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Pääkirjoitus

Palkka-ankkureita ja sopimusmiinoja

| Ledaren

Löneankare och avtalsminor

!Työnantajien keskusjärjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, on keksinyt aivan uu- !Arbetsgivarnas centralorganisation, Finlands Näringsliv EK, har skapat ett helt
den käsitteen käynnissä oleviin sopimusneuvotteluihin: palkka-ankkuri. Sillä EK tarkoittaa
palkankorotusten sitomista ensimmäisenä tehdyn sopimuksen määrittämälle tasolle. EK on
perustellut palkka-ankkurin käyttöä erityisesti taloustaantuman aiheuttamilla vientiteollisuuden ongelmilla.
Työnantajille palkkapohjaan laskettu ankkuri tietysti käy, koska teknologiateollisuuteen
tehdyn sopimuksen palkankorotus oli – Metalliliiton suosiollisella avustuksella – lähes olematon, vain 0,5 prosenttia. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on heikko, ei edes sitä tarvitse maksaa.
EK:n linjasta innostuneina ovat työnantajaliitot alkaneet puhua – myös Sähköliiton
kanssa – jopa palkan alennuksista. Neuvotteluja nämä ulkomereltä huudellut merirosvotarjoukset eivät ole kuitenkaan saaneet liikkeelle.
Oudoiksi nämä kannanotot tekee EK:n jakomielinen suhtautuminen keskitettyyn tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun eli Tupoon. EK vastustaa jyrkästi kolmikantaista sopimusta, jossa työntekijä- ja työnantajajärjestöt yhteisesti sopisivat maltillisesta, hallituksen
tukemasta palkkaratkaisusta. Samaa aikaan EK kuitenkin vaatii muita noudattamaan yksipuolisesti määrittämäänsä palkkakattoa.
Mihin EK on unohtanut linjauksensa, joiden mukaan eri toimialat ja yksittäiset yritykset
ovat keskenään erilaisessa taloudellisessa tilanteessa ja niiden pitää saada sopia palkankorotuksista itsenäisesti ja jopa paikallisesti?
Tosiasiassa EK:n ruosteinen ankkuriketju on jumiutunut pahasti pohjakivikkoon ja järjestön aivoriihen ideat pyörivät paikallaan kuin potkurinsa rikkonut ruotsinlaiva. Sopimustoimintaa johtava Eeva-Liisa Inkeroinen on kuin merikorttinsa hukannut luotsi, joka
pimeällä merellä epätoivoisesti hakee majakan opastamaa turvallista väylää.
Näillä toimillaan EK vain kylvää ympärilleen sopimusmiinoja, jotka alkavat tulevan talven
aikana räjähdellä missä sattuu.
Yhden järjestön sanelupolitiikalla ei voida säädellä eri aloilla tehtävien sopimusten sisältöjä, olipa maan taloustilanne millainen hyvänsä. Joko asioista sovitaan yhdessä tai sitten
jokainen neuvottelee erikseen omilla ehdoillaan. Sitähän EK juuri on hakenut luopuessaan
”vanhanaikaisesta” Tuposta.
Nyt työnantajat saavat maistaa omaa lääkettään ja jos sen seurauksena syntyy lakkoja
ja taloudellisia menetyksiä, ei syyllisiä kannata etsiä ammattiyhdistysliikkeestä. Nykyajan
merirosvot löytyvät yhdestä paikasta, Helsingin Etelärantaan ankkuroituneen synkän miinalaivan komentosillalta. Pitäisikö miehistön jo paeta muualle?

paavo.holi@sahkoliitto.fi
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nytt begrepp för de pågående avtalsförhandlingarna: löneankare. Med det menar EK, att
löneförhöjningarna skall bindas till den nivån, som det först ingångna avtalet fastställer. EK
har motiverat användningen av löneankare speciellt på grund av de problem som exportindustrin har nu under ﬁnanskrisen.
För arbetsgivarna passade förstås den till lönegrunden kastade ankaren, eftersom löneförhöjningen i avtalet för teknologiindustrin – med välvillig hjälp av Metallarbetarförbundet
– var nästan obeﬁntlig, bara 0,5 procent. Om den ekonomiska situationen i ett företag är
svag, behöver man inte ens betala det.
Förtjusta av EK:s linje, har arbetsgivarförbunden börjat tala – även med Elektrikerförbundet – till och med om lönesänkningar. Från öppna havet hojtade sjörövarerbjudanden har
ändå inte fått förhandlingarna startade.
Underliga är de här ställningstagandena, för EK förhåller sig schizofrent till den inkomstpolitiska helhetslösningen eller inpo. Obetingat motstår EK trepartsavtalet, där arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna ömsesidigt skulle avtala om en moderat, av regeringen stötta lönelösning. Samtidigt kräver EK ändå, att alla skulle följa det lönetak som
EK ensidigt har fastställt.
Var har EK glömt sina linjeringar, enligt vilka olika branscher och enstaka företag ligger i
olika slags situationer och de måste få möjlighet att avtala om löneförhöjningar självständigt
och till och med lokalt?
I själva verket har EK:s rostiga ankarkätting fastnat hårt i den steniga grunden och hjärnstormens idéer i organisationen rullar stagnerat som en Finlandsfärja vars propeller har gått
sönder. Eeva-Liisa Inkeroinen, som leder avtalsverksamheten, är som en lots som har tappat
bort sitt sjökort, och som på det mörka havet förtvivlat söker den trygga fartygsleden i ljuset
av fyrtornet.
Med dessa åtgärder lägger EK bara avtalsminor kring sig, vilka börjar explodera var som
helst under den kommande vintern.
Man kan inte reglera innehåll i avtal inom olika branscher med dikteringspolitik av en
enda organisation, var den ekonomiska situationen hurdan som helst. Antingen avtalar
man om saker tillsammans eller var och en förhandlar separat med sina egna villkor. Det är
just det EK har sökt när organisationen avstod från den ”ålderdomliga” inpon.
Nu får arbetsgivarna smaka på sin egen medicin, och om konsekvensen för det är, att
det blir strejker och ekonomiska förluster, lönar det sig inte att söka skyldiga från fackföreningsrörelsen. De nutida sjörövarna kan hittas på ett enda ställe, på kommandobryggan av
det kusliga minfartyget, som är förankrat vid Södra kajen i Helsingfors. Borde besättningen
redan rymma någon annanstans?
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Turvassa auton liikennevakuutusmaksu
hyvitetään täysimääräisenä liikennekäytöstäpoiston ajalta. Turvakaskosta
ja Kaikenvaravakuutuksesta hyvitetään
liikennekäytöstäpoiston ajalta kolarointivakuutuksen maksu. Autovakuu-
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tukset ovat siis voimassa lukuun ottamatta kolarointi-, keskeytys- ja autopalveluvakuutusta. Myös suppeammat
autovakuutukset ovat voimassa.
Rekisteröintimuutos on maksullinen,
mutta Ajoneuvohallintokeskus Ake palauttaa ajoneuvoveron ja mahdollisen
käyttövoimaveron liikennekäytöstäpoiston ajalta. Vakuutusyhtiö hyvittää
puolestaan vakuutusmaksua. Kun haluat ottaa autosi taas käyttöön, käyttöönotosta on tehtävä uusi (maksullinen)
rekisteri-ilmoitus.
Muutoksen voit tehdä käymällä katsastusasemalla tai Turvan palvelutoimistossa. Mukaan tarvitset rekisteröintitodistuksen teknisen osan ja ilmoitusosan.
Liikennekäytöstä poistetulla autolla
ei saa ajaa. Käyttörikkomuksesta poliisi ottaa ajoneuvon rekisterikilvet ja
rekisteröintitodistuksen pois ja määrää

sakon. Lisäksi ajoneuvoveron joutuu
maksamaan lisäveroineen ja vakuutusyhtiö perii korotetun vakuutusmaksun.
Tarkista kannattavuus laskurilla
Voit laskea auton liikennekäytöstä
poiston kannattavuuden Ajoneuvohallintokeskuksen laskurilla: www.ake.ﬁ/
AKE/Rekisterointi/Liikennekäytöstäpoisto/

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI,
perustettu 1957

53. vuosikerta

Tilaushinta:
25 e/vsk kotimaa
30 e/vsk ulkomaat

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT 7.4.2003)

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,31 e/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,51 e/pmm
Neliväri-ilmoitukset 1,81 e/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. 02 276 1000
Fax 02 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.ﬁ
Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa
Seuraava Vasama ilmestyy 23.12.2009

Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2009
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Lomaliitto konkurssiin
- Ylläs Saaga jatkaa
!Lomaliitto

ry hakeutui 8. joulukuuta konkurssiin
ja työttömäksi on jäämässä
noin 200 työntekijää. Lomaliiton ja sen tytäryhtiöiden
palveluksessa olleiden työntekijöiden työsuhde Lomaliittoon lakkaa ennen joulua.
Lapissa Ylläs-Saagan toiminta jatkuu normaalisti,
vaikka sen operaattorin Lomaliiton toiminta päättyy.
Lomaliiton käyttämä Fontana poistuu hotellin nimestä.
Ylläs Saaga Oy:n omistajia
ovat Sähköliitto, Paperiliitto, Hengitysliitto, Kolarin
kunta ja Hiihtokeskus IsoYlläs.

Lama toi
konkurssin

Konkurssin syynä on kaupankäyntiä hankaloittaneen laman lisäksi se, että
rahoittajan näkökulmasta
vakuusarvot eivät riitä Lomaliiton tarvitsemaan lisärahoitukseen.

TES-strategia näkyville
ensi vuoden painopisteissä
RIITTA KALLIO

! Sähköliiton edustajisto päätti tulevan vuoden
painopistealueista marraskuisessa kokouksessaan.
Painopisteiden valinta ohjaa liiton käytännön toimintastrategiaa koko vuoden ajan.
Kärkeen asetettiin luonnollisesti työehtosopimusneuvottelujen käyminen
menestyksellisesti. Neuvotteluihin liittyy myös luotta-

musmiehen aseman vahvistaminen. Yrityskohtainen
työehtojen valvonta edellyttää hyvää luottamusmiesorganisaatiota.
Myös ulkopuolisen ja
vuokratyövoiman käyttö
sekä työntekijöiden aseman
parantaminen yritysten välisessä kilpailutilanteessa
töiden siirtyessä yritykseltä toiselle nostettiin TESneuvottelujen keskeiseksi
tavoitteeksi.

Liittoyhteistyö,
jäsenhankinta ja
talouden
tervehdyttäminen

Edustajisto edellyttää myös
toimihenkilöyhteistyön
huomioimista Sähköliiton
ja Toimihenkilöunionin välillä hyväksytyn sopimuksen
mukaisesti. Toistaiseksi yhteistyökuviot ovat suunnitteluvaiheessa.
Jäsenhankinta on jälleen
mukana painopisteissä. Projektin valmistelu ja ideointi on jo käynnistynyt. Säh-

köisten toimialojen ammattilaiset pyritään saamaan
liiton jäseniksi heti työsuhteen tai ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa.
Talous ja sen tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat myös vahvasti
mukana liiton painotuksissa. Jäsenmaksun pitäminen
1,40 prosentissa asettaa taloudenpidolle työttömyysvuonna isot haasteet."

Lomaliiton suurin päätäntävalta kuuluu ammattiliittojen keskusjärjestöille jäsenliittoineen. Lomaliiton
jäsenten joukossa on ammattiliittojen lisäksi kuntia,
yrityksiä, sosiaali- ja terveysalojen sekä matkailualan
yhteisöjä.

Matkailijoiden
määrä laskenut

Tämän vuoden aikana sekä
majoitusvuorokausien että
matkailijoiden määrät ovat
selvästi laskeneet Lomaliiton kohteissa. Tyypillinen
asiakas on ollut lapsiperhe.
Lomaliiton matkailukohteita ovat muun muassa Keuruun hotelli Keurusselkä, Espoon hotelli Korpilampi ja
Savonlinnan kylpyläkasino.
Keurusselkä ja Lepolampi
ovat Lomaliiton omistamia,
muissa se toimii vuokralaisena.

Tukilomat muille
järjestöille

Lomaliitto ja sen tytäryhtiöt
ovat viime vuosina harjoittaneet majoitus, ravitsemis-,
kuntoutus- ja kylpylätoimintaa 20 eri toimipisteessä 10 paikkakunnalla. Lomaliitto on toiminut merkittävänä sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin
perustein myönnettävien
Raha-automaattiyhdistyksen
avustusten jakajana. Rahaautomaattiyhdistys tulee tukemaan lomatoimintaa edelleenkin. Se vain ohjautuu
muiden järjestöjen kautta.
Lomaliiton ja sen tytäryhteisöjen liikevaihto vuonna
2008 oli 21,3 miljoonaa euroa."

Keksi nimi
jäsenpäiville!

!Sähköliiton kesä- ja

talvipäivät siirtyvät historiaan. Tilalle on tulossa
nuorekas toiminnallinen
jäsentapahtuma, joka toteutetaan vähintään joka
toinen vuosi.
Ensimmäiset perhekeskeiset "retkeilypäivät" järjestetään venetsialaisviikonloppuna 28.8. - 29.8.2010.
Tapahtumalla ei vielä ole
nimeä. Keksi siis nimi ja

voita yllätyspalkinto ja illalliskortti tapahtumaan!
Lähetä ehdotuksesi ja
henkilötietosi tammikuun
loppuun mennessä joko netissä olevalla lomakkeella
tai soittamalla kurssisihteeri Tiina Mäkkylälle, puh.
03 2520 238. Nimiehdotuksen voi lähettää hänelle
myös postitse: Sähköliitto,
PL 747, 33101 Tampere."

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2010
! Sosiaali-

ja terveysministeriö on vahvistanut
elinaikakertoimen vuodelle 2010. Elinaikakerroin on
0,99170.
Vahvistettu elinaikakerroin merkitsee työeläkelakien perusteella myönnettäviin vanhuuseläkkeisiin ensi
vuonna 0,83 prosentin pienennystä siitä, mitä myön-

nettävä vanhuuseläkkeen
määrä olisi ilman elinaikakerrointa.
Elinaikakerroin vaikuttaa
myös vuonna 2010 myönnettäviin työeläkelakien
mukaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, jos henkilön
työkyvyttömyyseläke alkaa
ensi vuonna. Elinaikakerroin pienentää työkyvyt-

tömyyseläkkeitä kuitenkin
vähemmän kuin vanhuuseläkkeitä, koska elinaikakerrointa sovelletaan vain
työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohtaan mennessä karttuneeseen eläkkeen
osaan, mutta ei niin sanotun
tulevan ajan eläkkeenosaan.
Lisäksi elinaikakerroin
vaikuttaa ensi vuonna

myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin.
Elinaikakerrointa sovelletaan vuonna 1948 ja sen
jälkeen syntyneille myönnettäviin työeläkkeisiin.
Elinaikakerrointa ei sovelleta ennen vuotta 2010 myönnettyihin työeläkkeisiin ja
osa-aikaeläkkeisiin.

Elinaikakertoimella sopeutetaan eläke eliniän
odotteeseen Elinaikakerrointa sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2010.
Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja
eläkemenoa sen mukaan,
miten ihmisten odotettavissa oleva keskimääräinen

elinikä muuttuu.
Tarkoituksena on myös,
että työntekijät korvaisivat
elinaikakertoimen eläkettä
pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä
pidempään. "
Elinaikakerroin www.tyoelake.ﬁ
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Energian TES voimassa tammikuun loppuun

TES-neuvottelut
hiljenevät jouluksi
RIITTA KALLIO
PAAVO HOLI

tapuolella istuvat sekä Energiateollisuuden että Tiklin
neuvottelijat.

