaatteja
sekä 14 moduu-
lia varatilaa

Mitat:
285x500x138 mm

hinta vain 159 €

Edull iset
sähkömoottorit
tassu- ja laippakiin-
nitteisinä.

Moottorit ovat IEC-julkai-
sujen IEC 72-DIN 42673
ja IEC 34-6 mukaisia. IP55

Eristysluokka F=155°C.

3-vaihemoottorit.
varastomallit:

1000 r/min 0,09 - 55 kW

1500 r/min 0,06 - 90 kW

3000 r/min 0,09 - 90 kW

esim.

SM 1,5

1,5 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 127 €

sama laipallisena
vain 14605 €

Laipan
reikien
ristimitta

INVERTEK
Valmiiksi koteloidut

1-vaihesyötön
taajuusmuuttajat
3-vaihemoottoreille.

IP55 koteloon on valmiiksi
kytketty taajuusmuuttaja,
EMC-filtteri, säätöpotentio-
metri, suunnanvaihto-
kytkin ja pääkytkin.

Taajuusalue 0-500 Hz.

Kiihdytys ja hidastusaika

toisistaan riippumatta
0-600 sek.

Syöttöjännite 200 - 240 V
+-10 %.

esim.

INV 1.5 K

max 1,5 kW

moottorille

In 7A

hinta vain 478 €

TURUN
AIKUISKOULUTUSKESKUS
Turku ● Kaarina ● Paimio
Puh. 0207 129 200
www.tuakk.

LISÄTIEDOT
Tarja Stanley

Puh. 0207 129 422
tarja.stanley@tuakk.
www.tuakk./sahkoala

Sähköturvallisuustutkintoihin 1–3 valmentava koulutus
Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden
johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus,
joka osoitetaan arviointilaitoksen antamalla pätevyystodis-
tuksella. Todistuksen saaminen edellyttää koulutuksen ja
työkokemuksen lisäksi turvallisuututkinnon suorittamista.
Aika: 24.9.�12.11.2009, 8 iltaa Kaarinassa Hinta: 790 �

Sähköturvallisuustutkinto
Aika: 19.11.2009 Hinta: 160 �

HANKI ITSELLESI
URAKOINTIOIKEUDET

Drakan valmiiksi mietitty paketti ulottaa tietoliikennekaa-
peloinnin huoneistoon: talojakamon päätepaneeli, optinen
nousukaapeli tai DrakaHybrid-kuitu/Cat6-yhdistelmäkaapeli
sekä valmispääte kotijakamoon. Ei enää kuituhitsauksia ja
RJ45-liitoksia huoneistoissa.

BendBrightXS-valokaapeli on notkea ja nopea asentaa ahtai-
siinkin tiloihin. DrakaHybrid-yhdistelmäkaapeli sisältää neljä
BendBrightXS-yksimuotokuitua sekä 4-parisen Cat6 U/UTP-
kaapelin. Nopeasti laatua esikalustetulla päätepaneelilla ja
valmispäätteellä. www.draka.fi

Valmis ratkaisu uudis- ja
saneerauskohteisiin.

NOUSUKAAPELOINTI

KOTIJAKAMO

TALOJAKAMO

KOTIKAAPELOINTI

Kotijakamon
hybridivalmispääte

DrakaHybrid-
nousukaapeli

Talojakamon
päätepaneeli
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Täytä hakemuksen
jokainen kohta

Työttömyyskassassa on edelleen ruuhkaa.
Alkavien päivärahahakemusten käsittelyaika on
nyt noin kolme viikkoa. Työttömyyskassaan on
palkattu lisätyövoimaa ja ylitöitä on edelleen

tehty runsaasti.

HUOM!
Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 11.00,

puh. (03) 252 0300.

Työttömyyskassan henkilökunta painottaa, että hakemuk-
set tulee täyttää huolellisesti! Jokaiseen kohtaan täytyy
merkitä rasti (x): kyllä tai ei. Mitään kohtaa ei pidä jättää
tyhjäksi. Vajaasti täytetyt hakemukset palautetaan täy-
dennettäväksi.
Mikäli esimerkiksi olet ollut pitkällä sairaslomalla (Kela
maksanut sairauspäivärahaa) tai isyyslomalla, näistä ajois-
ta tulee mainita hakemuksessa ja liittää mukaan kopio
päätöksestä. Myös armeijassa oloajasta tarvitaan todistus.

Muista ilmoittaa kesälomasi
työttömyyskassalle

Palkalliselta vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta työttö-
myyspäivärahaan. Vuosilomalain mukaan lomakaudelta
1.4.2008-31.3.2009 kertyneet kesälomapäivät tulee pitää
30.9.2009 mennessä.
Jos olet lomautettu ja sinulla on edellä mainitulta loma-
kaudelta vielä lomia pitämättä, muista ilmoittaa ne päivä-
rahahakemuksessasi 30.9.2009 mennessä. Liitä hakemuk-
sen mukaan myös palkkatodistus, josta ilmenee loma-ajan
palkka.

TYÖVOIMATOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työvoimatoimistoon viimeis-
tään ensimmäisenä työttö-
myyspäivänä.
Työnantaja tekee lomaute-
tuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos
lomautettuja henkilöitä on
vähintään kymmenen. Var-
mista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
Työnantajan tulee antaa
lomautetulle kirjallinen lo-
mautusilmoitus vähintään 14
vuorokautta ennen lomau-
tuksen alkamista. Lomautus-
ilmoituksessa tulee olla myös
lomautetun allekirjoitus ja
tiedoksisaantipäivämäärä.

Työvoimatoimisto antaa
työttömyyskassalle työttö-
myyttäsi koskevan lausun-
non. Oikeus työttömyys-
etuuksiin alkaa aikaisintaan
ilmoittautumispäivästä lu-
kien.

Ensimmäinen ilmoittautumi-
nen tehdään aina henkilö-
kohtaisesti työvoimatoimis-
tossa käymällä ja täyttämällä
työnhakijaksi-ilmoittautu-
mislomake. Mukana on hyvä
olla viimeisin työ- tai lomau-
tustodistus sekä muut työt-
tömyyteen liittyvät asiapape-
rit. Työvoimatoimisto antaa
sinulle ajan alkuhaastattelua
varten, jossa selvitetään tar-
kemmin työttömyyspäivära-
haan mahdollisesti vaikutta-
vat asiat.

Työvoimatoimiston anta-
mia ilmoittautumispäiviä on
noudatettava, koska päi-
värahan maksaminen kat-
keaa samana päivänä, kun
työnhakukorttiin merkitty
uusimispäivä umpeutuu.
Työvoimatoimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa,
eikä kassa voi maksaa päivä-
rahaa, mikäli työnhakusi ei
ole voimassa. Jos työnhakusi
katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
esimerkiksi unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lap-

sen sairastumiseen tai muu-
hun inhimilliseen syyhyn.
MUISTA PITÄÄ TYÖNHAKU
VOIMASSA!

PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
työvoimatoimistosta tai voit
tulostaa sen ja palkkatodis-
tuksen Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön sivulta www.
tyj.fi kohdasta Lomakkeet.

Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellises-
ti. Puutteellisesti täytetty ha-
kemus palautetaan täyden-
nettäväksi.
Tarkista, että jäsenmaksusi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
43 työssäoloviikolta (jos et
ole saanut päivärahaa vuon-
na 1997 tai sen jälkeen) TAI
34 työssäoloviikolta (jos olet
saanut päivärahaa vuonna
1997 tai sen jälkeen).
Todistuksessa tulee näkyä
ennakonpidätyksen alai-
nen tulo ja siihen sisältyvät
lomarahat ja lomakorvaus
ERITELTYINÄ. Lomarahaa ja
lomakorvausta ei siis tule il-
moittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on mer-
kitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkato-
distuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkat-
tomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on pal-
kanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.

• Sairauskassan todistus
maksetuista täydennyspäivä-
rahoista.
Täydennyspäivärahan osuus
luetaan työansioihin ja ote-
taan näin ollen mukaan
päivärahan määritykseen.
Jos osa päivärahasta mak-
setaan sairausvakuutuslain
mukaisena päivärahana ja
osa täydennyspäivärahana,
vain täydennyspäivärahana
maksettu osuus luetaan työ-
ansioihin.

• Jäljennös lomautus- tai irti-
sanomisilmoituksesta

• Avio-/avopuolison virkato-
distus ja ote talonkirjasta/ko-
tipaikkarekisteristä, jos haet
lapsikorotusta avio-/avopuo-
lison lapsista, jotka asuvat
samassa taloudessa. Omista
lapsista virkatodistusta ei
tarvitse lähettää.

• Kopio sosiaalietuudesta an-
netusta päätöksestä (esimer-
kiksi lasten kotihoidon tuki,
myös puolisolle maksettu)

• Palkkatodistus tai verosel-
vitys viimeksi valmistuneesta
verotuksesta, jos sinulla on
päätyön aikana alkanut toi-
nen työ, joka jatkuu työttö-
myysaikana.

• Verokortti, jos olet hake-
nut muutosverokortin vero-
toimistosta.
Kotiin tullutta verokorttia ei
tarvitse lähettää, koska työt-
tömyyskassa saa verotiedot
suoraan verottajalta.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi
postittaa aikaisintaan haku-
jakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hake-
muksia.

•ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 3 viik-
koa. Maksupäiviä ovat keski-
viikko ja perjantai.

•JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus nor-
maalisti vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta
siten, että hakujakso päättyy
sunnuntaihin. Mikäli työnan-
tajasi maksaa sinulle lomau-
tuksen aikana esimerkiksi
pekkasia tai pitämättömiä
lomapäiviä, muista ilmoittaa
siitä jatkohakemuksessasi
ja liitä palkkatodistus hake-
muksesi liitteeksi.
Maksupäivät ovat normaa-
listi keskiviikko ja perjantai.
Jatkohakemus on maksussa
hakujakson päättymisestä
laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviik-
kona.

