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Pääkirjoitus | Ledaren
Bara en bricka i spelet
!Det nya året har börjat med samma nyheter som det föregående året slutade: UPM
säger upp och Finnairs problem fortsätter. Den förra gäller i viss mån även Elförbundets
medlemmar, den senare bara när logistiken för semesterflyget och resväskorna tajmar fel
en vecka eller två.

Bägge fallen utgör dock ett vardagligt bevismaterial över förändringarna i arbetslivet,
något som pågått i snart tjugo år och som blivit landets sed, så att säga. Arbete och arbets-

tagare uppskattas inte längre, inte ens så mycket som på 1980-talet.
Det märkligaste är att uppskattningen har minskat bland just de som mest

skulle behöva löntagarnas insats, dvs. företagsvärlden och arbetsgivarförbun-
den. I deras ögon har arbetstagarna blivit enbart brickor i företagsekonomins
schackspel, brickor som bemanningsföretagen flyttar från en plats till en annan.
Om ett företag i något skede ska ställas i skick för försäljning äts först alla bönder
upp – och också några löpare och hästar, så att spelet åter kan börja från början.

Sådana här berättelser har vi tyvärr fått läsa också på Vasamas sidor. I detta
nummer beskrivs det senaste fallet, försäljningen av Nokias kraftverk till For-
tum, efter att halva personalen sagts upp.

Svårast slår detta grova artilleri mot de unga som precis kommit in i arbetsli-
vet, som utöver att utveckla sin yrkeskunskap borde vänja sig vid normal praxis

i arbetslivet: tryggt arbete, rättvisa arbetsvillkor och ett gott arbetsklimat.
Tyvärr har nästan var och en av oss fått höra historier om hur unga arbetstagare blir

bedragna ända från början av sin yrkeskarriär, bland annat genom att deras arbetsvillkor
hemlighålls och att de till och med under hot förhindras att ansluta sig till en fackförening.
Det fräckaste fallet under den senaste tiden är grundandet av ett ”fackförbund” i distri-
butionsbranschen för reklam och gratistidningar i syfte att dumpa lönerna. I bakgrunden
agerar arbetsgivarna i branschen. Vid sidan av det fallet är arbetsgivarnas rutinmässiga
rekommendation av Loimaa a-kassa i stället för medlemskap i ett fackförbund rena hobby-
verksamheten.

Uppskattningen av en annan människa börjar alltid uppifrån, och man kan fråga sig vad
vår nuvarande regering har gjort för löntagarna – landets majoritet – i dagens ekonomiska
läge? Är vi faktiskt bara offerbrickor i det ekonomiska spel som de verkställande direktö-
rerna spelar med politikerna.

Pelkkä nappula laudalla
!Uusi vuosi on alkanut samoilla uutisilla kuin mihin edellinen vuosi päättyi: UPM irti-
sanoo ja Finnairin ongelmat jatkuvat. Edellinen koskettaa jossain määrin myös Sähköliiton
jäseniä, jälkimmäinen vain silloin, kun lomalennon ja matkatavaroiden logistiikassa on
viikon tai kahden ajoitusvirhe.

Tapaukset ovat kuitenkin arkista todistusaineistoa siitä työelämän muutoksesta, joka on
jatkunut kohta kaksikymmentä vuotta ja josta on tullut niin sanotusti maan tapa. Työtä ja
työntekijöitä ei enää arvosteta, ei edes sen vertaa kuin 1980-luvulla.

Kummallisinta asiassa on se, että arvostustaan ovat vähentäneet juuri ne,
jotka eniten tarvitsisivat palkansaajien työpanosta eli yritysmaailma ja työn-
antajaliitot. Näiden tahojen silmissä työntekijöistä on tullut pelkkiä yritys-
talouden shakkipelin nappuloita, joita vuokrafirmat siirtelevät paikasta toi-
seen. Jos yritys pitää jossakin vaiheessa saada myyntikuntoon, syödään kaikki
moukat – sekä muutama lähetti ja ratsukin – laudalta pois, jotta peli voidaan
taas aloittaa alusta.