Yhteinen TES
!Metalliteollisuuden energia-, tietonoin 2 800 sähköasentajaa ja verkostosai valtakunnansovittelijan teknologia-alalle?
avustuksella uuden työehtosopimuksen 16. lokakuuta, mutta sen jälkeen Sähköliiton sopimuspöydissä
on ollut melko rauhallista.
Joulunaika hiljentää myös
neuvottelutoiminnan, mutta
loppiaisen jälkeen erityisesti
energia- ja tieto- ja verkostoteknologia-alalla pyritään
tiukasti uuteen TES:iin.
Energian
neuvottelut
käynnistyivät 13. marraskuuta ja jatkuivat itsenäisyyspäivän jälkeen 8.12 yhdessä
tieto- ja verkostoteknologiaalan kanssa. Noin 6 000
energia-alan sähköliittolaista koskevissa Energiateollisuuden neuvotteluissa on
mukana myös JHL (Julkisten
ja hyvinvointialojen liitto),
johon kuuluvia jäseniä alalla
on noin 3 000. Pöydän vas-

- Tavoitteena on neuvotella
koko alalle yhteinen työehtosopimus, sektoripäällikkö
Sauli Väntti toteaa.
Hän arvioi, että erityisesti
työnantajapuolen pöytään
tuomat esitykset edellyttävät
paikallisen sopimisen osaalueisiin paneutumista.
- Alan kilpailutilanne yrityksissä heijastuu myös neuvottelukysymyksiin. Rahasta
ja palkankorotusten tasosta neuvotellaan sitten, kun
tekstikysymykset ovat pääosin ratkaistu, Väntti kertoo.
Metsäteollisuuden työehtosopimuksen alkuperäinen
voimassaoloaika on jo päättynyt, mutta TES on voimassa niin sanotulla roikkopykälällä. Maksimissaan sama
työehtosopimus voi olla
käytössä neljä vuotta. Uusia

001 003

neuvottelupäiviä ei ole toistaiseksi saatu sovittua.

Sopijapuoleksi
STTA vai Tikli?

Talotekniikkapuolella on
koko syksyn ajan käyty neuvonpitoa uuden työnantajajärjestö STTA:n (Sähkötekniset työnantajat ry:n)
kanssa sähköasennusalan
työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Takarajaksi oli
alun perin sovittu marraskuun loppu, mutta nyt on jo
menossa aikalisä.
- Uudelta järjestöltä ei ole
vielä saatu kokonaisvaltaista
esitystä uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi.
Tämä voi tarkoittaa sitä,
että sopimusneuvottelut sinisen kirjan uudistamisesta
aloitetaan taas Tiklin kanssa,
sektoripäällikkö Keijo Rimmistö arvioi.
Neuvottelut uuden talotekniikan työnantajaliiton
kanssa aloitettiin, koska
Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvassa Tiklissä on
ollut edustettuna niin vähän

työnantajayrityksiä, että alan
työehtosopimuksen yleissitovuuden kanssa on tullut ongelmia.
otekniikTällä hetkellä talotekniiknustoimika-alan sähköasennustoimius, "sinialan työehtosopimus,
eissitova.
nen kirja", on yleissitova.
Välillä oli puolen vuoden
sitovuujakso, jolloin yleissitovuutakunta
den vahvistamislautakunta
ajaliitto
päätti, että työnantajaliitto
issä ei
Tiklin jäsenyrityksissä
ävästi
työskennellyt riittävästi
ssitosähköasentajia yleissitoisekvuuden saavuttamiseksi."
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Energia-ala sekä Tieto- ja
verkostoteknologia-ala

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Tieto- ja verkostoteknologia-alan sopimus 30.4.2010 asti.
! Energian neuvottelut jatkuvat 13.11.2009;
tieto- ja verkostoalalla menossa on vasta tunnusteluvaihe.

30.4.2012 asti.

! Energia-alan sopimus on voimassa 31.1.2010 asti ja

005 008

Talotekniikka-ala ja
puolustusministeriö

! Sopimukset ovat voimassa 30.4.2010 asti.
! Neuvottelut eivät ole käynnissä.

! Alalla on voimassaoleva työehtosopimus

011 012

Paperi- ja puumassateollisuus
sekä Mekaaninen
metsäteollisuus
! Molempien sopimusten voimassaolo on päättynyt,

mutta neuvottelut ovat käynnissä, joten olemassa olevan
sopimuksen määräykset ovat yhä voimassa.

Metalliteollisuuteen saatiin sopimus valtakunnansovittelijan avulla.
Nähtäväksi jää, tuleeko sähköliittolaisilla uudelleen asiaa sovittelijan
pitkän pöydän ääreen.

013-018, 020

Teknologiateollisuus sekä
teollisuuden erityisalat ja
muut alat

! Teknologiateollisuuteen on neuvoteltu uusi sopimus,

joka on voimassa 16.10.2009 - 30.12.2012. Muut sopimukset päättyvät sopimuskohtaisesti 31.1., 28.2. tai 31.3.2010.
! Elintarviketeollisuudessa neuvottelut ehkä alkamassa,
muilla aloilla ei neuvotteluista ole vielä keskusteltu.

021

Raha-automaattiyhdistys
! Sopimus on voimassa 28.2.2010 asti.
! Neuvottelut aloitetaan ensi vuoden alussa.
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Sähköistysaloille
RIITTA KALLIO

! Haluamme koota
pirstoutuneen sähköistysalan ja saada aikaan uuden,
kaikki sähköistysalan työt
kattavan, yleissitovan työehtosopimuksen, lateli uuden
työnantajajärjestö STTA
ry:n toimitusjohtaja Esa
Larsén, joka päätoimisesti
työskentelee STUL:in lakija työmarkkina-asioista vastaavana johtajana.
Sähköliiton talotekniikkaalan seminaarissa Riihimäellä itsenäisyyspäivän alla
puhunut Larsén uskoo, että
alan hajanainen työnantajakenttä on mahdollista saada
yhteisten tavoitteiden taakse.
- Olisi kaikille sähköistysjärjestelmätöitä tekeville
eduksi, että alan yrittäjillä
olisi yhteiset työn teettämisehdot. Haluaisimme alalle
selkeän ja loogisen työehtosopimuksen, joka taipuisi
myös erikoistuneille yrityksille. Uusi TES korostaisi
ammattitaidon ja henkilökohtaisen panoksen mer-

kitystä palkkauksessa, joka
olisi aikapalkkaperusteinen.
Suorituspalkoista sovittaisiin
erikseen.

Paikallinen sopiminen arvelutti

Larsén peräänkuulutti "virtaviivaista" työehtosopimusta,
joka olisi selkeä, kohtuullinen ja yleispätevä. Hän toivoi myös työehtosopimusneuvottelujen vanhakantaisen toimintakulttuurin
uudistamista ja uusien toimintamallien leviämistä
TES-pöydästä TES:n soveltamiseen työpaikkatasolle.
- Uuden sopimuksen tulisi
olla kilpailukykyinen muihin alalla jo olemassa oleviin
työehtosopimuksiin verrattuna. Tässä suhteessa hyvän
vertailukohdan antaa Sähköliiton huolto- ja kunnossapitotes.
Seminaariin kokoontuneet yli 40 Sähköliiton talotekniikka-alan asentajaa ja
sektoripäällikkö Keijo Rimmistö suhtautuivat Larsénin
esitykseen kiinnostuneesti,
kunnes alettiin puhua muun
muassa uusista työaikamal-

Liittosihteeri Timo Punkki kritisoi STTA:n hahmotelmia yrityskohtaisesta sopimisesta urakanjaossa. Myös muut seminaarin
osanottajat antoivat runsaasti palautetta STTA:n esitykseen.

leista liukumineen ja työaikapankkeineen.
- Meillä talotekniikkaalalla ei ole ollut edes mainintaa liukuvasta työajasta.
STTA:n esityksessä korostuu työnantajan määräysvalta työaikapankin suhteen.
Myös urakalla tekemisen
oikeus on tälle porukalle tär-

Keijo Rimmistö ja Esa Larsén olivat yhtä mieltä siitä, että alalle kaivataan toimivaa ja yleissitovaa
työehtosopimusta.

Talotekniikka
avainasemassa

-Inhimillinen tekijä on se, mihin vähiten voimme vaikuttaa,
sähköalan työturvallisuudesta
seminaarilaisille luennoinut SESKO ry:n tekninen johtaja Tapani
Nurmi totesi.

keää, joten pelisäännöissä on
vielä kovasti säätämisen varaa, Rimmistö tuumaili.

Sähköliitto odotti STTA:lta
kokonaisesitystä uudeksi
talotekniikka-alan työehtosopimukseksi 12.12. Tähän
asti Sähköliitto on solminut
alan TES:in yhdessä Tiklin
kanssa. Larsén ei pidä mahdottomana, että molemmat
työnantajajärjestöt allekirjoittaisivat uuden työehtosopimuksen, kun sellainen
saadaan aikaan.

Keijo Rimmistö arvelee,
että tulevissa neuvotteluissa
taitetaan peistä muun muassa urakoiden pilkkomis-,
luottamusmies- ja sairausloma-asioista.
Sähköisistä aloista talotekniikan asennustoimiala on
perinteisesti ollut vahvoilla,
kun toimialojen ansiotasoa
on vertailtu. Koska alalla
myös työskentelee valtaosa
Sähköliiton jäsenistä, on selvää, että juuri talotekniikan

asentajat ratkaisevat yleispätevän työehtosopimuksen
kohtalon.
Lisää Riihimäen seminaarista tammikuun Vasamassa."
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Raahen Rautaruukin työntekijöiden itsemurhat

Polttiko vuorotyö
LOPPUUN?
TEKSTI

RIITTA KALLIO
K U VA O L AV I A L ATA L O

!Rautaruukin Raahen
tehtaalla tänä syksynä sattuneet työntekijöiden perättäiset itsemurhat ovat saaneet
työntekijät pohtimaan, onko
tehtaan raskas vuorotyö ollut osaltaan syyllinen tapahtumiin.
Tehtaan pääluottamusmies
Mika Vuoti on arvellut, että
muutokset työoloissa ja johtamiskulttuurissa ovat osaltaan vaikuttaneet kohtalokkaisiin ratkaisuihin.
Uusi
vuorojärjestelmä
liian raskas?

Työntekijöiden mukaan yksi

ongelmista on ollut vuorojärjestelmien muuttuminen
entistä raskaammaksi. Työn
kuormittavuutta ovat lisänneet yt-neuvottelut ja irtisanomiset.
Raahen tehtaalla on tehty
kolme itsemurhaa noin kuukauden ajanjaksolla, mutta yhtiön johto kiistää, että
Raahen tehtaan työoloilla
ja kuolemantapauksilla olisi
yhteyttä keskenään.
Ruukki Metals ilmoitti
22. lokakuuta aloittavansa
yt-neuvottelut 175 hengen
irtisanomiseksi peräti seitsemässä palvelukeskuksessaan,
joista yksi sijaitsee Raahessa.

Säästetäänkö
selkänahasta?

Rautaruukin Raahen tehtaan
itsemurhat tulivat lokakuus-

sa esille kahden työntekijän
Kauppalehden mielipidepalstan kirjoituksesta. Raahen tehtaan työntekijät Veli
Hinkula ja Pirjo Piispanen
väittivät, että sairaslomaa ei
uskalleta hakea, koska seurauksia työuraan pelätään.
Työpaikkakuolemat nousivat keskusteluihin myös
France Telecomissa tapahtuneiden yli 20 työpaikkaitsemurhan johdosta. Kuolemantapauksia pidettiin
Ranskassa merkkinä operaattorin kiristyneestä työilmapiiristä.

Palautumiseen
ei jäänyt aikaa

Myös sähköliittolaisten pääluottamusmies Niilo Ojala
pohtii, että vuorojärjestelmän muutos on ollut työnte-

kijöille raskas.
- Kun ihminen väsyy äärimmilleen, pienikin lisätaakka voi olla liikaa. Työntekijät kokivat varsinkin
yövuoron jälkeisen vapaan
liian lyhyeksi kunnolliseen
palautumiseen. Monet ovat
kertoneet myös univaikeuksista ja nukahtamislääkkeiden tarpeesta.
Ojala kertoo, että neuvottelujen jälkeen yhtiössä ollaankin joulun jälkeen
muuttamassa vuorotyöjärjestelmää työntekijöiden
kannalta inhimillisempään
suuntaan.
- Uudessa järjestelmässä
keskeytymätön kolmivuorotyö päättyy aina yövuoroihin, joiden jälkeen tulee
kolmesta neljään lepopäivää,
Ojala summaa."

Valokuvausta harrastava Olavi Alatalo
ikuisti Raahen Rautaruukin silhuetin ja
lentävät joutsenet. Kuva kertoo syksyn
surullisista tunnelmista.
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Erik Ekman lopetti työn Ruukilla ja luottamustoimet Sähköliitossa

Aina heikomman puolella

! Työhommissa ja Ilman perälautaa homma nyt on tärkeää, että luotluottamustoimissa pitää menee aivan mielivaltaisek- tamusmies on valvomassa
aina muistaa säilyttää tietty si, Erik Ekman painottaa ja omiensa etuja, miettii Erik
huumorintaju, ei näitä töitä moittii paikallisen sopimisen Ekman, joka itse on hoidellut Ruukin sähkömiesten
muuten kukaan jaksa, poh- buumia.
Palkkakysymysten rinnalle luottamusmiespestiä vuodestii 36 vuoden jälkeen työnsä
Raahen Rautaruukilla lopet- hän nostaa myös työsuoje- ta 1984.
Ekman muistelee,
tanut sähköasentaja Erik
että kipeä ja tärkeä
Ekman, joka myös toimi
T Y Ö S U O J E L U A S I AT
luottamusmiesasia on
noin 200 sähköliittolaiPITÄÄ PANNA KUNTOON
sen pääluottamusmiehe- V A I K K A L A K K O I L E M A L L A , hiertänyt metalliteollisuuden neuvotteluja
nä tehtaalla.
JOS MUU EI AUTA.
ainakin niin kauan
Luottamusmiesvakanskuin hän on ollut musinsa ohella eläkeputkana neuvottelukunnassa, eli
keen siirtyvä Ekman toimi lun.
- Työehdot ovat kaikille 80-luvun alkupuolelta lähtipitkään myös liiton teollisuuden ja erityisalojen joh- yhtä tärkeitä samoin kuin en.
työsuojeluasiat. Meille säh- Olen tyytyväinen uuteen
to- ja neuvottelukunnissa.
- Jos jonkunlaista linjaa kömiehille työturvallisuus- metalliteollisuuden työehtonäistä toimistani hakee, niin asiat ovat aina olleet elin- sopimukseen, jonka mukaan
mielestäni olen aina yrittä- tärkeitä, vaikka työnantaja sähköliittolaisten luottamusnyt olla heikompien puolel- ei aina olekaan kovin ak- mies on aina kutsuttava mula. Neuvotteluissa työnan- tiivisesti niihin satsannut. kaan neuvotteluihin. Luottajan kanssa olen yrittänyt Nyt olisi aika panostaa myös tamusmiehen asema selkiytyi
pitää huolen siitä, että jokai- henkiseen työsuojeluun. Sii- teollisuudessa ja rinnakkaissen työehtoja puolustetaan näkin kaivataan selvää maa- sopimuksella työskentelevät
ovat nyt hyvin mukana esitasapuolisesti. Monesti työn- laisjärkeä.
merkiksi palkankorotuspotantaja näki asian niin, että
Kipeä ja tärkeä
tien jaossa.
vain "parhaat palkitaan”.
Perälauta oltava

- Työehtosopimuksessa pitää
olla selvät yleiskorotukset.

luottamusmiesasia
hiertänyt pitkään

- Kun buumi on nyt paikallisessa sopimisessa, varsinkin

Luopumisen tuskaa

Monista luottamustoimista
luopuneella Erik Ekmanilla

Erik Ekman vakuuttaa, että mikään ei jää kaivertamaan.
- Saimme vielä lopuksi kunniallisen työehtosopimuksen solmittua valtakunnansovittelijan välityksellä.

on hienoinen luopumisen
tuska, vaikka toisaalta pitkän päivätyön tehneen olo
onkin helpottunut. Aikaa
jää myös oman talon rakentamiseen. Parin vuoden tähtäimellä Ekmanin perheellä
on tarkoitus siirtyä viettämään eläkepäiviä Siikajoen
Luohualle, takaisin lapsuusmaisemiin.