•SOVITELTAVA
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Soviteltua päivärahaa mak-
setaan, jos teet lyhennettyä
työviikkoa tai -työpäivää,
olet osa-aikatyössä tai työs-
kentelet enintään kaksi viik-
koa kokoaikatyössä.
Täytä hakemus neljältä vii-
kolta tai kuukaudelta ja liitä
hakemuksen mukaan palk-
katodistus hakujakson työ-
päiviltä. Muista merkitä teh-
dyt työtunnit hakemukseen!

Käsittelyaika on noin 3 viik-
koa. Maksupäivät ovat keski-
viikko ja perjantai.

LOMAKORVAUKSEN
JAKSOTTAMINEN
Jaksotuksella tarkoitetaan
työsuhteen päättyessä mak-
setun lomakorvauksen muut-
tamista päiviksi, joilta ei ole
oikeutta työttömyyspäivära-
haan. Jaksotusaika saadaan
jakamalla lomakorvauksen
määrä viimeisen palkan pe-
rusteella.

OMAVASTUUAIKA
Omavastuuaika on seitse-
mää työpäivää (ei lauantai
ja sunnuntai) vastaava aika,
jotka päivät on hankittava
kahdeksan peräkkäisen ka-
lenteriviikon aikana. Oma-
vastuuaika asetetaan kun
sinulle maksetaan päivära-
haa ensimmäisen kerran aina
kun uusi työssäoloehto (34
viikkoa) täyttyy
HUOM! Lyhennettyä työviik-
koa tekevältä edellytetään
omavastuu- ja korvauspäivil-
tä, että viikkotasolla työajan
lyhennys on vähintään 25
prosenttia. Näin ollen neli-
päiväistä työviikkoa tekeväl-
le ei kerry omavastuupäiviä
eikä myöskään maksettavia
työttömyyspäivärahapäiviä!!

Omavastuuaika lasketaan
aikaisintaan siitä päivästä,
jona olet ilmoittautunut
työnhakijaksi työvoimatoi-
mistoon.

HAKUAIKA
Hakemusten tulee olla työt-
tömyyskassassa kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä
ajankohdasta, josta lukien
etuutta haetaan. Hakuaika
koskee kaikkia työttömyys-
kassan maksamia etuuksia.

TYÖTTÖMYYSKASSAN
PALVELUAJAT
Puhelintiedustelut
arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi

K O O N N U T
M A R G I T N U R M I K O L U

Lähetä jatkohakemus netin kautta
Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu ja sinulle on jo
maksettu päivärahaa, voit lähettää neljän viikon tai koko
kuukautta koskevan jatkohakemuksen työttömyyskassaan
verkkopalvelun kautta. Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti
ja säästät vielä postimaksunkin!
Esimerkki: Kun 4 viikon hakujaksosi päättyy sunnuntaina ja
lähetät hakemuksesi netin kautta viimeistään maanantaina
klo 11.00 mennessä, päivärahat ovat tililläsi jo keskiviikko-
na.
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi >
Sähköliiton verkkopalvelut > Työttömyyskassa
Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta ”Verkkopalvelun
ohjeet”.

Kun olet kirjautunut Työttömyyskassan verkkopalveluun,
pääset samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla myös
Jäsenrekisterin verkkopalveluun sekä Voimavirtaan.

MAKSUPÄIVÄ TEKSTIVIESTINÄ
MATKAPUHELIMEEN
Sinulla on mahdollisuus saada tekstiviesti mak-
supäivästä matkapuhelimeesi. Tekstiviesti korvaa
postin kautta lähetettävän maksuilmoituksen eikä
paperisia jatkohakemuslomakkeita tai muutosil-
moituksia enää lähetetä. Voit siis hoitaa kaiken
netissä! Tekstiviestipalvelu on maksuton.

Mikäli haluat ilmoituksen matkapuhelimeesi, siirry verkko-
palvelussa kohtaan ”Omat tiedot” ja tarkista, että matka-
puhelinnumerosi on oikein sekä rastita kohta ”Tieto maksu-
päivästä lähetetään tekstiviestillä”.

!Työ- ja elinkeinominis-
teriö on julkaissut oppaan
yhdenvertaisuuden edistä-
misestä ja syrjinnän torju-
misesta työpaikoilla. Mo-
nimuotoisuus – työelämän
mahdollisuus -oppaassa an-
netaan käytännön ohjeita
syrjinnän tunnistamiseen
ja siihen puuttumiseen
työpaikalla.

Kaikilla työnteki-
jöillä tulee olla tasaver-
taiset mahdollisuudet
henkilöstökoulutuk-

seen, työssä etenemiseen

ja työskentelyyn ilman häi-
rintää.

Yhdenvertaisuuteen kuu-
luu myös työntekijöiden ta-
sapuolinen kohtelu. Myös-
kään osa- ja määräaikaisia
työntekijöitä ei saa asettaa
eriarvoiseen asemaan ko-
koaikaisten ja vakituisten
kanssa vain sen takia, että
he ovat pätkätyöläisiä. Myös
määräaikaisilla on oikeus
työterveyshuoltoon ja osa-
aikaisilla pekkaspäiviin.

- Yhdenvertaisuus ei vie-
lä toteudu työelämässä niin

kuin pitäisi, oppaan laati-
miseen osallistunut SAK:n
lakimies Anu-Tuija Lehto
sanoo.