Näitä tarinoita on valitettavasti jouduttu lukemaan Vasamankin sivuilta.
Tässä numerossa uusimpana tapauksena on Nokian voimalaitoksen myynti
Fortumille, kun henkilökunnasta oli sitä ennen puolet irtisanottu.

Kipeimmin nämä jyrkät asenteet iskevät juuri työelämänsä aloittaneisiin
nuoriin, joiden pitäisi ammattitaidon kehittymisen lisäksi päästä kiinni normaaleihin työ-
elämän käytäntöihin: turvalliseen työskentelyyn, reiluihin työehtoihin ja hyvään työilma-
piiriin.

Valitettavasti lähes jokainen meistä on kuitenkin saanut kuulla tarinoita siitä, kuinka
nuoria työntekijöitä petetään työuran alusta asti, muun muassa pimittämällä työehtoja ja
estämällä jopa uhkailun avulla ammatillista järjestäytymistä. Viime aikojen härskein tapaus
on ollut mainos- ja ilmaislehtien jakelualan palkkojen polkemista varten perustettu ”am-
mattiliitto”, jonka taustalla ovat alan työnantajat. Sen rinnalla työantajien rutiininomai-
sesti tekemä Loimaan kassan suositteleminen ammattiliiton jäsenyyden sijaan on pelkkää
harrastelua.

Toisen ihmisen arvostus lähtee aina ylhäältä käsin ja sopii kysyä, mitä maamme nykyinen
hallitus on tehnyt palkansaajien – maan enemmistön – eteen tässä taloustilanteessa? Olem-
meko todellakin vain uhrattavia pelinappuloita talouspelissä, jota toimitusjohtajat pelaavat
yhdessä poliitikoiden kanssa.

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

E I J A P I T K Ä N E N

( E r i k o i s l ä ä k ä r i , L T )

!Terveys on toiveissamme yleen-
sä ykköstilalla. Terveyttämme ylläpitä-
vät monet asiat – terveellinen ruoka,
säännöllinen liikunta ja suht’ säännöl-
liset nukkuma-ajat, jotka luovat meil-
le elämään tärkeän rytmin. Pidempinä
jaksoina rytmi tuntuu vuodenaikojen
vaihteluna sekä työ- ja loma-aikojen
vuorotteluna.

Näinä pätkätöiden kultaisina aikoina
meidän on vaikea suunnitella elämääm-
me kovin pitkälle eteenpäin. Tämä en-
nakoimattomuus vaikeuttaa terveyt-
tämme ylläpitävän rytmin saavuttamis-
ta.

Nuorena oli mukavinta, kun söi ja
nukkui silloin kun muisti. Eipä paljon
haitannut viikonlopun univelkojen
kanssa lähteä maanantaina töihin. Vuo-
rotyö oli mukavaa: sai vapaata viikolla,
ja pakolliset juhlapyhät sai olla töissä.

Parikin vuosikymmentä työelämässä
on kuitenkin muuttanut tämän asen-
teen aivan päälaelleen. Jo parin huo-
nosti nukutun yön jälkeen tekisi mieli
liimata auton takaikkunaan iso lappu:
Varokaa! Kuskina täti-ihminen, jolla
on muun muassa univelkaa!

Pitkän työuramme aikana haaveilemme
terveistä eläkepäivistä. On aikaa harras-
taa ja kiusata lapsia useilla päivienkin
mittaisilla vierailuilla. Voi päivät kuun-
nella, kuinka ruoho kasvaa.

On kuitenkin muistettava eräs van-
han opettajani jankkaama tosiasia: van-
hat sairastavat enemmän kuin nuoret ja
tavalliset taudit ovat tavallisimpia. Ny-
kyaikaiset ihmiset ovat paljon terveem-
piä ja hoidot ovat aivan toista luokkaa
kuin vielä 60-luvulla. Ihmisten eläkköi-
tymisikä ei kuitenkaan ole muuttunut
samassa tahdissa. Missä vika?

Kuluttaako terveyttämme joku mys-
tinen kuusta tullut virus vai onko vika
mielekkään rytmin puuttumisessa? Ryt-
miin kuuluisi mielestäni myös terve kes-
kustelu tunteista. Ennen tukkimetsällä
äijien kanssa joristiin tarpeelliset.