- Huoltohommia hissien ja
nosturien parissa en jää kummemmin kaipaamaan, enkä
varsinkaan 90-luvun alun
lamaa, joka vanhensi luottamushommissa olleita varmaan vielä enemmän kuin
nykyisen taantuman tuomat
seuraukset."

Kotisivut kuntoon eläkeputkessa
! Kun

työnantaja alkoi
viime kevättalvella kysellä
yt-neuvotteluihin liittyen,
olisiko minulla halukkuutta
siirtyä töistä eläkeputkeen,
ilmoittauduin heti, Olavi
Alatalo tunnustaa.
Raahen Rautaruukilla sähköasentajana työskennellyt
Alatalo oli ehtinyt jo hieman harjoitella vapaaherrana oloa, kun hän vuotta
aikaisemmin oli jättäytynyt
osa-aikaeläkkeelle.

- Se oli aluksi hyvä systeemi; olin aina kuusi päivää töissä ja 14 vapaalla.
Työjakso koostui kahdesta
aamu-, ilta- ja yövuorosta.
Kun vuorosysteemiä sitten
muutettiin muilla osastoilla
raskaammaksi ja pakkolomien myötä ilmapiiri kiristyi
koksaamonkin työporukoissa, alkoi osa-aikaisilla olla
selvästi enemmän työntöä
kuin vetoa, Alatalo pohtii
päätöstään, jonka mukaan

hän jättäytyi työttömyyseläkeputkeen alkusyksystä.

Harrastuksena
tietotekniikka

Mukavassa itse rakentamassaan omakotitalossa Raahen
Piehingin kylän laidassa asuva Alatalo ei suuremmin jaksa enää surra pitkäaikaisen
työpaikkansa perään, vaikka tulot putoavatkin. Nuorekkaalla ja liikunnallisella
miehellä riittää harrastuksia

kalastuksesta tietotekniikkaan. Ja jos omat harrastukset loppuvat, puutarhuriksi
kouluttautuva venäläissyntyinen Nadja-rouva ja kaksi
perheen kotona asuvaa nuorinta lasta järjestävät perheenpäälle puuhaa.
- Sen verran tehtaan onneton meininki kuitenkin
kirpaisi, että kirjoitin tilanteesta paikallislehden yleisönosastolle vastineena kansanedustaja Inkeri Kerolan
aiempaan kirjoitukseen, uskonnollisen vakaumuksen
omaava Alatalo kertoo.
"Kolme työkaveria, "sähkäriä", on kuollut 48-53 vuoden ikäisinä. Kaksi on jäänyt
eläkkeelle 56 ikäisenä vakavan
sairauden takia, ja Matti-poika
siellä olisi kohottamassa eläkeikää. Olen ensimmäinen, joka
meistä näyttäisi pääsevän jon- Työnantaja käyttää lamaa hyväksi kiristäessään työoloja ja
vähentäessään väkeä tehtaalta.
Työporukoiden hyvä henki alkoi
rapautua lomautusten ja pakkosiirtojen seurauksena, työttömyyseläkeputkeen jäänyt Olavi
Alatalo miettii.

kinlaisessa kunnossa eläkkeelle", Alatalo kirjoitti Raahen
Seudussa tämän vuoden toukokuussa.

Kotisivut kuntoon

Kirjoittaminen sujuu Alatalolta helposti, samoin kuin
valokuvaaminen ja nettihommat.
- 90-luvulla opettelin tekemään tietokoneella internetsivuja HTML-kielellä, "hötömölöllä". Raahen osaston
kotisivu olikin ensimmäisten joukossa Sähköliitonkin
osastosivuilla. Nyt vietän
kuulemma liikaakin aikaa
ruudun ääressä, kun päivitän
ammattiosastoni kotisivuja
samoin kuin Rautaruukin
Urheilukalastajien ja eräiden
muidenkin yhteisöjen kotisivuja.
- Olen tässä odotellut, että
nuoremmat sähkömiehet
astuvat remmiin noissa nettihommissa. Toistaiseksi tällainen entinen nuorikin on
kelvannut päivityshommiin,
Alatalo naurahtaa.
Hän kertoo, että vahdin-

vaihto on juuri meneillään.
Osaston hallitukseen kuuluva Marko Mourujärvi on jo
perehtynyt kotisivujen päivitykseen ja saa pian vastatakseen sivujen ajantasaisuudesta. Alatalo arvelee, että
ammattiosastot eivät ihan
täysin tiedosta kotisivujen
tärkeyttä osastotoiminnan
kannalta.
- Kotisivuille ei tulla, ellei
tietoja päivitetä säännöllisesti. Tietoyhteiskunnassa
kun eletään, nettisivuilla
tulee olemaan jatkossa yhä
enemmän merkitystä.
Joulukuussa 60 vuotta täyttävä Alatalo on aktiivisesti
mukana myös muun muassa
helluntaiseurakuntansa toiminnassa, kyläyhdistyksessä
ja Pietarin katulapsityössä,
jonka hyväksi hän tekee talkootöitä, aina kun se on vain
mahdollista. Merkkipäiväänsä mies viettää ulkomailla,
eikä aio asiaa kummemmin
juhlia."
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Sähköliitto ja Toimihenkilöunioni edistävät

työntekijöiden ja toimihenkilöiden

yhteistyötä
TEKSTI
MARGIT NURMIKOLU
K U VAT
RIITTA KALLIO JA
MARGIT NURMIKOLU

!Sähköliitto

ja Toimihenkilöunioni sopivat lokakuussa järjestöjen välisestä
ja keskusjärjestörajat ylittävästä yhteistyöstä työehtosopimustoiminnassa, koulutuksessa, kansainvälisessä
yhteistyössä sekä muussa järjestötoiminnassa.
- Kyseessä ei ole – vellovista huhuista huolimatta –
minkäänlainen liittofuusio
tai edes löyhä unioni, vaan
järkevä yhteistyömuoto,
jonka tarkoituksena on yhteisten sopimustavoitteiden
ajaminen liittojen yhteisillä
sopimusalueilla. Yhteistyö
mahdollistaa myös järjestövoiman yhteiskäytön tilanteessa, jos sopimusneuvottelut katkeavat, Sähköliiton
järjestöpäällikkö Reijo Salmi
muistuttaa.
Hänen mukaansa liitot
pyrkivät myös sopimusneuvotteluissa yhtenäistämään
rinnakkaisten sopimusten
pituudet niin, että ne päättyisivät samanaikaisesti.
- Sähköliitto ja Toimihenkilöunioni tulevat tekemään
yhteistyötä esimerkiksi silloin, jos työnantaja ryhtyy
yksipuolisesti vaihtamaan
noudatettavaa työehtosopi-

musta jommankumman järjestön kannalta epäedullisemmaksi, Salmi toteaa.

Yhteistoimintaa
eri alueilla

Edunvalvonnan lisäksi myös
yhteistä koulutusta tullaan
järjestämään muun muassa
yleisiä työmarkkinakysymyksiä ja palkansaajaryhmien
yhteistoimintaa koskevissa
asioissa sekä sopimusalakohtaisena sellaisilla aloilla,
joilla sopimuslinjaukset, tavoitteet ja sopimusrakenteet
ovat keskeisiltä osiltaan yhteneväisiä. Koulutusta järjestetään työympäristö- ja työsuojeluasioissa, yhdistys- ja
järjestötoiminnassa sekä työsopimussuhteeseen liittyvissä sosiaalivakuutusasioissa.
Myös kansainvälinen yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään
edelleen.
- Liitot myös myötävaikuttavat ja edistävät sähköalantyöntekijöiden ja toimihenkilöiden välistä keskinäistä
yhteistyötä ja sen kehittämistä työpaikoilla, Salmi
painottaa.

Samat alat
ja työpaikat

Yhteistyön pohjana on se,
että molempien liittojen jäsenet työskentelevät hyvin
kattavasti samoilla teollisuuden, rakentamisen ja palvelutuotannon työpaikoilla.
- Esimerkiksi energia-alalla

Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne ja Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski allekirjoittivat lokakuussa järjestöjen välistä
yhteistyötä koskevan sopimuksen.

Sähköliitolla ja Toimihenkilöunionilla on pitkät perinteet neuvotteluyhteistyöstä,
Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski muistuttaa.
Hän myös painottaa, että
yhteistyö lisää Sähköliiton
edunvalvonnan vahvuutta,
joka onnistuu erittäin hyvin
juuri Toimihenkilöunionin
kanssa.
Myös Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti
Rinteen mielestä liittojen
välinen yhteistyö on erittäin
viisasta ja molempien liittojen jäsenkuntaa hyödyttävää.

Tietoliikenteessä
yhteistyötä jo
vuosikymmeniä

Sähköliiton edustajiston jäsen, ARE Oy:n tietoliikennealan pääluottamusmies
Henrik Holmberg kertoo,
- Liitot myös edistävät sähköalantyöntekijöiden ja toimihenkilöiden välistä keskinäistä yhteistyötä ja sen kehittämistä työpaikoilla, järjestöpäällikkö Reijo Salmi
painottaa.

että hänen alallaan tietoliikenteessä yhteistyötä on ollut niin kauan kuin hän on
ollut työelämässä mukana.
- Jo entisen HPY:n aikana 1970-luvulla on tehty
yhteistyötä työntekijöiden
ja toimihenkilöiden välillä,
80-luvulla yhteistyö kehittyi
ja viime vuosien aikana se on
tiivistynyt entisestään. Tällä
sektorilla yhteistyön tekemistä on opittu samankaltaisten työtehtävien kautta,
Henrik Holmberg toteaa.
Muista aloista hän mai-

asentajat ovat omissa työkohteissaan ja työnjohto
muualla.
Tietoliikenteen työt niin
toimihenkilö- kuin työntekijäpuolellakin taas ovat
kenttätasolla niin lähekkäin,
että rinnakkain on kuljettu
jo kauan, Holmberg muistuttaa.

Työnantajan
edessä rinnakkain

1990-luvulla ja 2000-luvun
alussa ongelmia oli Holmbergin mukaan lähinnä TES-

KYSEESSÄ ON JÄRKEVÄ YHTEISTYÖMUOTO,
J O N K A TA R K O I T U K S E N A O N Y H T E I S T E N
S O P I M U S TAV O I T T E I D E N A J A M I N E N
LIITTOJEN YHTEISILLÄ SOPIMUSALUEILLA.

nitsee talotekniikka-alan
ja toteaa, että se on hyvin
erilainen verrattuna hänen
omaan alaansa.
- Siellä näin tiivistä yhteistyötä on ollut kenties
hieman vähemmän, koska

asioissa, mutta nykyisin suurempaa järjestökiistaa ei ole.
- Joskus on ollut jonkun
työn osalta kinaa, pitäisikö
sen tekijän kuulua toimihenkilöliittoon vai työntekijäliittoon ja on vähän musta-

sukkaisesti katseltu, kenelle
mikäkin työ kuuluu, Holmberg kertoo.
Työt ovat kuitenkin nivoutuneet entistä enemmän samanlaisiksi ja myös TES:iin
on saatu maininta työelämän
kehittämisestä.
- Keskustelua on käyty
vuosien varrella, kuten kuuluukin, ja yhteistyö on ollut
hedelmällistä. Parasta on ollut se, että työnantajan edessä sekä toimihenkilö- että
työntekijäpuoli on ollut rinnakkain ja samaa mieltä.
Holmberg ei näe mitään
syytä, miksei yhteistyötä
työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä voitaisi kehittää edelleen.
- Yleensä pelko perustuu
epätietoisuuteen. Sitten kun
asiaa avataan, huomataan,
ettei mitään todellista uhkaa olekaan olemassa, kuten
nyt tässäkin yhteistyöasiassa,
Holmberg toteaa.

vasama

- Parasta on ollut se, että työnantajan edessä sekä työntekijä- että toimihenkilöpuoli on ollut rinnakkain ja samaa mieltä, tietoliikennealalla
jo pitkään yhteistyötä tehnyt Henrik Holmberg iloitsee.

Työtehtävissä
päällekkäisyyksiä

Talotekniikka-alalla, SähköSaarelainen Oy:n palveluk-

!Toimihenkilöunioni

TU ry on asiantuntijoiden,
esimiesten ja toimihenkilötehtävissä työskentelevien ammattiliitto, joka toimii työolojen, palkkojen ja
muiden työsuhteen ehtojen
parantamiseksi sekä jäsentensä työmarkkina-aseman
vahvistamiseksi.
Toimihenkilöunioni on perustettu vuonna 2001, kun
Teknisten Liitto, Suomen
Teollisuustoimihenkilöiden
Liitto, Rakennusteknisten
ammattiliitto ja Svenska
Tekniska Funktionärsförbundet i Finland yhdistyivät.
Puheenjohtajana toimii
Antti Rinne. Liittokokous
järjestetään joka neljäs vuosi. Liittokokouskauden aikana päätäntävaltaa käyttää
61 jäseninen valtuusto ja 18
jäseninen hallitus.
• Jäseniä 125 000 (naisia
49 % ja miehiä 51 %).
• Jäsenyhdistyksiä 290
• Työehtosopimuksia 46
• Aluekeskuksia 9 ja TUtoimisto
• Jäsenmaksu 1,2 % palkkatulosta

järjestöjen välillä niin kauan
kuin sähköjä on vedetty rakennuksiin.
- Esimiehet ovat edustaneet eri järjestöjä ennen Toimihenkilöunionin perustamista. Yhteistyö on sujunut
aika hyvin. Erimielisyyksiä
asioissa tietysti löytyy aina,
kun työtehtäviin on tullut
päällekkäisyyksiä. Työn organisoinnin kannalta yhteistyön on kuitenkin sujuttava
joustavasti molemmin puolin, Loukola korostaa.
Hän kertoo, että yhteistyötä tarvitaan muun muassa
työmaakokouksissa ja erityisosaamista vaativissa työtehtävissä.
- Kärkimiehet työmailla
osallistuvat nykyisin toimihenkilöille kuuluviin tehtäviin ja asentajat neuvottelevat ja sopivat asioista työn
tilaajien kanssa.

sessa työskentelevä pääluottamusmies Vesa Loukola
toteaa, että hänen alallaankin yhteistyötä on tehty eri

Esimiesten
tehtäväkenttä
tutuksi

TU solmii 46 työehtosopimusta teollisuudessa, rakentamisessa ja yksityisissä
palveluissa. Teollisuudessa
ja rakentamisessa sopimukset kattavat kaikki alat. Palveluiden puolella TU:lla on
sopimuksia informaatioteknologian ja median sekä liikenteen aloilla.
Toimihenkilöunioniin
järjestäydytään työtehtävän
mukaan. TU:n jäsenet ovat
koulutukseltaan muun muassa insinöörejä, datanomeja, laborantteja, merkonomeja, piirtäjiä, teknikoita ja
tradenomeja.
Yhteinen nimittäjä on
hyvä koulutus ja vaativa
työtehtävä.

nen, tuotekehitys, konsultointipalvelut
• Hankinta, kuljetus ja varastointi
• Asennus, huolto ja kiinteistöpalvelut
• Asiakaspalvelu ja myynti/
markkinointi/viestintä
• Tietohallinto ja tietoturva
• Talous- ja henkilöstöhallinto
• Toimistopalvelut

Jäsenten suurimmat sopimusalat ovat:
• Teknologiateollisuus 25,6 %
• Rakentaminen ja siihen
liittyvät alat 15,6 %
• Metsäteollisuus 9,9 %
• Kemianteollisuus 8,3 %
• Elintarviketeollisuus 4,5 %
• Tietoliikenne 12 %
• Energia 2,5%
Jäsenten työtehtäviä ovat
• Tuotannon ja rakentamisen suunnittelu ja johtaminen
• Suunnittelu, kehittämi-

Erityisen hyvänä asiana Lou-

kola pitää sitä, että on oppinut tuntemaan esimiesten
tehtäväkenttää. Hän toteaa,
että neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot tulevat merkittävään rooliin, kun on tekemisissä erilaisten ihmisten
kanssa.
Nyt sovitusta liittojen välisestä virallisesta yhteistyöstä
Loukola tuumii, ettei se luultavasti vaikuta arkipäivän
työhön juuri mitenkään.
- Mutta jos jatkossa tulee
yhteisiä edunvalvontaan ja
TES-sopimiseen liittyviä
asioita päätettäväksi, silloin
varmasti virallisella liittoyhteistyöllä on paljon merkitystä.
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la tavalla ja pelkäävät, että
työntekijä-toimihenkilö –
yhteistyöstä seuraa jotain
negatiivista muutosta heidän
työelämäänsä.
- Ei tässä mitään pelkäämistä ole. Meillä ovat olleet
jo nyt sopimukset hyvässä
kuosissa. Kun TU saadaan
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vielä mukaan kierrokselle,
niin eiköhän työnantajapuolen ”shoppailuun” tule
jarrua. Itse kunkin pitää nyt
muuttaa asenteita ja katsoa
tulevaisuuteen uusin silmin,
Loukola kiteyttää."