- Ulkomaisen työntekijän
euro on SAK:laisten liittojen
ja luottamusmiesten mukaan
vain 50 senttiä ja naisen jo
tutuiksi tulleiden tilastojen
mukaan 80 senttiä.

- Yhdenvertaisuuden to-
teutumiseksi on tärkeää, että
työpaikalla keskustellaan asi-
asta, Lehto korostaa.

Itse kunkin on hyvä kiin-
nittää huomiota siihen, mitä

työpaikalla puhutaan ja mi-
ten siellä käyttäydytään.

- Vitsit homppelipojista tai
romaneista eivät kuulu työ-
paikalle, Lehto huomauttaa.
Mahdolliseen häirintään
työpaikalla pitää puuttua.
Myös palkkausjärjestelmän
oikeudenmukaiseen sovelta-
miseen on syytä kiinnittää
huomiota.

- Yhdenvertainen kohtelu
edistää kaikkien työssä viih-
tymistä, Anu-Tuija Lehto
muistuttaa.

Yhdenvertaisuus työelä-

mässä tarkoittaa, että ihmi-
sillä tulee olla yhdenvertai-
set mahdollisuudet työhön ja
toimeentuloon riippumatta
heidän kansalaisuudestaan,
etnisestä alkuperästään, us-
konnostaan tai vakaumuk-
sestaan, seksuaalisesta suun-
tautumisestaan, iästään,
sukupuolestaan, sukupuoli-
identiteetistään tai sukupuo-
lensa kokemisesta tai siitä,
onko heillä jokin vamma tai
sairaus."

!Työ
teriö o
yhdenv
misestä
misesta
nimuo
mahdo
netaa
syrjin
ja s
työp

jöi
ta
he

seen

Uusi opas antaa käytännön ohjeita työelämän yhdenvertaisuuteen
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Seuraavaan (15.10.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokous-
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 5.10.2009 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. (03) 252 0231, faksi (03) 252 0210
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 24.11.2009
klo 17.00 osaston toimistol-
la, Rautatienkatu 16 D 46,
(käynti takapihan puolelta).
Kaikki osaston jäsenet ovat
erittäin tervetulleita. Tulkaa
joukolla vaikuttamaan!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu!
–Hallitus

001 Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous
pidetään aina joka kuukau-
den toisena tiistaina klo
14.00 osaston toimistolla,
Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kesä on taas päättymässä.
Ullikan syystalkoot pidetään
10.10.2009 klo 10.00. Kaikki
Ullikan kehittämisestä ja yl-
läpidosta kiinnostuneet mu-
kaan! Lähdemme yhteisläh-
tönä Sampolan edestä klo
9.00. Jos tarvitset kyytiä,
ilmoittaudu Asko Virtaselle
puh. 045 638 9565, jotta
osaamme varautua kuljetuk-
seen. Perillä löytyy kaikille
halukkaille hommia. Eväitä ei
tarvitse varata mukaan, vaan
siellä syömme ja käymme
saunassa. Et tarvitse kuin työ-
ja saunavehkeet mukaan.

020 Kotkan Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Seuraavat hallituksen koko-
ukset pidetään maanantaina
21.9.2009 ja 5.10.2009 klo
18.00 osaston toimistossa,
Vesivallinaukio 5 A, (2.krs.),
Karhula. –Hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteistä pikkujoulua
vietämme Palokan Viihde-
keskuksessa lauantaina
21.11.2009. Merkatkaapa
kalentereihinne! –Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Urakkatyömääräykset -kurssi
lauantaina 3.10.2009 klo
8.30–n. klo 16.00. Paikka on
Turun Seudun Sähkötyön-
tekijät ry, Brahenkatu 13 A
4, Turku. Ilmoittautumiset
osaston toimistoon 25.9.2009
mennessä: toimisto@sah-
ko41.fi tai puh. 045 127 1660

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Urakkalaskentakurssi lauan-
taina 17.10.2009 klo 8.30 –
n. klo 16.00. Paikka on Turun
Seudun Sähkötyöntekijät ry,
Brahenkatu 13 A 4, Turku.
Ilmoittautumiset osaston toi-
mistoon 10.10.2009 mennes-
sä: toimisto@sahko41.fi tai
puh 045 127 1660.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 8.10.2009 klo 18 Ra-
kennusliiton toimistolla, Si-
beliusbulevardi 36.
Seuraavat kokoukset
5.11.2009 ja Syyskokous
26.11.2009.
Tarjolla kahvia ja pullaa.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Ammattiosaston jäsenkokous
pidetään tiistaina 22.9.2009
klo 17.00 osaston toimistolla,
Paasivuorenkatu 2 C, 4 krs,
Helsinki. Kokouksessa käsitel-
lään ajankohtaisia asioita.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläiset
Eläkeläisten kokous maa-
nantaina 12.10.2009 klo 13
osaston toimistolla, Paasivuo-
renkatu 2 C, 4. krs. Esillä vuo-
sikokousasiat. Tule mukaan
suunnittelemaan ja päättä-
mään vuoden 2010 toimin-
nasta! Keskustellaan retkistä
ja muusta toiminnan tehos-
tamisesta.
–Tervetuloa!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläiset
Osaston eläkeläiset järjestä-
vät teatteri-illan keskiviikko-
na 16.12.2009 klo 19 pikku-
joulun merkeissä Helsingin
Kaupunginteatterissa. Esitet-
tävä kappale on komedia
Salarakas. Ilmoittautuminen
30.10.2009 mennessä. Maksu
osasto 049 eläkeläisten tilil-
le: Nordea 206518-138246,
viitenumero 1931. Hinta 20
euroa/hlö. Ota puoliso tai
ystävä mukaan. Tervetuloa
viihtymään teatteriin ja naut-
timaan kahvit ja leivos!
Lisätietoja Markku Saviselta,
puh. 040 503 8538.