Onko nykyinen taukokeskustelu jo-
tenkin epäterveempää? Sydäntään pi-
täisi saada purkaa jossain muuallakin
kuin ammattilaisen vastaanotolla ja
sielläkin vasta pakon edessä. Vaatikaa
tekin vaan työterveyslääkäriä, joka kes-
kustelun sijaan raahaa teidät napatans-
siin kanssaan.

Lopputuloksen kannalta ei sillä, eläm-
mekö terveinä vai sairaina, ole mitään
merkitystä. Ongelmajätettä meistä
kaikista tulee kaikeksi lopuksi säätyyn
katsomatta. Tämän tiedon osasi kertoa
krematorioita suunnitteleva muurari."
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!Sähköliiton kesä-ja
talvipäivät siirtyvät histori-
aan. Tilalle on tulossa nuo-
rekas toiminnallinen jäsen-
tapahtuma, joka toteutetaan
vähintään joka toinen vuo-
si. Luvassa on leikkimielisiä
tapahtumia ja rentoa yhdes-
säoloa.

Ensimmäiset perhekeskei-
set "retkeilypäivät" järjeste-
tään venetsialaisviikonlop-
puna 28. - 29.8.2010 Hy-
vinkään Sveitsissä. Järjes-
telyistä vastaa ensisijaisesti
Hyvinkään ammattiosasto
013 puheenjohtajansa Ari
Kähkösen johdolla. Liiton
järjestöosaston ohella tal-
koissa ovat mukana myös
osasto 100 ja 182.

Tapahtumalla ei vielä ole
nimeä. Keksi siis nimi ja
voita yllätyspalkinto ja illal-
liskortti tapahtumaan!

Lähetä ehdotuksesi hen-
kilötietojesi kera tammi-
kuun loppuun mennessä
joko nettilomakkeella www.
sahkoliitto.fi > Keksi nimi
jäsenpäiville tai soittamalla
kurssisihteeri Tiina Mäkky-
lälle, puh. 03 2520 238. Ni-
miehdotuksen voi lähettää
hänelle myös postitse Säh-
köliittoon, PL 747, 33101
Tampere.

Huvia
koko perheelle
Venetsialaisviikonlopun leik-
kimielisten kilpailujen ja

toimintapajojen lisäksi säh-
köliittolaisille järjestetään
ajankohtainen teemasemi-
naari. Luvassa on mukavaa
toimintaa koko perheelle.

Myös ruokailut pidetään
kohtuuhintaisina. Seminaa-
riin osallistuville tarjotaan
ilmainen lounas. Lauantain
iltatapahtumassa illalliskor-
tilla pääsee ruuan lisäksi
nauttimaan hyvästä musii-
kista ja esiintyjistä sekä liuk-
kaasta parketista.

Tapahtumaan osallistuvat
maksavat itse majoituksensa
tai ammattiosasto voi tukea
osallistumista harkitsemal-
laan summalla. Alueella on
tilaa myös karavaanareille.

Tarjolla
uljaat puitteet
Hyvinkäällä luonnonpuis-
ton vieressä oleva Rantasi-
pi Sveitsi tunnetaan ennen
kaikkea kokous- ja kongres-
sihotellina.

Koko hotelli on uusittu
elämänsä kuntoon. Sisätilat
ovat avaria, valoisia ja viih-
tyisiä. Aulan muhkea takka
toivottaa vieraat tervetul-
leiksi. Kaikki kokoustilat
on uusittu entistä viihtyi-
simmiksi ja toimivimmiksi,
samoin hotellihuoneet. Re-
montissa rakennettiin uusi
aamiaistila, myös ravintola-
sali sai raikkaan ilmeen ja
baaria on komistettu uudis-
tuksilla."

!Markku Vuoti on ni-
mitetty tämän vuoden alusta
lähtien Sähköliiton alueasia-
mieheksi Länsi-Suomen alu-
eelle. Hänen toimipaikkansa
on Turussa liiton aluetoimis-
tolla.