Turhaa pelkoa

Monenlaista epätietoisuutta ja pelkoakin on esiintynyt jäsenistön keskuudessa
koskien yhteistyötä toimihenkilöiden kanssa niin
työpaikka- kuin liittotasollakin. Loukola huomauttaa,
etteivät kaikki jäsenet ota
vastaan uusia asioita samal-

! Sähköliiton jäsenet
toimivat sähköaloilla ja
niihin läheisesti liittyvissä
ammateissa tai opiskelevat
alan ammatteihin. Liiton
toiminnan tavoitteena on
neuvotella itsenäisesti liiton jäseninä olevien sähköisten alojen ammattilaisten työehtosopimukset, parantaa alalla toimivien työturvallisuutta ja -olosuhteita ja valvoa näiden asioiden
toteutumista työpaikoilla.
Liiton suurimmat sopimusalat ovat energia-, tieto- ja
verkostoteknologia-, talotekniikka-ala sekä teollisuusala.
Sähköliitto on perustettu
Tampereella 30.10.1955.
Sähköliiton keskustoimisto
sijaitsee Tampereella.
Puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2004 alkaen
Martti Alakoski.
Sähköliiton viimeinen
liittokokous pidettiin vuonna 1992. Kokouksessa hyväksytyn sääntömuutoksen
mukaan liittokokouksia ei
enää järjestetä, vaan vuodesta 1996 lähtien korkeinta päätösvaltaa Sähkölii-

- Meillä ovat jo nyt sopimukset hyvässä kuosissa. Kun TU saadaan
vielä mukaan kierrokselle, eiköhän työnantajapuolen ”shoppailuun”
tule jarrua, talotekniikka-alalla työskentelevä Vesa Loukola toteaa.

tossa käyttää 85 jäseninen
edustajisto. Sähköliiton
hallituksessa on 14 jäsentä.
• Jäsenmäärä 31 812
(naisia 4 % ja miehiä 96 %).
Kokonaisluvussa ovat mukana myös oppilasjäsenet ja
eläkeläiset
• Liitolla on 152 toimivaa
ammattiosastoa
• 14 valtakunnallista työehtosopimusta
• Aluetoimistoja liitolla on
Helsingissä, Turussa, Oulussa, Seinäjoella ja Mikkelissä
• Liiton jäsenmaksuprosentti on 1,4.
Sähköliitolla on 14 valtakunnallista työehtosopimusta. Liitto valvoo työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä etuja työpaikoilla ja toimii heidän
ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten
etujensa parantamiseksi.
Liitto on pääsopijana sähköasennusalalla (talotekniikka), energia-alalla sekä
tieto- ja verkostoteknologia-alalla. Se tekee myös
työehtosopimukset eri teollisuuden aloilla työskenteleville sekä RAY:n huoltoasentajille. Lisäksi Säh-

köliitolla on muilla aloilla
työskenteleviä jäseniä.
Jäsenet sopimusaloittain:
• Energia 11,5 %
• Tietoliikenne 9,4 %
• Talotekniikka 32,2 %
• Puunjalostus 2,8 %
• Teollisuus 9,7 %
• RAY 0,4 %
• Muut alat 0,2 %
• Oppilasjäsenet 9,8 %
• Eläkeläiset 24 %
Liiton jäsenet työskentelevät muun muassa sähkön- ja lämpöenergian tuotannossa, sähköä siirtävissä ja jakavissa yrityksissä,
voimalaitosten käyttö- ja
kunnossapitotehtävissä,
tietoliikennealan ja verkostoteknologian tehtävissä,
talotekniikan sähköasennustoimialan erilaisissa tehtävissä sekä teollisuuden ja
sähköisten alojen asennuksen, kunnossapidon ja huollon tehtävissä.
Työ on itsenäistä ja korkeaa ammattitaitoa vaativaa
sekä vastuunalaista, koska
sähkötyössä on noudatettava sähköturvallisuusvaatimuksia ja tiukkoja standardeja.
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Eltelin häviö alihankintatyön kilpailutuksessa siirsi Jarmo Aurasen (vasemmalla) ja Tuomo Ranta-Eskolan eri puolelle aitaa. Yt-neuvottelujen
jälkeen tietoliikenneasentaja Auranen irtisanottiin, mutta linjatöitä
tekevä Ranta-Eskola sai jatkaa.

Eltelissä yt kosketti läheltä

Toinen joutui lähtemään,
toinen sai jäädä
PAAVO HOLI

!Yt-neuvottelut

koskettavat yrityksessä kaikkia,
myös niitä, jotka saavat pitää
työpaikkansa. Näin tapahtui
syksyllä myös verkostoyritys
Eltel Networks Oy:ssä. Osa
irtisanottiin ja osa ei.
Miten yt-prossessi vaikutti
omaan elämään? Sitä miettivät pari kuukautta myöhemmin työpaikkansa menettänyt tietoliikenneasentaja
Jarmo Auranen ja irtisanomiselta tällä kertaa välttynyt, linjatöitä tekevä Tuomo
Ranta-Eskola.

Onnettomat
yt-neuvottelut

Eltel Networksin yt-neuvottelut eivät sujuneet Turussa
kuten piti. Peräti 90 sähköalan ammattilaista menetti

työpaikkansa, vaikka yleensä keskimäärin vain 10 prosenttia yt:n piirissä olevista
on lopulta irtisanottu. Myöhemmin osa irtisanotuista
kutsuttiinkin takaisin töihin.
Tietoliikenneasentaja Jarmo Auranen oli yksi irtisanotuista. Kokemus oli ensimmäinen laatuaan 55-vuotiaalle Auraselle, jonka vuonna 1976 Turun kaupungin
puhelinlaitokselta alkanut
työputki telelaitteiden parissa oli jatkunut katkeamattomana yli 30 vuotta.
- Työnantajan nimi kyllä
oli vuosien varrella vaihtunut moneen kertaan muun
muassa Auriaksi, Soneraksi ja lopulta Elteliksi. Töitä
on kuitenkin aina riittänyt,
joten Eltelin häviäminen
Soneran alihankintatöiden
kilpailutuksessa tuli yllätyksenä, Auranen kertoo.

Alkuvaiheen jälkeen oli
yt-neuvotteluiden jälkeen
syntynyt lopputulos sitten
jo aika odotettu myös Jarmo
Auraselle.

Irtisanottu,
mutta ei työtön

Jarmo Auranen arvioi irtisanomisen jälkeen tilannettaan viileän rauhallisesti.
Saatuaan tiedon, että Eltelin
häviämät työt siirtyvät Empowerille, hän otti yhteyttä
yritykseen. Kokenut asentaja
uskoi kyllä saavansa töitä.
- Minulle kerrottiin, että
Empoweriin kannattaisi olla
yhteydessä. Tarjolla oli itse
asiassa ihan niitä samoja Soneran huoltotöitä, joita olen
tehnyt Eltelilläkin. Niinpä irtisanouduin Eltelistä ja
pääsen aloittamaan uusissa
haalareissa vielä tämän vuoden puolella, Auranen sanoo.

Auranen on tyytyväinen
tilanteeseensa ja aloittaa hyvillä mielin uuden työnantajan palveluksessa. Myös entinen esimies siirtyi Eltelistä
Empoweriin eli Aurasen irtisanomisen ilmoittanut henkilö oli sama, joka palkkasi
hänet uuteen yritykseen.
Työttömänä hän ei joudu
olemaan päivääkään.
- Minulle kävi tässä yt:ssä
hyvin ja sympatiani ovatkin
niiden irtisanottujen puolella, jotka eivät ole saaneet
töitä. Työpaikan menetys on
kova paikka varsinkin silloin, jos kyseessä on perheellinen nuori. Kun tässä iässä
oma perhe on jo maailmalla,
ei työpaikan menetyksestä
ole niin laajoja seurauksia,
Auranen vertaa.

Yhteistoiminta
yrityksissä
!Yhteistoiminnan

tarkoituksena on yrityksen
toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen. Yhteistoiminta eli yt-toiminta käsittää henkilöstön kuulemisen ja
henkilöstölle tiedottamisen.
Kuulemalla työntekijöitä lisätään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Yrityksissä tapahtuvaa yhteistoimintaa säätelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä eli yhteistoimintalaki). Laki kattaa hyvin monenlaiset muutokset,
joita yrityksen toiminnassa tapahtuu. Yhteistoimintavelvoitteen piiriin kuuluvat niin vuokratyö, ulkopuolisen
työvoiman käyttö, toiminnan siirtäminen ja muuttaminen, konehankinnoista aiheutuvat muutokset ja monet
muut asiat.
Työvoiman vähentämisestä johtuvat yt-neuvottelut
ovat siten vain yksi osa lakia. Ne kestävät yrityksen
koosta ja lomautettujen tai irtosanottujen määrästä riippuen 14 päivästä kuuteen viikkoon."

vasama
Nimet vaihtuvat,
työt pysyvät

Kaikki Jarmo Aurasen 34
vuotta pitkän työuran työpaikat ovat sijoittuneet Turkuun ja sen lähiympäristöön.
Vuosien varrella Auranen on
ehtinyt nähdä kuinka työsuhteiden luonne on muuttunut entistä epävarmemmaksi.
- Turun kaupungin puhelinlaitoksella ei aikoinaan
ollut työntekijöillä mitään
murheita. Silloin 1970-luvun lopussa kaikki halusivat
kotiin oman puhelimen ja
me asensimme lankaliittymiä oikein urakalla, Auranen muistelee.
Vasta 1990-luvun alkupuolella eteen tuli siirtolaite- ja
datatekniikan kehittymisen
myötä paljon muutoksia niin
työhön kuin organisaatioon.
Jarmo Auranen sanoo niiden
olleen koko työuransa suurin
haaste.
- Niistäkin selvittiin ja
myös siitä, kun Soneran
toiminnot ulkoistettiin
2000-luvun alkupuolella.
Ensin oli outoa siirtyä puhtaasta tietoliikenneyrityksestä eräänlaiseen sekaﬁrmaan,
mutta työt kuitenkin jatkuivat entisenlaisena. Muutos ei
myöskään vaikuttanut palkkaukseen tai työehtoihin,
Auranen toteaa.

Epävarmuudesta
tuli pysyvä olotila

Jarmo Auranen on nähnyt,
kuinka teleala on tekniikan kehityksen myötä aina
muuttunut voimakkaasti.
- Aikoinaan ihmeteltiin,
kun Turku – Raisio välille
asiakasliittymään tuli nopeudeltaan ”peräti” 64 Kbt
yhteys. Nyt puhutaan, että
tulevaisuudessa televisio, puhelin ja radio yhdistyvät yhdeksi multimedialaitteeksi,
Auranen pohtii.
Samaan aikaan yritykset
ovat erikoistuneet ja ulkois-

asentajaa syksyllä. Asioita ei
voi kuitenkaan jäädä hautomaan, koska työt on kuitenkin tehtävä.
Töitä sähkölinjoilla riittääkin, sillä energiayhtiöiden
on vaikea vähentää pylväiden huoltotarvetta. Turun
ympäristön sähkölinjat ovat
pääosin peräisin 1970-luvulta, minkä vuoksi huoltotarve
on jatkuva.
- Fortum on näissä hommissa Eltelin suurin asiakas
ja työt tapahtuvat Turun ympäristössä, Kustavissa, Mynämäellä ja Raisiossa.

Ongelmallinen
kilpailutus

Työpaikan menetys Eltel Networks Oy:stä ei masentanut Jarmo Aurasta. Kokenut tietoliikenneasentaja uskoi saavansa pian uusia töitä.
Niitä löytyikin Empower-yhtiöstä, joka voitti tuttujen Soneran huoltotöiden kilpailutuksen Elteliltä.

taneet toimintojaan, jotka
kilpailutetaan vähän väliä.
Työtekijät eivät voi tänään
tietää, missä yrityksessä ja
minkälaisilla työehdoilla
huomenna töitä tekevät.
- Totta kai olisi mukavampaa, jos työpaikka olisi varmempi, mutta kun tiedän
asian, niin ei se toisaalta hirveästi rasitakaan. Teen asiat
töissä niin hyvin kuin pystyn, enkä murehdi sitä riittääkö näitä töitä eläkkeelle,
Auranen sanoo.
Vielä Jarmo Aurasen pitäisi jaksaa painaa kahdeksan
vuotta töissä, joita hän mielellään tekee.
- Vaikka työssä on omat
velvoitteensa, niin vapaus
liikkua tuolla kentällä on
tässä ammatissa parasta. Sisätyöt eivät ole minua varten. On pakko sanoa, että
kesällä on mukava olla asennushommissa jossain ulkojakajalla.

Yt-kierre rassaa
kaikkien elämää

Verkostoyritysten toiminnan
vapautuminen muutti linjaasentajien aiemmin tasaisen
varmasti sujuneet työsuhteet
lähemmäs talotekniikkaalan sähköasentajien epävarmempia töitä. Töiden kilpailutusten aikajänne on toki
pitempi kuin uudisrakentamisen urakkakohtainen sopiminen, mutta ongelmat ovat
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silti samankaltaisia.
- Hankalinta kilpailutustilanteissa on työehtojen
tason ylläpitäminen. Kun
sopimukset siirtyvät yritykseltä toiselle ja samat miehet
jatkavat samoissa hommissa,
mutta vain erivärisissä haalareissa, pitäisi myös henkilökunnan siirtyä uuteen yritykseen vanhoina työntekijöinä, Ranta-Eskola vaatii.
Totuus kuitenkin on, että
yhä useampi joutuu jatkamaan periaatteessa vanhoja
töitään entistä huonommalla palkalla.
- Sen on tämä nykyajan
trendi, että yrityksen voitto
otetaan asentajan pussissa.
Yhteiskunnassa ei olla enää
valmiita maksaman kunnolla hyvästä työsuorituksesta,
Ranta-Eskola pohtii.

Vuokratyöllä ei
saa jatkuvuutta

Vuokratyötä tarjotaan entistä enemmän myös linjatyömaille. Moni yritys on
päättänyt, että tulevaisuu-

Tuomo Ranta-Eskola kuuntelee kertomusta Jarmo Aurasen työelämän vaiheista
korva tarkkana. Vaikka takana on vasta 5½ vuotta Eltel Networksin väreissä, on
yt-epävarmuus tullut tutuksi
perheelliselle linja-asentajalle.
- Töiden kilpailutus ja siitä
seuraava epävarmuus näkyy
koko yrityksessä. Kun Salon
alueella menetettiin sopimus, alkoivat heti yt-neuvottelut, Ranta-Eskola kertoo.
Ranta-Eskolan mukaan
tällainen tempova toimintatapa ruokkii huhuja ja kuulopuheita. Lopulta kaikki ovat
epävarmoja työpaikoistaan,
mikä ei suinkaan motivoi tehokkaaseen työsuoritukseen.
- Eltelissä yt-neuvottelut
ovat koskeneet koko yritystä
ja meiltäkin lähti pari linja-
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dessa kaikki lisätyövoima
palkataan vuokratyöﬁrmojen
kautta.
- Se huolestuttaa kovasti,
koska vuokratyöläisille maksetaan pienempää kokemuspalkkaa. Halvemman työvoiman vuoksihan vuokratyötä
näissä hommissa tietenkin
käytetään. Käytännössä se ei
kuitenkaan tule halvemmaksi kuin vakituinen työvoima,
joka tekee työt nopeammin
ja kokeneemmin, Tuomo
Ranta-Eskola uskoo.
Linjatyöt eivät katso aikaa
eikä paikkaa, kun häiriö tai
huoltotyö iskee päälle.
- Jos Kustavissa on neljän
tunnin työ, niin kyllä siihen
edestakaisin ajettaessa koko
päivä menee. Siitä tilaajayhtiön on suostuttava Eltelille
tai jollekin muulle yritykselle maksamaan.
Sisäjohtoasentajan koulutuksen saanut Tuomo Ranta-Eskola asensi katuvaloja
ennen kuin päätyi nykyisiin linjatöihin. Puoli vuotta meni välillä Helsingissä,
mutta se ei innostanut:
- Enhän minä nähnyt siellä aurinkoa ollenkaan, kun
kaikki työt olivat kellareissa.
Täällä saa olla ulkohommissa
ja työssä on oma vapautensa.
Tätä minä haluaisin jatkaa,
koska perhe pitää elättää ja
näistä töistä kerran pidän."