073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry
Kuukausikokous pidetään
23.9.2009 klo 18.00 Kurikan
Fortumin tiloissa (korjaamo).
Esillä olevat asiat: luottamus-
miestoiminta Eltel Networks
Oy:ssä. Kakkukahvit sihteerin
merkkipäivän johdosta.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto/
Lappalansähköiset
Kokous 7.10.2009 klo 13.00
Kahvikulmassa, KSNK Kan-
santalo. Marko Skyttä Poh-
joiskymen Vakuutusyhdistyk-
sestä kertoo vakuutusasiois-
ta. Kahvitarjoilua ja vapaata
keskustelua. Tervetuloa!

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous perjantaina
20.11.2009 klo 18.00 ravinto-
la Swengissä, Myllytie 2,
2. krs, (Järvenpää). Esillä
sääntöjen määräämät asiat.
Pikkujoulut perjantaina
20.11.2009 klo 19.30–02.00
ravintola Swengissä. Joulu-
lounas juomineen + orkeste-
ri. Hinta 10€/jäsen, 10€/avec.
Ilmoittautuminen 15.11.2009
mennessä puh. 044 425 2552/
sihteeri tai jarvenpaan.sah-
ko100@elisanet.fi

142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Piknik-risteily sääntömääräi-
sen syyskokouksen yhteydes-
sä 31.10.2009. Ilmoittautumi-
set Sirkka Launiaiselle 15.10.
mennessä, puh. 040 756
8624.

180 Parikkalan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston jäsenet kutsutaan
rantakalalle perjantaina
18.9.2009 klo 18.00. Paikka
on Valo Oy:n ”Kesäpesä”.
Tervetuloa! –Toimikunta

4Työturvallisuuslain
määräyksiä pidetään riittä-
vinä ohjaamaan työnantajia
vaarojen tunnistamisessa ja
poistamisessa.

Kolme neljäsosaa työn-
antajista, työntekijöistä ja
työterveyshuolloista oli sitä
mieltä, että työturvallisuus-
laki on saanut työpaikan
toteuttamaan riskinarvi-
oinnin. Neljännes työnan-
tajista ja neljä kymmenestä
työntekijästä arvioi kuiten-
kin, ettei henkilökunta saa
riittävästi työsuojelukoulu-
tusta.

Työolosuhteiden riskinar-
viointia kartoittanut sosi-
aali- ja terveysministeriön
ja Työterveyslaitoksen tut-
kimus löysi parannettavaa
esimiesten ja muun henki-
löstön riittävän osaamisen
varmistamisessa.

Kyselytutkimus tehtiin
syksyllä 2008 ja siihen
osallistuivat työnantajat
ja työntekijöiden edusta-

jat työsuojelutoiminnassa
ja työpaikkojen työterveys-
huollot. Vastaajat edustivat
pääosin suuria ja keskisuuria
työpaikkoja, joissa työtur-
vallisuudesta huolehditaan
usein keskimääräistä parem-
min. Siten tulokset antavat
hieman todellista tilannetta
myönteisemmän kuvan.

Riskinarviointi
sujuu
Tulosten mukaan työpaik-
kojen ja työterveyshuollon
yhteistyötä on tarpeen ke-
hittää. Kuudesosa työnan-
tajista ja kolmasosa työnte-
kijöistä oli sitä mieltä, ettei
henkistä kuormittumista
eikä työhön liittyvän vä-
kivallan uhkaa ole otettu
huomioon vaarojen tunnis-
tamisessa.

Työterveyshuollon asian-
tuntijat vastasivat, että he
tunnistavat vaara- ja haitta-
tekijät kattavasti, kun osal-
listuvat työpaikkojen riskin-

arviointiin.
Tulosten mukaan vaara-

ja haittatekijät huomioon
ottava työolosuhteiden ke-
hittäminen edellyttää kou-
lutusta linjajohdolle, esi-
miehille, työntekijöille ja
työterveyshuollon asiantun-
tijoille.

Painopisteen pitäisi olla
myös vaaroja ennalta ehkäi-
sevässä toiminnassa. Työter-
veysyksiköillä olisi enem-
män annettavaa vaarojen
terveydellisen merkityksen
arvioinnissa.