Vuonna 1999 liiton pal-
velukseen tullut Vuoti on
toiminut energia-alan työ-
ehtoasiamiehenä ja viime ai-
koina hoitanut myös tieto- ja
verkostoteknologia-alan asi-
oita. Meneillään olevan työ-
ehtosopimuskierroksen ajan
Vuoti on edelleen mukana
myös alkuperäisten sopimus-
alojensa neuvottelutoimin-
nassa."

Markku Vuoti
alueasiamieheksi
Länsi-Suomeen

Keksi nimi jäsenpäiville ja voita!

Naantalilainen Markku Vuoti
aloitti alueasiamiehenä Turussa.

P A A V O H O L I

!Työntekijät joutuivat
kaupankäynnin kohteeksi,
kun Pohjolan Voima Oy:n
(PVO) omistama Nokian
Lämpövoima myi Nokian
lämpövoimalaitoksen For-
tum Power and Heat Oy:lle.

Ennen myyntiä irtisanot-
tiin laitosta käynnissä pitä-
vistä 26 työntekijästä peräti
15, joista 11 kuuluu Sähkö-
liittoon. Voimalaan jäi siten
enää kahdeksan liiton jäsen-
tä. Työntekijät ovat PVO:n
omistaman Proma-Palvelut
Oy:n palveluksessa.

Takana PVO:n
ja Fortumin kiista
Irtisanomisen syyksi on ker-
rottu toiminnan tehostami-
nen siirtymällä kahden hen-
gen valvontavuoroista yhden
hengen vuoroihin. Työnteki-
jät vastustavat ajatusta eikä

voimalaitoksella ole paine-
laiteturvallisuutta koskevien
säädösten nojalla edes lupaa
sellaiseen toimintaan.

Proma-palvelut Oy:n toi-
mitusjohtaja Jaakko Ala-
viitala ei näe asiassa ongel-
maa ja uskoo viranomaisten
myöntävän tarvittavat luvat.
Voimalaitoksen pääluotta-
musmies ja Sähköliiton jäsen
Kimmon Salonen ja työsuo-
jeluvaltuutettu Juha Hurme
ovat sen sijaan kovasanaises-
ti ihmetelleet PVO:n ja For-
tumin toimintaa.

Myynnin syynä on ollut
PVO:n ja Fortumin välinen
kiista laitoksen tuottaman
taloudellisen hyödyn jaka-
misesta. PVO on käytän-
nössä saanut voittoa vain
sähkötuotannosta ja Fortum
kaikesta muusta. Riita on
kärjistynyt, kun PVO ei ole
maakaasun korkean ja säh-
kön matalan hinnan vuoksi
käyttänyt kombilaitosta.

Fortumin Lämpö-divisioo-
nan johtaja Jouni Haikarai-
nen myöntää, että pattitilan-
teen laukaisemiseksi Fortum
joutui ostamaan Nokian
lämpövoimalaitoksen. Sekä
Haikarainen että Alaviitala
kuitenkin kiistävät, että irti-
sanomisilla olisi ollut yhteyt-
tä kauppaan. Henkilökuntaa
vain tarvitaan vähemmän
kun kombilaitosta ei käytetä.

Uusi laitos seisoo,
vanhan teho
ei riitä
Maakaasulla toimiva Noki-
an lämpövoimalaitos tuottaa
lämpöä 85 MW ja sähköä 70
MW ja siihen kuuluu vuon-
na 1998 valmistunut mo-
derni kombilaitos sekä kak-
si vanhaa, vuosina 1963 ja
1975 valmistuneet, vain va-
rakäyttöön tarkoitetut höy-
rykattilat.

Jouni Haikaraisen mukaan
kombilaitos on aikanaan mi-

toitettu liian suureksi, jolloin
sen käyttö nykytilanteessa ei
ole ollut kannattavaa. Noki-
an kaukolämmön tuotanto
on kuluvan pakkaskauden
aikana siis ollut alitehoisten
höyrykattiloiden varassa.

Fortumilla onkin suun-
nittelemassa investointeja,
joilla laitoksen tehokkuutta
lisättäisiin ja samalla varmis-
tettaisiin alueen lämmön-
tuotanto. Haikaraisen mu-
kaan laitoksen automatiikka
modernisoitaisiin ja Nokialle
rakennettaisiin lisäksi uusi,
teholtaan 3 x 15 MW:n ko-
koinen lämpölaitos.