Eltel Networks Oy:ssä linjatöissä
jatkava Tuomo Ranta-Eskolan
mukaan vaikeinta on säilyttää
kilpailutustilanteissa työehtojen
taso riittävänä.
- Kun sopimukset siirtyvät yritykseltä toiselle ja samat miehet jatkavat töitä erivärisissä haalareissa, pitäisi myös henkilökunnan
siirtyä uuteen yritykseen vanhoina työntekijöinä.

SAK:n kulttuurirahaston

vuoden 2010 apurahat haettavana

!SAK kulttuurirahasto on julistanut vuo-

den 2010 apurahat haettaviksi.
Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen
ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet
tai harrastajaryhmät.
Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät
www.sivistysrahasto.
KSR:n osoitteesta
com.
Internetissä täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan
11.1.2010 mennessä hakijan omaan ammattiliittoon.

Sähköliiton jäsen!

Toimita hakemuksesi 11.1.2010 mennessä
osoitteella: Sähköliitto, PL 747,
33101 Tampere.
Kuoreen merkintä ”Kulttuuriapuraha”.
Vuoden 2007 alusta SAK:n kulttuurirahasto on toiminut Kansan Sivistysrahaston
yhteydessä erikoisrahastona. Jos hakijan
ammattiliitolla on oma rahasto KSR:ssä,
käsitellään hakemus myös sen apurahoja
jaettaessa ilman eri hakemusta.

Apurahojen saajien nimet julkaistaan
SAK:n kotisivuilla www.sak.ﬁ viimeistään
17.2.2010 sekä 3.3.2010 ilmestyvässä Palkkatyöläisessä ja 25.2.2010 ilmestyvässä Löntagarenissa. Päätös apurahasta ilmoitetaan
saajalle myös henkilökohtaisesti.
Lisätietoja antavat Pirjo Vainio puh. 040
5278805 pirjo.vainio@sak.ﬁ ja Merja Lehmussaari puh 040 5042152 merja.lehmussaari@sak.ﬁ.

Apurahojen
käsittelyaikataulu 2010

Apurahojen hakuaika päättyy 11.1.2010.
Hakemukset toimitetaan omaan ammattiliittoon (viimeisen päivän postileima).
• Hakemukset SAK:hon 5.2.2010 mennessä
• Rahaston hoitokunnan kokous ja apurahojen jaosta päättäminen 16.2.2010
• Saajien nimet julkaistaan SAK:n kotisivulla www.sak.ﬁ 17.2.2010
• Saajien nimet 3.3.2010 Palkkatyöläisessä
ja 25.2.2010 Löntagarenissa
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Huolto- ja kunnossapitopalveluiden TES:

Paljon parempi
kuin ensilukemalta näyttää

KEIJO RIMMISTÖ
PAAVO HOLI

!Sähköliiton edustajis-

to käsitteli neljä vuotta sitten, 18. – 19.11.2005, liiton
johtokuntien ja hallituksen
valmistelemaa työehtosopimusstrategiaa. Sen valmistelussa ja päätöksenteossa
tuli voimakkaasti esille tarve
omasta, liiton itsenäisesti ei rinnakkaissopimuksena
- neuvottelemasta teollisuuden työehtosopimuksesta.
Kyseisen kaltaisen työehtosopimuksen aikaansaaminen oli ollut liiton tavoitteena jo kymmeniä vuosia. Tie
huolto- ja kunnossapitopalveluita koskevan työehtosopimuksen tekemiselle oli
siten avattu.

Neuvotteluista
sopimukseen

Huolto- ja kunnossapidon
työehtosopimusta alettiin
neuvotella elo-syyskuun
vaihteessa vuonna 2005.
Vastapuolena oli Tieto- ja
tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry. Neuvottelutulos saavutettiin 13.12.2006
ja se hyväksyttiin yksimielisesti helmikuussa 2007 niin
talotekniikka-alan ja teollisuuden alojen johtokunnissa
kuin liiton hallituksessakin.
Sopimusta muutettiin
2009 ja samalla nimi vaihtui
Huolto- ja kunnossapitopalveluiden sopimukseksi. Muutokset hyväksyttiin Sähköliiton hallituksessa 29.4.2009
yksimielisesti. Sopimusta
noudatetaan tällä hetkellä
neljässä yrityksessä. Niistä
suurin on Maintpartner Oy,
jonka noin 800 työntekijästä
80 on sähköliittolaisia. Kaikkiaan sopimuksen piirissä on
132 Sähköliiton jäsentä.
Keijo Rimmistö haluaa
korostaa, että sopimus ei ole
hänen vaan Sähköliiton ja
että liiton työntekijänä hän
on tehnyt vain sen, mitä
edustajisto ja hallituksen
päätökset edellyttävät.

Lomautukset ja
irtisanomisajat

Maintpartner Oy:n työntekijä Harri Lepikko on esittänyt kirjoituksessaan joukon
kysymyksiä, joihin tässä lehtijutussa vastataan.

Koskien lomautusta ilman
yt-neuvotteluaikoja Keijo
Rimmistö vastaa, että liitto
on tehnyt tulevia työehtosopimusneuvotteluja varten
eri sopimusaloilla useita jäsenkyselyitä. Niissä tärkeimmäksi asiaksi on noussut työpaikan säilyminen. Niinpä
tätä kohtaa neuvoteltaessa
nähtiin tärkeäksi, että työntekijä jää yritykseen työsuhteeseen.
Nyt työnantajalle on helpompi lomauttaa kuin irtisanoa työntekijä. Jos työnantaja jossakin vaiheessa kuitenkin aikoo irtisanoa työntekijöitä, on silloin käytävä
yt-lain mukaiset neuvottelut.
Puhuttaessa lyhyistä irtisanomisajoista kannattaa
muistaa, että vastaavat irtisanomisajat ovat olemassa
Talotekniikka-alan työehtosopimuksessa, joka on liiton
suurin sopimusala. Niitä ei
ole kritisoitu, koska työntekijätkin haluavat päästä tarvittaessa nopeasti irti yrityksestä.

Työajat, lisät ja
ateriakorvaukset

Ottaessaan käyttöön jaksotetun työajan työnantajan
on annettava kahta viikkoa
ennen ensimmäistä työvuoroa työvuoroluettelo, jossa
pitää olla vähintään neljän
viikon työvuorot.
Monissa yrityksissä tällaisesta työaikajärjestelmästä
on jo sovittu paikallisesti.
Nähtäväksi jää kuinka paljon tätä työehtosopimuksen
kohtaa käytetään. Tämä
kohta tuli työehtosopimukseen, koska Sähköliitto hävisi kyseisen asian työneuvostossa.
Jos tästä työehtosopimuksen kohdasta tulee ongelmia,
on siihen puututtava tulevissa sopimusneuvotteluissa tai
vaihtoehtoisesti työehtosopimuksen kehittämistyöryhmässä.
Palvelusvuosilisä siirretään huolto- ja kunnossapitopalveluiden sopimuksessa
henkilökohtaiseen tuntipalkkaan. Aikapalkan osuudesta ja siitä, että palkka voi
laskea, kannattaa lukea työ-

ehtosopimuksen s. 3 kohta
2.: ”Tämän sopimuksen käyttöönoton yhteydessä työntekijän palkkaa ei alenneta,
ellei työtehtävissä tapahdu
olennaisia muutoksia.”
Ateriakorvausten suhteen
ne Maintpartnerin asentajat,
joihin on 30.9.2009 asti noudatettu metallin työehtosopimusta, eivät ole aiemminkaan saaneet työehtosopimukseen perustuvaa ateriakorvausta. Ateriakorvaus ja
kulukorvaukset on maksettu
paikalliseen sopimukseen perustuen. Työehtosopimuksen
vaihto ei muuta paikallisia
sopimuksia.

tään kolmantena muutoksen
toimeenpanoa edeltävänä
päivänä. Tästä muutoksesta
ei korvata työntekijälle mitään.
Huolto- ja kunnossapitopalveluiden työehtosopimuksessa sanotaan s. 13, että
mikäli muutetun työvuoron
ja sitä koskevan ilmoituksen
väliin jää vähemmän kuin
viisi työvuoroa, työntekijälle on maksettava ensimmäiseen viiteen vuoroon 2,11
€/h lisä.

Vuorotyön
kysymykset

Vertailkaa
sopimuksia

Nykyisiä vuorotyösopimuksia noudatetaan siihen saakka kunnes neuvottelukunta
saa valmiiksi vuorotyötekstit. Työajan lyhennystä asentajat saavat vuodessa enemmän kuin metallin työehtosopimuksen mukaan.
Vuoron muuttumisesta
on metallin sopimuksen mukaan ilmoitettava viimeis-

LUKIJAN

Työehtosopimus on aina
kokonaisuus. Eri työehtosopimuksia vertailtaessa on
eroja. Toisessa TES:ssa joku
kohta on paremmin kuin toisessa tai päinvastoin.
Riippuen siitä, kuka asioita
kommentoi ja missä tarkoituksessa, tietyt asiat nousevat esille ja annetaan jopa
tarkoituksellisesti virheellis-

ÄÄNI

Täydellistä
sopimusta
ei ole olemassa

Kovia kysymyksiä huolto- ja
kunnossapitopalveluiden TES:sta
Lueskelin Vasamasta kir-

joituksen, johon on annettava vastinetta.
Teknologiateollisuuden
TES verrattuna huolto- ja
kunnossapito TES:een:
- Voidaan lomauttaa ilman
YT-neuvotteluja.
- Irtisanomisajat lyhemmät.
- Työpäivän pituus voi olla
10 tuntia ja viikossa 50

tuntia, tasoittumisaika 12
viikossa. Voidaan määrittää
ilman työntekijän suostumista.
- Palveluvuosipalkkiota ei
ole.
- Palkassa ei ole aikapalkkaosuutta,
palkkaa voi laskea.
- Ateriakorvausta ei ole
(1/4-päiväraha).

-3-vuorosopimusta ei ole.
Työajanlyhennys on sama
kuin
1-vuorossa.
- Vuoronvaihto jo seuraavana päivänä, jos maksetaan
2,11€ tunnille lisää.
Tämä on pakko ja ilman
työntekijän
suostumusta.
Nämä ovat muutamia

kohtia siitä teidän TES:sta
ja ovat todella heikennyksiä!
Älkää ihmetelkö, jos teillä
on alkanut
jäsenpako.

liiton hallinnon (hallitus
ja johtokunnat) aloitteesta. Sopimusta tehdessään
työntekijät vain siis tekevät mahdollisimman hyvin
heille määrättyä työtä, jonka tulokset liiton hallitus lopullisena vastuun kantajana

joko hyväksyy tai hylkää.
Huolto- ja kunnossapitopalveluiden TES hyväksyttiin
Sähköliiton hallituksessa
yksimielisesti.

Harri Lepikko
Maintpartnerin sähkömies

Toimitus vastaa
Oheinen Lukijan ääni

kirjoitus katsottiin Sähköliitossa niin tärkeäksi,
että siihen päätettiin vastata kokonaisella aihetta
käsittelevällä lehtijutulla.
Toivottavasti se on vastaus
myös muille jäsenille, jotka

ovat pohdiskelleet huoltoja kunnossapitopalveluiden
työehtosopimuksen sisältöä.
Alkuperäisessä Harri Lepikon kirjoituksessa puhutaan Rimmistön TES:sta.
Selvennykseksi on sanottava, että TES:t syntyvät aina

tä tietoa omien päämäärien saavuttamiseksi.
Huolto- ja kunnossapitopalveluiden työehtosopimukseen on moni asia kirjattu paremmin kuin metallin
vihreään kirjaan, esimerkiksi
työajan lyhennys, vuosiloma,
matkakorvaus, suoritustyöajan takuupalkka, keskituntiansio ja niin edelleen.
Metalliliiton ja Teknologiateollisuus ry:n välinen
työehtosopimus on aikoinaan tehty raskaan metalliteollisuuden tehdastyöhön
eikä huolto- ja kunnossapitopalveluun.
Metalliliiton neuvottelemassa työehtosopimuksessa
tai sitten suullisesti työantajaliiton kanssa, on sovittu
esimerkiksi korvaavasta työstä sairasloman aikana, ylityöprosenttien heikennyksistä,
laajemmasta työrauhasta,
palkanalennuksen neuvottelujärjestelmästä ja niin
edelleen. Näitä heikennettyjä kohtia ei ole Sähköliiton
neuvottelemissa sopimuksissa vaikka työnantajaliitot
ovat niitä sinne vaatineet.

Paavo Holi
Päätoimittaja

Sähköliiton jäsenten mielestä kaikkein tärkein asia
on se, että asentajat saavat
itse neuvotella omasta työehtosopimuksestaan ja myös
päättää siitä. Metalliliiton
työehtosopimukset neuvottelevat aina toimitsijat. Siksi jatkossakin Maintpartner
Oy:stä on aina joku asentaja sekä työehtosopimuksen
neuvottelukunnassa ja sen
kehittämistyöryhmässä.
Juuri neuvottelujen kautta
työehtosopimuksen epäkohtia pyritään parantamaan
eikä tässä maassa ole yhtään
työehtosopimusta, jossa ei
olisi jotain muutettavaa joko
paremmin työtekijän edun
mukaiseksi tai muuten alalle
sopivammaksi."
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Juhlat alkakoon
!
Nyt

alennusta myös
liikennevakuutuksesta

Nyt on syytä hymyyn, sillä juhlimme koko vuoden 2010
100-vuotista taivaltamme. Sen kunniaksi annamme lisäedun liittoasiakkaillemme: saat muiden etujen lisäksi 3 %
alennusta liikennevakuutuksesta.
Pysy mukana juhlatunnelmassa ja tarkista ajankohtaiset
edut ja tapahtumat osoitteesta www.turva.fi!

Kerro oma
nalletarinasi!

Keräämme tarinoita
rakkaista nallekarhuista
osoitteessa nallegalleria.fi.
Palkitsemme parhaan
tarinan joka kuukausi
jättinallella.

Hymyile, olet Turvassa

Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.
* Myönnämme alennuksen yksityisasiakkaiden yksityiskäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen liikennevakuutuksista. Alennuksen saavat sekä nykyiset että uudet Turvan
asiakkaat, kun he kuuluvat liittoon tai ovat liittoon kuuluvan Turvan asiakkaan perheenjäseniä. Turvan nykyisten asiakkaiden vakuutuksiin alennus astuu voimaan vakuutuksen vuosittaisesta uudistumiskuukaudesta lähtien. Uusille asiakkaille alennusta tarjotaan 1.1.2010 lähtien.
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Jäsenmaksujen
suorittaminen
! Jäsenmaksujen

maksuaikaa on kuusi kuukautta siitä, kun maksuperuste on syntynyt. Jäsenmaksut maksetaan päätoimesta maksetusta verollisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista etuuksista. Työttömyyskassa perii
jäsenmaksun automaattisesti päivärahoista.
Mikäli jäsenmaksuja on
maksamatta yli kuuden
kuukauden ajalta, katkeaa
jäsenyys osastoon/liittoon ja
työttömyyskassaan.