Työterveyshuoltoa
kehitettävä
Myös työterveyshuollon
voimavaroja ja osaamista
voitaisiin hyödyntää vielä
paremmin. Työterveyshuol-
lot haluaisivat osallistua
asiakastyöpaikkansa työolo-
jen arviointiin ja kehittä-
mistoimiin.

Työterveyshuoltojen pi-
täisi kehittää toimintaansa

vielä sopivammaksi pien-
työpaikoille, jotta yhä use-
ammat niistä hankkisivat
työterveyspalveluja.

Työturvallisuuslain vaati-
ma vaarojen tunnistaminen
on työpaikkojen työterveys-
ja turvallisuustoiminnan ke-
hittämisen perusta. Vaaro-
jen tunnistamista ja poista-
mista pitäisi tehostaa, jotta
tapaturmamäärät saataisiin
merkittävästi vähenemään.

Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton tilastojen mukaan
tapaturmien määrä on hi-
venen lisääntynyt. Palkan-
saajille sattui vuonna 2007
yhteensä 140 746 työvahin-
koa, mikä oli 1,3 prosent-
tia enemmän kuin vuonna
2006. Vuonna 2008 työ-
paikkatapaturmissa kuoli 28
ja työmatkalla 22 henkilöä.
(STM)<
Koko julkaisu luettavissa
www.stm.fi/julkaisut

Työsuojelukoulutusta tarvitaan yhä

Sähköliiton lomapaikan
hinnat

Perhehuoneet
Ahven A 1 37 €/vrk (lemmikkieläin sallittu)
Haili B 5 42 €/vrk
Kiiski B 6 37 €/vrk
Siika B 4 37 €/vrk

Hirsimökit
Merituuli C 1 60 €/vrk
Maatuuli C 2 60 €/vrk

Muut tilat/paikat
Asuntovaunupaikka 4 €/vrk
+ sähkön hinta touko, -kesä- heinä- ja elokuu 2 €/vrk
Sähkön hinta muina aikoina 4 €/vrk (syys-huhtikuu)
Sähkön kWh-hinta mittarilukeman mukaan 0,20 sent

Kausipaikka 4 kk 160 €

Kausipaikka 6 kk 220 €

Kausipaikka 12 kk 280 €

(Kausipaikkahinnat ilman sähköä)

Telttapaikka 3 €/ vrk

Kokoustila 32 €/kerta
(16 hlö+8 hlö)

Sähkösauna (10-12 hlö) 15 €/ tunti
Rantasauna ( 5-6 hlö) 15 €/ kerta
Pyykinpesukoneen käyttö 1 €/ kerta

(maksu lippaaseen)

Varausaika kesä-, heinä- ja elokuussa mökeissä ja
huoneistoissa on pe-pe 7vrk, muina aikoina sopimuksen
mukaan. Varaukset alkavat tulopäivänä klo 17 ja
päättyvät lähtöpäivänä klo 13.

Fontana Kylpylät, Hotellit ja Camping & Caravan
puh. (09) 6138 3210 www.fontana.fi

Sähköliiton jäsenenä olet oikeutettu jäsenetuhintaiseen
majoitukseen Fontana lomakohteissa. Jäsenetuhinnat ovat
voimassa ympärivuoden lukuun ottamatta joitakin erikois-
tapahtumia ja -sesonkeja. Tarjolla on kylpylöitä, hotelle-
ja, lomakeskuksia ja Camping & Caravan alueita ympäri
Suomea - jäsenetuhintaan. Kohteissa löytyvät sekä vapaa-
aikaan, kokouksiin ja hyvään oloon että työhyvinvointiin
liittyviä palveluja.
Varauksen voit tehdä suoraan kohteeseen soittamalla.
Varatessa tulee mainita Sähköliiton jäsenyys edun saami-
seksi.
Vuosittaiset ja vaihtuvat jäsenalennukset ja -tarjoukset
löydät www.fontana.fi/jasenedut

w w w . s a h k o l i i t t o . f i

Alk.
226

/perhe

Alk.
369

/perhe

www.pohto.fi

Syksyllä 2009 Oulussa
- Valmennuskurssit Sähköturvallisuustutkintoihin:

Valmennuskurssi 1 ja 2 15. - 16.10. 2009
Valmennuskurssi 3 15.10.2009

Kurssilla käsitellään sähköalan säädökset ja pienjännite-
sähköasennuksia koskevien standardien rakenne ja
sisältö. Kurssilla harjoitellaan etsimään vastauksia
tavallisimpiin tutkintotehtäviin ja näin parantamaan
mahdollisuuksia tutkinnosta selviytymiselle.