Uusi työnantaja
– uusi perintäsopimus

Työnantajaa vaihtavat sopimusalajäsenet täyttävät
jäsenmaksun perintäsopimuksen jokaisen uuden
työsuhteen alkaessa. Sama
sähköinen lomake palvelee
sekä jäseneksi liittyviä että
työnantajaa vaihtavia jäseniä. Lomakkeen voi:
1 Täyttää ja lähettää sähköisesti netissä www.sahkoliitto.ﬁ > Liity jäseneksi
(etusivulla).
2 Tulostaa www.sahkoliitto.ﬁ > Lomakkeet
ja lähettää allekirjoitetun
lomakkeen postitse tai faksilla
3 Lähettää lomakkeen
sähköpostin liitteenä
4 Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen liiton
postituksesta, puh. (03)
252 0234.

Työnantaja perii
jäsenmaksun

Jos työnantaja perii jäsenmaksun, sopimus on toimitettava työnantajan allekirjoitettavaksi. Jos täytät
ja lähetät lomakkeen netin
kautta, muista tulostaa yksi
kappale myös työnantajallesi. Sähköisiin lomakkeisiin
ei merkitä allekirjoituksia.
Lähetämme työnantajalle
tarvittavat viitteet jäsenmaksujen tilittämistä varten.

Maksat itse
jäsenmaksun

Jos maksat jäsenmaksun
itse, työnantajan allekirjoitusta ei tarvita.
Itse maksaville jäsenille
lähetämme viitetilisiirrot

täytetyn perintäsopimuksen perusteella tai voit myös
soittaa ja tilata viitetilisiirtoja liiton jäsenrekisteristä.

Verkkopalvelu
apunasi

Sähköliiton jäsenenä Sinulla on mahdollisuus katsella
verkkopalvelun kautta omia
tietojasi ja tarvittaessa päivittää niitä. Pääset verkkopalveluun www.sahkoliitto.
ﬁ > Jäsenrekisteri.
Ensimmäisen kerran palveluun kirjaudutaan antamalla
käyttäjätunnukseksi oma jäsennumero (jäsenkortista)
salasanaksi oma postinumero
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Säilytä uusi salasana
huolellisesti! Tarkat kirjautumisohjeet löytyvät verkkopalvelun etusivulta.
Itse maksavana jäsenenä voit laskea jäsenmaksun määrän ja maksaa sen
verkkopankin kautta omilla Nordean, Sammon tai
Osuuspankin pankkitunnuksillasi.

Pidä jäsenyytesi
voimassa

Jos sinulla on jokin palkaton jakso, muista AINA
ilmoittaa kyseinen aika jäsenrekisteriin. Esimerkiksi
opiskelet, olet armeijassa,
saat kansaneläkelaitokselta
sairaus- tai työttömyyspäivärahaa, olet määräaikaisella eläkkeellä, ”omalla lomalla”, rakennat omaa taloa ja
olet palkattomalla vapaalla
rakennusajan, ilmoita nuo
jaksot jäsenrekisteriin, jotta
ne voidaan merkitä jäsenmaksuvapaa-ajoiksi. Näin
jäsenyytesi ja samalla työttömyysturvaoikeutesi pysyy
voimassa.
Voit tulostaa Jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeen www.sahkoliitto.ﬁ >
Lomakkeet ja lähettää sen
postitse jäsenrekisteriin.
Jäsenmaksuvapautuksia
voit ilmoittaa myös faksilla,
sähköpostilla, verkkopalvelun kautta tai oheisella
jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeella. "

Jäsenrekisteri päivystää toimistoaikana,
ensisijaisesti klo 9.00–15.00.
Puh. 03 252 0303, faksi 03 252 0210
Sähköposti: jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
Postiosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 Tampere

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista
etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat Sinun on itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Hoida jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2 – 4 kertaa vuodessa. Voit tehdä sen tällä lomakkeella.
Lomakkeen voi tulostaa myös www.sahkoliitto.ﬁ
Lähetä ilmoituksesi osoitteella:
Sähköliitto/Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Henkilötiedot

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet
Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta
Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha
Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha
Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha
Äitiys-/isyyspäiväraha
Vanhempainraha
Hoitovapaa/kotihoidontuki
Omaishoitaja
Palkaton virkavapaa/oma loma
Asevelvollisuus
Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)
Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä
Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi
Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
(03) 252 0111

Faksi
(03) 252 0210

www.sahkoliitto.ﬁ
Pankki: Nordea
152130-102378 jäsenmaksutili

Lomakenumero SL/02.03

Rennot jäsenpäivät elokuussa 2010
!Sähköliiton

kesä- ja
talvipäivät siirtyvät historiaan. Tilalle on tulossa nuo-

rekas toiminnallinen jäsentapahtuma, joka toteutetaan
vähintään joka toinen vuosi.

Ensimmäiset perhekeskeiset
”retkeilypäivät” järjestetään
venetsialaisviikonloppuna
28.8. - 29.8.2010. Järjestelyistä vastaa ensisijaisesti
Hyvinkään ammattiosasto
013 puheenjohtajansa Ari
Kähkösen johdolla. Liiton järjestöosaston ohella
talkoissa on mukana myös
osasto 182 ja useita EteläSuomen ammattiosastojen
aktiiveja.

Tapahtumalla ei vielä ole nimeä. Keksi siis nimi ja voita yllätyspalkinto ja illalliskortti tapahtumaan!
Lähetä ehdotuksesi ja henkilötietosi tammikuun loppuun mennessä joko netissä
olevalla lomakkeella tai soittamalla kurssisihteeri Tiina
Mäkkylälle, puh. 03 2520
238. Nimiehdotuksen voi lähettää hänelle myös postitse:
Sähköliitto, PL 747, 33101
Tampere."

vasama

Sähkön siirto kallistunut
viisi prosenttia tänä vuonna
4Kotitalouksien

sähkön siirtohinta on noussut
vuoden alusta keskimäärin
5,3 prosenttia, sähkölämmittäjätalouksille nousu on
ollut 4,5 prosenttia.
Siirtohintojen nousun
taustalla ovat verkkoyhtiöiden lisääntyneet investoinnit ikääntyvään jakeluverkkoon ja etäluettaviin mittareihin. Toimitusvarmuuden
parantaminen, esimerkiksi
ilmajohtojen korvaaminen
maakaapeleilla, tulee näkymään asiakkaille sähkökatkosten vähenemisenä.
Sähköenergian tarjoushinnat ovat laskeneet vuoden alusta etenkin yksivuotisten sopimusten osalta.
Tavalliselle kotitaloudelle
yhden ja kahden vuoden
määräaikaiset tarjoukset
ovat nyt 11,2 -13,4 prosent-

tia vuoden alkua edullisemmat. Sähkölämmittäjätalous maksaa tällä hetkellä
vuoden sopimuksesta 15,1
prosenttia vuoden alkua
vähemmän, kaksivuotisen
sopimuksen hinta on 12,4
prosenttia edullisempi. Toimitusvelvollisuushinnat laskivat molemmissa ryhmissä
vajaat kaksi prosenttia vuoden alusta.
Kokonaisuudessaan kuluttajan sähkölasku pysyi lähes
alkuvuoden tasolla. Sähkön
myynnin ja siirron kokonaishinta nousi kotitalouksille keskimäärin muutaman
euron.

Myyjänvaihto
ennätysvilkasta

Sähkönmyyjää vaihtoi viimeisen vuoden aikana 6,8
prosenttia kuluttajista.

Etenkin tammi-elokuun
ennätyksellisen vaihtoaktiivisuuden myötä Suomi
lähestyy jo naapurimaiden
myyjänvaihtolukuja.
Tänä vuonna sähkönmyyjää on ehtinyt vaihtaa lähes
164 000 sähkönkäyttäjää,
myyjää vaihtaneita sähkönkäyttäjiä oli jopa 80 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla tammi-elokuun jaksolla. Myyjänvaihtoon päätyi etenkin
entistä useampi kerros- ja
rivitalon sähkönkäyttäjä.
Kuluttajat löytävät yhä
paremmin Energiamarkkinaviraston www.sahkonhinta.ﬁ -kilpailuttamispalveluun. Tänä vuonna sivustolla on tehty 2,4 miljoonaa
vertailuhakua.<

Relacomille uudet työsuojeluvaltuutetut
4 Relacom

Finland
Oy:n 30.11.2009 pidetyssä työsuojeluvaltuutettujen
vaalissa ovat valituiksi tulleet seuraavat henkilöt:
Työntekijöiden
työsuojeluvaltuutetuksi:

Jukka Johansson
Työntekijöiden I-varatyösuojeluvaltuutetuksi:
Jukka Nikitin
Työntekijöiden II-varatyösuojeluvaltuutetuksi:
Esa Viileinen

Tulevaisuuden rakentajalla on näkemys ja
ymmärrys ihmisen, yrityselämän ja yhteiskunnan tarpeista. Lemminkäisen väki rakentaa, peruskorjaa, huoltaa ja ylläpitää - on
monin tavoin mukana ympäristömme rakentamisessa sekä Suomessa että ulkomailla.
TALONRAKENTAMINEN • INFRARAKENTAMINEN
TALOTEKNIIKKA • RAKENNUSTUOTTEET
www.lemminkainen.ﬁ

Kiitämme äänestäjiä saamastamme luottamuksesta.
Jukka Johansson
Jukka Nikitin
Esa Viileinen
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nopea,
varma ja
edullinen
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sähkölämmittimet

Suurpainenatrium- ja
monimetallivalonheittimet. IP65 esim.

HEITIN 70 johon sopii
Rx7s- kantaiset monimetalli- ja suurpainenatriumlamput (Hin. siv. 115-116).
Runko ja lasin kehys ovat
Varastostamme saat suo- alumiinivalua.
raan 63 erilaista maahanHeijastin on eloksoitu alutuomaamme ruotsalaista
miinia, teho 70W, korkeus
ROUNDLINE mallia.
37 cm, hinta
vain 79 €
ROUNDLINE on:
Helposti asennettava
HEITIN 150
Tilava liitäntärasia voidaan
teho 150W,
vapaasti kiinnittää joko
kork. 37 cm
asennustelineeseen tai
hinta vain
seinään.
ROUNDLINE on lämmitin
joissa edullisuus, tyylikkyys ja turvallisuus löytyvät samasta paketista.

Huoltoystävällinen
Lämmittimen puhdistus
takaosasta käy helposti
lämmitintä kallistamalla.
Turvallinen
Puristealumiinisen lämpöelementin
ansiosta pintalämpötila
on vain 35°C
tehon ollessa 50% (varastoimme myös varaosana)
Säätötarkka
Elektronisen termostaatin
säätötarkkuus on ±0,2 °C.
Tarkka säätö merkitsee
mukavuuden lisäksi myös
alhaisempaa energiankulutusta.
Edullinen
Huippulaadustaan ja
ominaisuuksistaan huolimatta ROUNDLINE tasolämmittimet ovat todella
edullisia esim.
600W tehoisen, 64x40 cm
mittaisen BASIC 600 T:n
hinta on vain 72 € ,
800W tehoisen, 75x40 cm
mittaisen ROUNDLINE:n
hinta on vain 75 € ja
1000W tehoisen, 97x40 cm
mittaisen
BASIC 1000 T
hinta on vain

78 €

88 €

Monimetallilamput
värilämpötila 4200 K,
polttoikä n. 12.000 h
MO 70 PU ja
MO 150 PU vain 1980

€

HEITIN 250 johon sopii
E40- kantaiset monimetalli- ja suurpainenatriumlamput (Hin. siv. 115-116).
teho 250 W
korkeus 43 cm
vain 118 €
HEITIN 400
teho 400W
hinta vain 129

€

JUSSI-sarjan
kuivantilan uppoasennus pistorasiat kokopeitelevyllä. Esim.
PU 2 MJP 2-os
maadoitettu pistorasia perinteinen
malli 16A 250V
60
IP20 vain 1-9 kpl 8
70 €
yli 9 kpl 7

€

keskiölevyllä PU 2 MKJP
2-os sukopistorasia perinteinen malli
250V IP20
80 €
1-9 kpl 7
yli 9 kpl

690 €

Kosteantilan 2-os suko
pistorasia 16A,
IP44 PU 2 RJ

ROUNDLINE:n kapeat
hinta 11 80 €
kosteantilan lämpötasot
elektronisella termostaatilla Strömforssin
2-osainen 16A sukopisIP 44.
torasia lapsiMerkkivalollisen termostaasuojin, IP44
tin säätötarkkuus ± 0,2 °C
PP 2 RA
esim.
hinta vain 8 80 €
PESU 301
MMJ metrihinnat täysin
teho 300 W
pakkauksin 3x1,5S 0 48 €
lev.32,5 cm
3x2,5S 0 79 €
kork. 40 cm
hinta 89 €
Takuu 2 vuotta.

Varastoimme myös
varatermostaatteja.

Hinnat ALV 0%

079 €
5x2,5S 1 28 €
5x1,5S

puh 02
puh

Tutustu uuteen tuoteluettelomme No 23 ja lataa se
tietokoneellesi 10 Mt PDFtiedostona kotisivultamme.

www.finnparttia.fi

Voit tilata sen myös 228 sivuisena kirjana veloituksetta.

Tule ja tutustu
osastomme C-100
uutuuksiin.
Osastollamme kävijöiden kesken arvontaan
aito 1864 valmistettu
Colt revolveri ( lupavapaa museoase)
Olet aina tietysti myös
tervetullut tutustumaan
noutohalliimme ja sen
varastomallien runsauteen.
Mittaus- ja ryhmäkeskukset suoraan
varastostamme esim
Kosteantilan IP54
ryhmäkeskus RK 15 ARV
Mitat: 285x500x138 mm.
Varustus: 3x40A pääkytkin,
4-nap. 30 mA vikavirtasuojakytkin, kaapeleiden
läpivientitiivisteet sekä
erilliset nolla- ja suojamaakiskot riittävällä liitinmäärällä.
6 kpl 10A,
9 kpl 16A
GE:n jousiliitinautomaatteja
sekä 14 moduulin varatila.
hinta vain 159 €
375 mm korkea versio
RK 9 ARV jossa on
3 kpl 10A ja 6 kpl 16A
GE:n jousiliitinautomaatteja sekä 8 moduulin varatila maksaa vain 134 €
3~ mittauskeskukset
kosteantilan pinta- tai
uppoasennukseen esim.
MK 6 AR+PR jossa on
5x16A voima- ja 16A sukopistorasia jotka on suojattu
30 mA vikavirtasuojakytkimellä. Mitat 45x70x16 cm.
IP 34 pääkytkin 3x40 A
päävarokkeet 3x25 A
Sulakeautomaatit:
3 kpl 10A
6 kpl 16A
varatilaa 11
modulia.
vain 275 €

Finnparttia

72 72 00

www.finnparttia.fi
www.
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Vuodenvaihteen maksupäivät
Työttömyyspäivärahan maksupäivät ovat normaalisti keskiviikko ja perjantai. Loppuvuoden arkipyhät aiheuttavat
kuitenkin maksupäiviin muutoksia. Myös postinkuljetuksessa saattaa tällöin esiintyä viivettä.
Jatkohakemus kannattaakin lähettää netissä työttömyyskassan verkkopalvelun kautta www.sahkoliitto.ﬁ > Työttömyyskassa.
Vuodenvaihteen maksupäivät
Työttömyyspäiväraha
23.12.2009, 30.12.2009 ja 4.1.2010 ja tämän jälkeen
normaalisti keskiviikko ja perjantai.
Maksupäivät koskevat vain kokonaan työttömien tai lomautettujen neljän viikon jatkohakemuksia, joissa ei ole
poikkeuksia kuten esim. työpäiviä. Hakemuksen voi postittaa aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.
Koulutustuki ja vuorottelukorvaus
Koulutustuen ja vuorottelukorvauksen normaali maksupäivä on perjantai. Jouluviikon arkipyhästä johtuen jouluviikolla ei ole maksupäivää perjantaina vaan se siirtyy
tiistaille 29.12.2009. Seuraava maksupäivä on 4.1.2010.

osa täydennyspäivärahana,
vain täydennyspäivärahana
maksettu osuus luetaan työansioihin.
• Jäljennös lomautus- tai irtisanomisilmoituksesta
• Avio-/avopuolison virkatodistus ja ote talonkirjasta/kotipaikkarekisteristä, jos haet
lapsikorotusta avio-/avopuolison lapsista, jotka asuvat
samassa taloudessa. Omista
lapsista virkatodistusta ei
tarvitse lähettää.
• Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä (esimerkiksi lasten kotihoidon tuki,
myös puolisolle maksettu)
• Palkkatodistus tai veroselvitys viimeksi valmistuneesta
verotuksesta, jos sinulla on
päätyön aikana alkanut toinen työ, joka jatkuu työttömyysaikana.

HUOM!!
Vuoden 2010 verokorttia ei tarvitse lähettää, koska työttömyyskassa saa verotiedot suoraan verottajalta. Jos olet
hakenut verotoimistosta MUUTOSVEROKORTIN, se tulee
lähettää työttömyyskassalle.

• Verokortti, jos olet hakenut muutosverokortin verotoimistosta.
Kotiin tullutta verokorttia ei
tarvitse lähettää, koska työttömyyskassa saa verotiedot
suoraan verottajalta.

hun inhimilliseen syyhyn.
MUISTA PITÄÄ TYÖNHAKU
VOIMASSA!

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi
postittaa aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.

TYÖVOIMATOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työvoimatoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
Työnantaja tekee lomautetuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos
lomautettuja henkilöitä on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.
Työnantajan tulee antaa
lomautetulle kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14
vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa tulee olla myös
lomautetun allekirjoitus ja
tiedoksisaantipäivämäärä.
Työvoimatoimisto antaa
työttömyyskassalle työttömyyttäsi koskevan lausunnon. Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan
ilmoittautumispäivästä lukien.
Ensimmäinen ilmoittautuminen tehdään aina henkilökohtaisesti työvoimatoimistossa käymällä ja täyttämällä
työnhakijaksi-ilmoittautumislomake. Mukana on hyvä
olla viimeisin työ- tai lomautustodistus sekä muut työttömyyteen liittyvät asiapaperit. Työvoimatoimisto antaa
sinulle ajan alkuhaastattelua
varten, jossa selvitetään tarkemmin työttömyyspäivärahaan mahdollisesti vaikuttavat asiat.
Työvoimatoimiston antamia ilmoittautumispäiviä on
noudatettava, koska päivärahan maksaminen katkeaa samana päivänä, kun
työnhakukorttiin merkitty
uusimispäivä umpeutuu.
Työvoimatoimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa,
eikä kassa voi maksaa päivärahaa, mikäli työnhakusi ei
ole voimassa. Jos työnhakusi
katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
esimerkiksi unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muu-

PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
työvoimatoimistosta tai voit
tulostaa sen ja palkkatodistuksen Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön sivulta www.
tyj.ﬁ kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti. Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.
Tarkista, että jäsenmaksusi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.
HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
43 työssäoloviikolta (jos et
ole saanut päivärahaa vuonna 1997 tai sen jälkeen) TAI
34 työssäoloviikolta (jos olet
saanut päivärahaa vuonna
1997 tai sen jälkeen).
Todistuksessa tulee näkyä
ennakonpidätyksen alainen tulo ja siihen sisältyvät
lomarahat ja lomakorvaus
ERITELTYINÄ. Lomarahaa ja
lomakorvausta ei siis tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sairasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.
• Sairauskassan todistus
maksetuista täydennyspäivärahoista.
Täydennyspäivärahan osuus
luetaan työansioihin ja otetaan näin ollen mukaan
päivärahan määritykseen.
Jos osa päivärahasta maksetaan sairausvakuutuslain
mukaisena päivärahana ja

•ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja perjantai.
•JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus normaalisti vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta
siten, että hakujakso päättyy
sunnuntaihin. Mikäli työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen aikana esimerkiksi
pekkasia tai pitämättömiä
lomapäiviä, muista ilmoittaa
siitä jatkohakemuksessasi
ja liitä palkkatodistus hakemuksesi liitteeksi.
Maksupäivät ovat normaalisti keskiviikko ja perjantai.
Jatkohakemus on maksussa
hakujakson päättymisestä
laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviikkona.
•SOVITELTAVA
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos teet lyhennettyä
työviikkoa tai -työpäivää,
olet osa-aikatyössä tai työskentelet enintään kaksi viikkoa kokoaikatyössä.
Täytä hakemus neljältä viikolta tai kuukaudelta ja liitä
hakemuksen mukaan palkkatodistus hakujakson työpäiviltä. Muista merkitä tehdyt
työtunnit hakemukseen!
Käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Maksupäivät ovat keskiviikko ja perjantai.
LOMAKORVAUKSEN
JAKSOTTAMINEN
Jaksotuksella tarkoitetaan
työsuhteen päättyessä maksetun lomakorvauksen muuttamista päiviksi, joilta ei ole
oikeutta työttömyyspäivärahaan. Jaksotusaika saadaan
jakamalla lomakorvauksen
määrä viimeisen palkan perusteella.
OMAVASTUUAIKA
Omavastuuaika on seitsemää työpäivää (ei lauantai
ja sunnuntai) vastaava aika,

jotka päivät on hankittava
kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan kun
sinulle maksetaan päivärahaa ensimmäisen kerran aina
kun uusi työssäoloehto (34
viikkoa) täyttyy
HUOM! Lyhennettyä työviikkoa tekevältä edellytetään
omavastuu- ja korvauspäiviltä, että viikkotasolla työajan
lyhennys on vähintään 25
prosenttia. Näin ollen nelipäiväistä työviikkoa tekevälle ei kerry omavastuupäiviä
eikä myöskään maksettavia
työttömyyspäivärahapäiviä!!
Omavastuuaika lasketaan
aikaisintaan siitä päivästä,
jona olet ilmoittautunut
työnhakijaksi työvoimatoimistoon.

HAKUAIKA
Hakemusten tulee olla työttömyyskassassa kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä
ajankohdasta, josta lukien
etuutta haetaan. Hakuaika
koskee kaikkia työttömyyskassan 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
KOONNUT
MARgIT NURMIKOLU

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 keskiviikkona.
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 maksupäivästä matkapuhelimeesi. Tekstiviesti korvaa
postin kautta lähetettävän maksuilmoituksen eikä
paperisia jatkohakemuslomakkeita tai muutosilmoituksia enää lähetetä. Voit siis hoitaa kaiken
netissä! Tekstiviestipalvelu on maksuton.
Mikäli haluat ilmoituksen matkapuhelimeesi, siirry verkkopalvelussa kohtaan ”Omat tiedot” ja tarkista, että matkapuhelinnumerosi on oikein sekä rastita kohta ”Tieto maksupäivästä lähetetään tekstiviestillä”.

Työttömyyskassan henkilökunta
toivottaa jäsenille

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
2010

Sähköistä
palvelua

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
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SieviAir

SieviAir FOCUS – ilmava ja mukava turvajalkine
Tätä et ole turvakengissä ennen kokenut; komposiittivarvassuoja yhdistettynä tavallista leveämpään lestiin antaa
jaloillesi turvallisuuden lisäksi uskomattoman työmukavuuden!
SieviAir FOCUS kestää, koska siinä käytetään vain parhaita valmistusmateriaaleja ja SieviAir-pohjaratkaisunsa ansiosta se on myös hengittävä. Pehmeä vuori tuntuu jalkaa vasten mukavalta. FlexStep-pohjarakenne antaa jalkineelle
erinomaisen iskunvaimennuksen.
SieviAir FOCUS on lisäksi hyvännäköinen. Saat sen nauhoilla tai tarrakiinnityksellä.

Pohjois-Euroopan johtava
turva- ja ammattijalkinevalmistaja

Sievin Jalkine Oy

Korhosenkatu 24
85310 SIEVI AS.
Puh. 08-488 11
Fax 08-488 1200
info@sievi.com
www.sievi.com

SieviAir Focus 1 S1
43-52516-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1
SieviAir Focus 1 XL S1
49-52516-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

SieviAir Focus 2 S1
43-52518-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1
SieviAir Focus 2 XL S1
49-52518-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1
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018 hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Hyvää Joulua jäsenille
perheineen!

Vuoden 2010 ensimmäiseen Vasamaan (ilmestyy 21.1.2010)
tulevat kokousilmoitukset pyydetään toimittamaan
11.1.2010 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/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään aina joka kuukauden
toisena tiistaina klo 14.00
osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46. Tervetuloa!
018 hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Matka MotorSportShownäyttelyyn Helsingin Jäähallille 16.1.2010. Bussi ajaa
reittiä Turengin la-asema
klo 11.00, Hämeenlinnan

Wetterhoff 11.15, Tervakosken la-asema 11.30, Riihimäen ABC 11.45. Paluukyyti
klo 16.00. Reissu on tarkoitettu osastomme jäsenille, mukaan voi ottaa alle
12-vuotiaita lapsia. Matkan
omavastuuosuus 10 €/hlö
tulee suorittaa osaston tilille 103230-7200367, viitenumerolla 8109 viimeistään 8.1.
mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
rauno.vuorinen@ruukki.com
tai 040 522 3628. Tervetuloa!

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää jäsenilleen
opinto- ja virkistäytymismatkan Budapestiin 22.4. –
25.4.2010. Lisätietoja Ilpolta,
puh. 044 553 9871.
041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Jaoston tapaamiset vuonna
2010 pidetään osaston toimistolla, Brahenkatu 13 A 4,
Turku.
Kokouspäivät ovat: to 21.1
klo 12.00, to 18.2 klo 12.00,
to 18.3 klo 12.00, to 15.4 klo
12.00. Toukokuussa kevätretki. –Terveisin puheenjohtaja
058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää teatterimatkan Jyväskylään 6.2.
– 7.2.2010 (lauantai-sun-

nuntai). Matkan hinta 30 €
jäsen, 50 € seuralainen. Hintaan sisältyy bussikuljetus
Joensuu-Jyväskylä-Joensuu,
teatteriesitys ”Ulvova Mylläri” klo 13.00, majoitus hotelli
Jyväshovissa 2 hengen huoneissa ja ruokailu hotellin ravintolassa. Sitovat ilmoittautumiset tiistaihin 15.1.2010
mennessä Osmo Valjukselle,
puh. 050 383 5162. Paikkoja
on varattu 50 kpl ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja taloudenhoitaja Osmo Valjukselta,
puh. 050 383 5162 tai puheenjohtaja Kari Heinoselta,
puh. 050 454 7319. –Hallitus
074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Tammikuun kokous on
13.1.2010 klo 13.00 Kettumäen palvelukeskuksessa.
Aloitamme uuden vuoden.
Tervetuloa!
104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 14.1.2010 klo

18.00 Summassaaressa.
Ruokailu klo 17.00.
108 nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.12.2009 klo
18.00 Valtimon Seiskassa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ruokailun takia ilmoitelkaa osallistumiset
21.12.2009 mennessä Mikolle, puh. 040 752 9234.
Tervetuloa! –Hallitus
120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.12.09 klo
15.00 liiton tiloissa, Paasivuorenkatu 2 C, Helsinki.
Kokouksen jälkeen risteily
M/S Baltic Princess -aluksella.
Takaisin Helsingissä 19.12.09
klo 16.30. Sitovat ilmoittautumiset Päiville, puh 050 453
0407. Ilmoittautumismaksu
risteilylle 50 €, joka palautetaan laivalla.

136 hämeen Sähkömiehet ry
Osasto järjestää jo perinteiseksi muodostuneen osastokurssin 29.1.–30.1.2010 Fontana Spahotel Keurusselässä.
Aloitus perjantaina. 29.1. klo
10.00. Aiheina muun muassa
työsuojelu, tehtävänkuvien
arviointi, ulkomaalaiset osastoissa ja uusi tupo. Työsuojelupiiristä kaksi luennoitsijaa
ja liitosta yksi. Osasto maksaa kurssilaisten majoituksen, ateriat ja matkan. Muidenkin osastojen jäsenillä on
mahdollista osallistua kurssille. Jokainen osasto maksaa
oman jäsenensä kurssikustannukset. Ilmoittautumiset
Hannes Koivulalle, puh. 0400
697 968 tai hannes.koivula@pp.inet.ﬁ viimeistään
17.1.2010 mennessä.
139 Jyväskylän
puhelinalantyöntekijät ry
Syyskokous 19.12.2009 klo
13.00 hotelli Albassa,
Mattilanniemi. Hallitus
kokoontuu klo 12.00.

SähKölIITOn KurSSIT 2010

Asbestialtistuneiden
kuntoremonttikurssit 2010

KUNTOREMONTTILOMAT
VUONNA 2010

Kurssit pidetään Hengitysliitto Helin kuntoutuskeskuksissa
yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestön (SAL)
kanssa.

Kuntoremonttiloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen loma, jossa osanottajia ohjataan elämään
terveellisesti ja liikkumaan oikein.

Miten kurssille haetaan?

Kuntoremonttilomaan kuuluu aina kuntotestit, päivittäin
terveysneuvontaa ja ohjattua liikuntaa sekä henkilökohtaiset
kuntoiluohjeet kotiin vietäväksi.

• Hakija täyttää SAL:n lomatukihakemuksen ja lähettää sen
viimeistään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua kuntoutuskeskukseen, jossa kurssi järjestetään.
Kursseille voivat hakeutua sekä työikäiset että eläkkeellä olevat henkilöt puolisoineen. Työssä olevien hakijoiden kannattaa
selvittää, osallistuuko työnantaja joihinkin kustannuksiin.
Kurssien lomatuki haetaan samalla lomakkeella sekä itselle
että puolisolle. Lomatukihakemuksia saa ammattiliitoista ja
SAL:n kotisivuilta www.salry.net. Hakemuksessa on mainittava
asbestialtistuneisuus ja perustelut kuntoremontin tarpeelle.
Valinnat tehdään hakemuksessa esille tulleiden perusteluiden
mukaisesti. Lääkärinlausuntoa tai epikriisikopiota ei liitetä hakemukseen. Hakemus tulee päivätä ja allekirjoittaa. Vajaasti
täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon.
• SAL tekee kurssilaisten valinnat. Kuntoutuskeskus lähettää
kursseille valituille kirjallisen kutsun noin kuukautta ennen
kuntoremonttikurssin alkua.

Osallistujat maksavat kurssista omavastuun, joka on 25 euroa/
henkilö/vuorokausi. Hintaan sisältyy täysihoito (aamupala,
lounas ja päivällinen). Loppuosan kurssimaksusta maksaa SAL
RAY:n antamasta avustuksesta. Osallistuja maksaa itse matkat
kurssipaikalle.

Kuntoremonttiin on sisällytetty liikunnan ohella myös jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä aineksia. Puolen
vuoden kuluttua osanottajilla on mahdollisuus lähteä kuntoremonttiloman seurantaan ”terveystreffeille” kahdeksi vuorokaudeksi. Treffeillä tarkistetaan kunto ja päivitetään kuntoiluohjeet.
Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.
Tukea kuntoremonttilomalle voivat hakea liiton työikäiset ja
terveet jäsenet puolisoineen, jotka eivät ole saaneet lomatukea edellisenä vuonna omasta tai puolison ammattiliitosta tai
muusta lomajärjestöstä. Tukea ei voida myöntää lapsille.
Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.
Sähköliitto on varannut jäsenistönsä haettavaksi
kuntoremonttilomia seuraavista lomakohteista.

IKAALISTEN KYLPYLÄ
14. – 19.3.2010

Omavastuuosuus129 €/henkilö
Hakuaika päättyy 1.2.2010

Kurssin sisältö

Tavoitteena on antaa perustiedot asbestisairauksista ja ammattitautikorvauksista sekä käsitellä sairauteen liittyviä erityiskysymyksiä, virkistyä ja herättää kiinnostus sekä antaa ohjeita
oman kunnon hoitamiseen, tarjota mahdollisuus tutustua
muihin samassa elämäntilanteessa oleviin ja keskustella heidän
kanssaan, antaa tietoa paikallisesta järjestö- ja yhdistystoiminnasta sekä tukea puolisoita heidän elämäntilanteessaan.
Kuntoremonttiin kuuluu opetus- ja ryhmäkeskusteluja,
ryhmäharjoituksia sekä testauksia.
Puolisoille järjestetään osittain omaa ohjelmaa.