- Valtakunnallinen Sähköturvallisuustutkinto
19.11.2009

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. (08) 5509 722,
asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

Kurssipaikka: POHTO, Vellamontie 12, 90500 Oulu

Koulutusta 35 vuotta.
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Lokakuu
Paperi- ja puumassa-
teollisuuden TES-kurssi
3. - 4.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 18.9.2009

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräyksistä sekä
urakoiden laskemisesta
10. - 11.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 25.9.2009

Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 12. - 16.10.2009
II-osa 9. - 13.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 14.9.2009

Tuottavuus ja hyvinvointi -
luottamusmiesten
täydennyskurssi
13. - 15.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 25.9.2009

Sähköliitto alueellani
16. - 17.10.2009
Kylpylähotelli Rantasipi Eden,
Nokia
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Monikulttuurisuus
työelämässä
17. - 18.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Ulkoistaminen, alihankinta
ja vuokratyö
20. - 22.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Tietokoneen käyttäjän
peruskurssi
24. - 25.10.2009
TSL:n koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 9.10.2009

Vauhtia
ammattiosaston arkeen
24. - 25.10.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 9.10.2009

Ulwin-urakkalaskenta-
kurssi
31.10. - 1.11.2009
TSL:n ATK-luokka, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 16.10.2009

Marraskuu
Luottamusmiesten
peruskurssi, verkkokurssi
I-osa 3. - 4.11.2009
II-osa 24. - 25.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 5.10.2009

Yritystalouden tunteminen
edunvalvonnan välineenä
5. - 6.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 19.10.2009

Työympäristön
ajankohtaispäivät
13. - 14.11.2009
Hotelli- ravintola Lasaretti,
Oulu
Hakuaika päättyy 30.10.2009

Raha-automaatti-
yhdistyksen runko-
sopimuksen TES-kurssi
14. - 15.11.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 30.10.2009
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Ilmoittaudu mukaan liiton kursseille hakuaikaan mennessä
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai soittamalla kou-
lutusyksikköön, puh. (03) 252 0238. Osallistuminen kursseille
on liiton jäsenille maksutonta. Matkakulut korvataan julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä
0,23 €/km.

Luottamusmiesten peruskurssi
Verkkokurssi

3.11.–4.11.2009 I osa
24.11.–25.11.2009 II-osa

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä
Kaikille luottamus- ja varaluottamusmiehille tai sellaisiksi
aikoville, jotka haluavat saada seikkaperäisen kuvan luotta-
musmiehen toiminnasta, tehtävistä ja oikeuksista.
Ensisijaisesti kurssi on tarkoitettu pienten työpaikkojen
luottamusmiehille ja sellaisille, joilla on vaikeuksia
irrottautua työpaikalta koko viikoksi.

Kurssin rakenne:
Kurssi koostuu erikseen sovittavasta määrästä kontaktijaksoja,
jotka järjestetään Tampereella, sähköisestä oppimateriaalista
ja tehtävistä, jotka kurssilaiset suorittavat joko yksin tai yhdes-
sä toisten kurssilaisten kanssa. Lisäksi kurssiin liittyy nettipoh-
jaista keskustelua.

Kurssin avainsisältöjä
- Verkko-opiskelun periaatteet ja käytäntö
- Liiton ja ammattiosaston toiminnan tavoitteet
- Luottamusmiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
- Työsuhteen ehtojen valvonta ja parantaminen
- Työehtosopimus
- Työoikeuden perusteet ja työsopimuslaki
- Yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen
- Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
- Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaisesti paikallisesti
sovittavaksi koulutukseksi.
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2hh),
sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon neljä viikkoa ennen
kurssin alkua osoitteella: Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747,
33101 Tampere

Perhekuntoloma
15.11.–20.11.2009

Rokuan Kuntokeskus

Omavastuuosuus, täysihoito
aikuiset/135 €, 6–16 v/ 90 €, alle 6 v ilmaiseksi

Perhekuntoloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen aktiiviloma erityisesti lapsiperheille.
Rokuan kuntokeskus sijaitsee upean, puhtaan luonnon
keskellä. Hyvät ulkoilumahdollisuudet ja sisäliikuntatilat,
hyvät majoitusmahdollisuudet perheille sekä maittava ruoka
tekevät perhelomasta varmasti onnistuneen.

Perhekuntoloma Rokualla sisältää
• Aikuisille päivittäin luentoja ravinnosta, liikunnasta,

perheen yhteisistä voimavaroista
• Polkupyöräergonomitesti
• Terveysmittaukset
• Vesiliikuntaa koko perheelle
• Omaa ohjelmaa eri-ikäisille lapsille sekä yhteistä

ohjelmaa vanhempien kanssa
• Liikuntaa hyödyntäen talvista luontoa
• Koko perheen yhteinen elokuvailta
• Henkilökohtaiset kuntoiluohjeet, palaut teet testeistä
• Majoituksen tilavissa perhehuoneissa
• Saunan, allasosaston sekä kuntosalin vapaan käytön.

Määrärahat perhekuntolomaan saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista. Tukea perhekunto-
lomalle voivat hakea ne liiton jäsenet perheineen, jotka eivät
ole saaneet lomatukea edellisenä vuonna omasta tai puolison
ammattiliitosta tai muusta lomajärjestöstä.

Perhekuntolomalle haetaan Suomen Ammattiliittojen Loma-
järjestö SAL ry:n lomatukilomakkeella, joita voi tilata liiton
postituksesta puh. 03 252 0234.
Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.salry.net

Hakemus palautetaan 2.10.2009 mennessä osoitteeseen:
Sähköliitto/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

Puunjalostusteollisuuden TES-kurssi
3.10.–4.10.2009

Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kurssit on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille,
myös luottamusmiehille.