Kurssipaikat ja -ajat

• Anttolanhovi

21.4.–27.4.2010 Asbestialtistuneet ja puolisot
8.12.–14.12.2010 Asbestialtistuneet ja puolisot

KYLPYLÄHOTELLI SANI
23. - 28.8.2010

Omavastuuosuus 150 €/henkilö
Hakuaika päättyy 21.6.2010

IMATRAN KYLPYLÄ
4. - 9.10.2010

Omavastuuosuus 125 €/henkilö
Hakuaika päättyy 30.8.2010

Perhekuntoloma
Kylpylähotelli Peurunka
27.6. - 2.7.2010
Perhekuntoloma on terveyttä edistämään suunniteltu liikunnallinen aktiiviloma lapsiperheille. Lomaan sisältyy kuntotestit ja
terveysneuvontaa aikuisille sekä ohjattua liikuntaa ja vapaaajantoimintaa päivittäin koko perheelle. Eri-ikäisille lapsille on
omaa ohjelmaa.
Omavastuuosuus aikuisilta 89 €, 6–16-vuotiailta 20 €,
alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
Kylpylähotelli Peurunka on suosittu ympärivuotinen kylpylä
ja hyvinvointipalveluiden keskus puhtaan luonnon keskellä,
kauniin Peurunkajärven rannalla Laukaassa, vain 20 minuutin
ajomatkan päässä Jyväskylästä. Peurungan ympäröivä luonto
on yllätyksellinen, kansallismaisemaa parhaimmillaan. Luontoretket laavuineen, järvimaisemineen ja koskineen tarjoavat
aktiviteetteja niin rauhallisille nautiskelijoille kuin seikkailua
kaipaaville.
Perhekuntoloma Peurungassa sisältää muun muassa
• Aikuisille UKK-kävelytesti, kuntopiiri, lihashuoltovenyttely,
jättipallojumppa sekä päivittäin luentoja terveydestä,
ravinnosta ja liikunnasta
• Lapsille luontoretki, temppurata, vesipeuhula, jokiseikkailu,
pienemmille lapsille uinnin opetusta
• Koko perheelle kototuokio, perheolympialaiset,
perhesuunnistus, perhepelejä
• Lomalaisille kuuluu saunan, allasosaston sekä kuntosalin
vapaa käyttö
Tukea perhekuntolomalle voivat hakea ne liiton jäsenet perheineen, jotka eivät ole saaneet lomatukea 24 kuukauden sisällä
omasta tai puolison ammattiliitosta tai muista lomajärjestöistä.
Perhekuntolomalle haetaan Suomen Ammattiliittojen
Lomajärjestö SAL ry:n lomatukilomakkeella, joita voi tilata
Sähköliiton postituksesta, puh. 03 252 0234.
Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.salry.net
Hakemus palautetaan 3.5.2010 mennessä osoitteeseen:
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

Hakumenettely

Kuntoremonttilomia haetaan Suomen Ammattiliittojen
Lomajärjestö SAL ry:n (SAL) lomatukilomakkeella, joita voi tilata liiton postituksesta puh. 03 252 0234. Lomakkeen voi myös
tulostaa osoitteesta www.salry.net tai Sähköliiton kotisivuilta.
Hakemus palautetaan hakuaikaan mennessä osoitteella:
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

Hakemukset lähetetään: Anttolanhovi, Terttu Rossi/
asbestikuntoremonttikurssi, Hovintie 224, 52100 Anttola

oul
Ilt ak

Lisätietoa: Terttu Rossi, kuntoutuspäällikkö,
puh. 020 757 5224, 0400 442 553 terttu.rossi@anttolanhovi.ﬁ

• Verve Liperi

27.9.–2.10.2010 Asbestialtistuneet ja puolisot
Hakemukset lähetetään: Verve Liperi, Vuokko Rummukainen/
asbestikuntoremonttikurssi, Silmutie 11, 83430 Käsämä
Lisätietoa: Vesa Martiskainen, palvelupäällikkö
puh. 040 5857 198, vesa.martiskainen@verve.ﬁ
Vuokko Rummukainen, toimistosihteeri,
puh. 040 596 2783, vuokko.rummukainen@verve.ﬁ
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa myös Hengitysliitosta sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Tarja Pajuselta,
puh. 040 574 7515, tarja.pajunen@heli.ﬁ
SAL:n osalta yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo,
puh. 010 239 9082 pasi.ylitalo@sal-lomat.net
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SÄHKÖSTÄ

KIITOKSET

AMMATILLINEN TUTKINTO

Lämmin kiitos kaikille
merkkipäivääni muistaneille.

Sähköasentajan ammattitutkinto
14.1. alkaen

Tuula Putto
ps. oli mukava olla
ilta prinsessana.

www.
sahkoliitto.
ﬁ

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
4.2. alkaen
Lisätiedot ja haku:
p. 0207 129 422 / Tarja Stanley

www.tuakk./sahkoala
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» www.kansanuutiset.ﬁ

KAIPAATKO VAIHTOEHTOJA?

» UUDISTUNUT KLASSIKKO – ENTISTÄKIN TUHDIMPI VIIKKOLEHTI.

Tilaukset kaikkialta Suomesta maksuttomasti puh   tai netistä:
i!
www.kansanuutiset.ﬁ tai sähköpostilla: tilaukset@kansanuutiset.ﬁ. Olisipa jo perjantai!

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

SÄHKÖASENNUKSET-KIRJASARJA
Sarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja.
SÄHKÖASENNUKSET 1: Kirja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, sähkö-asennusten suojaus- ja
mitoitusvaatimuksia, maadoituksia, kaapeleiden valintaa ja asentamista, johtoteitä ja johtimien liitoksia.
Koko B5. 226 s. 11/2008.

60,00 / kirja
+ alv. 8 %
Koko sarja (4 kirjaa)

190,00 e + alv. 8 %

SÄHKÖASENNUKSET 2: Kirja käsittelee rakennusten sähköasennusten eri asennustapoja, erilaisista tiloista aiheutuvia
vaatimuksia läpivienteineen ja palokatkoineen, jakokeskuksia, kytkin- ja suojalaitteita, valaisin- ja lämmityslaiteasennuksia sekä
tilapäiseen sähkönkäyttöön liittyviä asennuksia.
Koko: B5. 222 s. 6/2009.
SÄHKÖASENNUKSET 3: Kirjassa käsitellään moottoreita, taajuusmuuttajia, muuntajia ja muuntamoita, loistehon kompensointia, koneiden sähkölaitteistoja, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia, rakennusten ukkos- ja ylijännitesuojausta sekä sähköasennusten tarkastuksia.
Juuri ilmestynyt!
Koko: B5. 186 s. 12/2009.
Voit ostaa osat yksittäin tai edullisena pakettina. Osa 4 ilmestyy vuoden 2010 alussa.

SÄHKÖASENTAJAN TEEMAPÄIVÄ
9.2.2010
10.2.2010
11.2.2010
16.2.2010
17.2.2010
18.2.2010
24.2.2010
25.2.2010

Pori
Turku
Vantaa
Tampere
Lahti
Kotka
Rovaniemi
Oulu

ILMOITTAUTUMINEN
www.sahkoinfo.fi/kurssit
koulutus@sahkoinfo.fi
p. 09 5476 1422

www.sahkoinfo.fi

Kurssin hinta
350,00 e + alv 22 %
Jäsenhinta
225,00 e + alv 22 %

KENELLE
Sähköasentajan teemapäivä on tarkoitettu sähköasennuksia toteuttaville ja kunnossapitäville sähköasentajille, työnjohtajille ja kaikille niille sähköalan ammattilaisille, jotka osallistuvat sähkölaitteistojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.
SISÄLTÖ
Sähköasentajan teemapäivillä käsitellään sähköammattilaisille tärkeitä ja ajankohtaisia sähköasennusten turvallisuuteen ja asennustekniikkaan liittyviä asioita. Aiheina ovat muun muassa
kaapeleiden valinta ja asentaminen, saneeraustyöt ja sähköasennusten tulkintakysymykset.
TAVOITE
Kurssin tavoitteena on antaa vastauksia usein sähköasennustöissä vastaan tuleviin, sähköturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja edistää hyvien asennustapojen tuntemusta.
Kurssien jäsenhinta koskee STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.
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Anitta Ylisiurunen yli 41 vuotta Sähköliitossa

Täydesti töissä
– täydesti vapaalla
PAAVO HOLI

! Arvostus

on ensimmäinen sana, joka tulee mieleen, kun edessä istuu Anitta
Ylisiurunen, ensi vuoden
alusta eläkkeelle siirtyvä
Sähköliiton jäsenrekisterin
esimies.
Anitta on pisimpään koskaan Sähköliitossa töissä ollut työntekijä. Yli 41 vuotta
kestäneen palveluksensa aikana hän on työskennellyt
viiden puheenjohtajan toimikaudella ja tullut tuntemaan lukuisan joukon työtovereita.
Työvuosiensa aikana hän
on kokenut niin liiton toiminnan nousu- kuin myös
laskukaudetkin.

Liiton nuorempi
toimistoapulainen

Anitta tuli töihin Sähköliittoon 1.11.1968 nuoremmaksi toimistoapulaiseksi.
Työhönottajana oli rahastonhoitaja Vilho Pekkonen,
josta myöhemmin tuli Erkki
Pohjolaisen jälkeen liiton
seuraava puheenjohtaja.
- Tampereen työvoimatoimistossa oli töissä eräs
rouva Vasama, joka kehotti
menemään Suomen Sähköalantyöntekijäin Liittoon
eli SSTL:ään – kuten liiton

nimi silloin oli – työhaastatteluun, Anitta muistelee.
Liiton silloinen toimipiste,
Keskustorilla sijaitseva upea
Commercen jugendtalo, aiheutti arvokkuudellaan jo
sinällään pientä jännitystä
nuorelle työnhakijalle.
- Pekkonen sanoi liiton
siirtyneen ”atk-aikakauteen”
eli jäsentiedot lähetettiin
reikäkortteina Säästöpankkien Keskusosakepankkiin
(SKOP) ja siksi jäsennumeron taakse piti merkitä koodinumero. Niitä minä sitten
rustailin äitiysloman sijaisena ensimmäiset kolme kuukautta, Anitta muistelee.
Toimistossa kaikki tekivät
ristiin toistensa töitä, mutta
nuorimman työntekijän erikoisvelvoitteisiin kuului lisäksi kahvinkeitto ja lauantaisin – vielä ei oltu siirrytty
viisipäiväiseen työviikkoon
– myös voileipien teko koko
henkilökunnalle.
Anittalle olisi ollut tarjolla myös muita työpaikkoja,
mutta Sähköliitto maksoi
parempaa palkkaa eli 450
mk kuukaudessa ja se ratkaisi
asian.

Jäseniä ovista
ja ikkunoista

Anittan tullessa taloon Sähköliitto eli järjestäytymisensä nousukautta, joka jatkui

koko 1970-luvun. Tarvittiin
työntekijöitä ja Anitta siirtyi ensin vaihteenhoitajaksi,
tehden myös toimitsijoiden
konekirjoitustyöt ja myöhemmin jäsenrekisteriin,
jossa hän oli ainoa työntekijä
vuoteen 1972 saakka.
- Työelämä oli silloin niin
toisenlaista kuin nykyään.
Tahti työpaikalla ja elämässä ylipäätään oli paljon hitaampi. Lähes kaikki asiat
hoidettiin kirjeitse, koska
puhelimiakaan ei kaikilla ollut. Asioihin vastaamisessa
puhuttiin monesti lyhimmilläänkin viikoista. Silloiset
puheenjohtajat Pohjolainen
ja Pekkonen olivat myös
eräänlaisia ”patruunoita”,
jotka harrastivat pitkiä lounaita ja olivat muutenkin
todellisia vanhan koulun
miehiä.
Vuonna 1969 jäsenmaksujen kerääminen helpottui todella paljon, kun niitä alettiin maksaa työnantajaperintänä suoraan palkasta. Liiton
jäsenmäärä kasvoi Anittan
kahdeksan ensimmäisen
työvuoden aikana vähän yli
10 000 jäsenestä 25 000 jäseneen.
- Olenkin tainnut omakätisesti kirjata useimmat jäsenet liiton rekisteriin, Anitta myhäilee.

Tekniikka kehittyy

Jäsenrekisteri on jokaisen
ammattiliiton toiminnan
ydin. Ilman paikkansapitäviä jäsentietoja ei voida
periä jäsenmaksuja, maksaa
työttömyyskorvauksia tai järjestää äänestyksiä. Merkittävä muutos jäsenrekisterissä
tapahtui jo vuonna 1979,
kun Sähköliitossa siirryttiin
SKOPista kilpailevan Postipankin järjestelmään.
- Kolme naista, minä mukaan lukien, matkusti Helsinkiin siirtämään käsin
jäsentietoja systeemistä toiseen. Sitä sitten tehtiin kaksi viikkoa yhteen menoon,
aamusta myöhäiseen iltaan,
Anitta muistelee.
Tekniikan kehittymisen
seurauksena päästiin seuraavalla kerralla jo huomattavasti helpommalla, kun Sähköliitto siirtyi vuonna 1994
Unisysin (nykyinen Digia)
tekemään ja sisällöltään itse
suunniteltuun rekisterijärjestelmään.
Olipa järjestelmä mikä hyvänsä, ovat erikoistilanteet
aina teettäneet jäsenrekisterissä paljon töitä.

- Vuonna 1986 maksettiin
lakkoavustuksia, kun sähköasennusalalla ja energia-alalla oli yhtä aikaa kolmen kuukauden mittaisiksi venyneet
lakot.
1990-luvun alun työttömyys teetti sekin töitä väillä
melkein kellon ympäri.

Maailma odottaa

Anitta Ylisiurunen sanoo
aina viihtyneensä Sähköliitossa, vaikka alkuvuosina
toimistossa oli muun muassa naisille hamepakko eikä
housujen sallimisenkaan jälkeen saanut aluksi käyttää
farkkuja. Työpaikan vaihto
ei ole kuitenkaan koskaan
ollut ajankohtainen asia.
- Tämä on ollut järjellä
ajatellen hyvä työpaikka,
jossa olen tuntenut itseni
tarpeellisiksi. Jäsentiedot
ovat liiton toiminnan ydin
ja jäsenten vuoksi liitto on
olemassa. Se kannattaa kaikkien sähköliittolaisten pitää
mielessään. Minusta on ollut
mukava työskennellä sähkömiesten- ja naisten kanssa,
Anitta tunnustaa.

Anittan vapaa-ajan intohimona on kaikki nämä vuodet
ollut matkustaminen. Mieli
on tehnyt aina vain kauemmas ja viimeksi luonto vei
aina Ecuadoriin ja Galapagossaarille saakka. Ajoittain
matkustamiseen yhdistyy
myös golf, jota Anitta on pelannut 11 vuotta,
- Siinä pelissä on haastetta,
koska aina voi kehittyä paremmaksi, vaikka koko ajan
tietää ettei täydellisyyteen
voi päästä, Anitta arvioi.
Anittan haaveissa on viettää tulevaisuudessa aviomiehen kanssa Suomen talven
aikana pitempiä ajanjaksoja
ulkomailla:
- Vaikkapa Uudessa-Seelannissa, Australiassa tai jossain muualla kaukana. Pojan
perheen kolmea lastenlasta
tulee silloin kyllä varmasti
ikävä, mutta maailma kutsuu, Anitta nauraa.
Anittan viimeinen työpäivä on 30.12.2009. Toivotamme siis hänelle Sähköliiton
jäsenten, henkilökunnan ja
Vasaman toimituksen puolesta upeita eläkevuosia!"

Anitta Ylisiurunen vietti työuransa ensimmäiset 20 vuotta takana näkyvässä Commercen talossa, jossa Sähköliitto
toimi vuoteen 1988 saakka.