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia tes-asioita, yksilöllisen
työehtosopimusvalvonnan tehostamista paikallisella tasolla
sekä muita ajankohtaisia asioita.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2-hh),
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 18.9.2009 mennessä
soittamalla koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Talotekniikka-alan TES-kurssi
urakkamääräyksistä sekä urakoiden

laskemisesta
10.10.–11.10.2009

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Kurssi painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen ja
kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan sekä urakoiden
laskentaan.

Kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan sähköasennus-
toimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimus-
määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan
hoitamiseen.

Tule mukaan perehtymään oman sopimusalasi määräyksiin ja
kehittämään itseäsi. Voit ottaa kurssille mukaan myös muita
sopimusalasi sähköliittolaisia jäseniä työpaikaltasi tai ammat-
tiosastostasi.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2hh),
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 25.9.2009 mennessä soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238 tai sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Tuottavuus ja hyvinvointi –
luottamusmiesten täydennyskurssi

13.10.–15.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten perus- ja/tai jatkokurs-
sin käyneille sähköliittolaisille luottamusmiehille, varaluotta-
musmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille.

Tavoitteena on tukea luottamusmiehen toimintaa työpaikan
aktiivisena kehittäjänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia
hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edistämiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä:
• Tulevaisuuden työelämän näkymät
• Nykyinen ja kehittyvä luottamusmiestoiminta

osana työyhteisön kehittämistä
• Tuottavuus, työhyvinvointi ja yhteistoiminta
• Muutosvastarinnasta kehitysresurssien hyödyntämiseen
• Kehittämisen menetelmät
• Oman työpaikan kehittäminen

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajal-
ta sekä ateriakorvauksen (23,21 €) Kiljavan opistolle. Liitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2hh), opetus ja
jaettava materiaali. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneu-
vojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemus 1.10.2009 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö,
PL 747, 33101 Tampere

Työsuojelun jatkokurssi
12.10.–16.10.2009
9.11.–13.11.2009

Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin kohderyhmä:
Työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan
kurssin käyneet työsuojeluedustajat.

Kurssin tavoite:
Syventää ja laajentaa työsuojelutietoutta sekä ohjata
näkökulmaa korjaavasta ja ongelmia poistavasta toiminnasta
työpaikan ja sen työsuojelutoiminnan kehittämiseen.

Avainsisältöjä ovat:
• Työsuojelun tavoitteet työssä
• Ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulain-

säädännön merkitys työn ja työpaikkatoiminnan
kehittämisessä

• Työn henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen kuormittavuus
• Työpaikan tarkastelua ja kehittämistä työterveyshuollon ja

työsuojeluviranomaisten näkökulmasta
• 0-tapaturma -ajattelun ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• Toimialakohtaiset erityiskysymykset

Korvaukset:
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (22,81§) opistolle. Liitto maksaa kurssi-
maksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali
sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon neljä viikkoa
ennen kurssin alkua osoitteella: Sähköliitto, Koulutusyksikkö,
PL 747, 33101 Tampere

Ulkoistaminen, alihankinta
ja vuokratyö
20.10.–22.10.2009

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssi on tarkoitettu kaikille peruskoulutuksen saaneille
luottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöille.

Kurssin tavoitteena on oman vaikuttamisen kehittäminen niin,
että ulkopuolisen työvoiman käyttö yrityksessä täyttää lainmu-
kaisuuden ja kohtuullisuuden kriteerit.

Kurssin avainsisältöjä:
• Yritysjärjestelyt ja muutokset työvoiman käytössä
• Normaali työsuhde – epätyypillisen työvoiman käytön muo-
dot
• Vierastyövoiman käyttötilanteet
• Ulkopuolisen työvoiman sääntely
• Yhteistoiminta ja tiedottaminen
• Vuokratyöntekijän työehtojen määräytyminen
• Alihankinta
• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tekeminen
• Mitä tapahtumassa?
• Tilaajan ja käyttäjäyrityksen vastuu
• Harmaan talouden estäminen ja valvonnan tehostaminen.

Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen
koulutukseen, joten sovi työnantajasi kanssa ansion-
menetyksen korvaamisesta kurssin ajalta.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2hh),
ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut julkisten kulku-
neuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23
€ / km.

Ilmoittaudu mukaan 2.10.2009 mennessä
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai soittamalla koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238.

Talotekniikka-alan
Ulwin-urakkalaskentakurssi

31.10.–1.11.2009
Jyväskylässä, TSL:n koulutustiloissa

Kurssilla opastetaan Ulwin-urakkalaskentaohjelman käyttöä.
Kurssille mahtuu vain 15 osallistujaa.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole vielä saaneet koulutusta
Ulwin-urakkalaskentaohjelmaan.
Kurssilaisilta edellytetään tietokoneen peruskäytön hallintaa.
Kouluttajana toimii työehtoasiamies Hannu Luukkonen.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2 hh),
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € (km).

Majoitus Sokos Hotel Alexandrassa.

Ilmoittautumiset 16.10.2009 mennessä koulutusyksikköön,
puh. 03 252 0238 tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi



24 vasama 8 / 2 0 0 9