Koko Nokian voimalai-
toksen kauppa vaatii vielä
kilpailuviranomaisten vah-
vistuksen. Siihen saakka
työntekijät joutuvat elämään
epävarmuudessa, miten töitä
jatketaan. Vain toteutetut
irtisanomiset ovat tosiasia,
joka ei muuksi muutu."

Pohjolan Voima myi ja Fortum osti:

Nokian voimalaitoksella
irtisanottiin yli puolet

Henkilökunta sai maksaa Nokialla lämpövoimalaitoksen tuotanto-
sekoilut. PVO ja Fortum sopivat keskenään voimalaitoksen
myynnistä ja samalla irtisanottiin puolet henkilökunnasta.

!Telakkateollisuu-
den toimintaedellytyksiä
pohtinut työryhmä haluaa
pelastaa STX Finland Oy:n
Turun telakan.

Turkuun kaavaillaan jo
tämän kevään aikana koti-
maisia laivatilauksia, jotka
kattaisivat 50 prosenttia te-
lakan normaalista työmää-
rästä. Joukossa olisi ainakin
neljä yhteensä 32 miljoo-
naa euroa maksavaa yhte-

ys- ja öljyntorjunta-alusta.
Työryhmä laskee, että

Turun telakalle voisi saada
kuluvan vuoden aikana ti-
lauksia kaikkiaan noin 500
miljoonan euron edestä.
Toteutuessaan ne antaisivat
töitä vuodeksi noin 5 000
työntekijälle."

Lisää asiaa Turun telakas-
ta sivulla 8.

!Sähköalojen työttö-
myyskassan tilastojen mu-
kaan sähköalan työttömyys
kiihtyi vuoden 2009 viimei-
sellä neljänneksellä. Vuo-
den 2009 kokonaistyöttö-
myysaste oli 8,8 prosenttia,
mutta loppuvuoden aikana
työttömyys alkoi kuitenkin
lähennellä jo 12 prosenttia.

Eniten työttömyys kasvoi
talotekniikka-alalla ja teol-
lisuudessa. Näillä aloilla

jopa joka viides jäsen oli ol-
lut 1.10. – 31.12.2009 väli-
senä aikana ainakin jonkin
aikaa työttömänä.

Vuoteen 2008 verrattuna
työttömyysetuutta saanei-
den määrä kaksinkertaistui.
Sähköalojen työttömyys-
kassa maksoi jäsenilleen
vuoden 2009 aikana päi-
värahoja kaikkiaan 30 726
miljoonaa euroa."

!Sähköliitto ja Tapi-
ola Pankki ovat sopineet
liiton jäsenille tarjottavas-
ta palkankeskeytysluotosta
työtaistelun ja lomautuksen
ajalle. Luoton määrä on kor-
keintaan kolme kertaa asiak-
kaan kuukausinettopalkka.
Luoton korko on vakuudel-
lisena Tapiola prime/6 tai 12
kk:n Eur + 1 % ja vakuudet-
tomana Tapiola prime + 4
%. Luoton lyhennysaika on
maksimissaan 3 vuotta.

Lainan avausmaksu on 185
euroa ja suoraveloitusmaksu:
1,5 euroa/kk. Palkankeskey-
tysluottoa voi saada asiakas-
suhteesta riippumatta. Jos
liiton jäsen ei kuitenkaan

ole Tapiola Pankin palkkati-
liasiakas tai ei siirrä palkka-
tiliä Tapiolaan, korotetaan
luoton marginaalia kolmella
prosentilla. Tällöin jäsenelle
avataan erillinen lainanhoi-
totili Tapiolaan.

Asiakas toimittaa Tapio-
lalle tiedon kuulumisestaan
liiton hyväksymän lakon,
työsulun tai lomautuksen pii-
riin. Luoton saannin yleisenä
edellytyksenä on lisäksi nor-
maalien luottokelpoisuuseh-
tojen täyttäminen.

Lisätietoja luotosta saa Ta-
piola Pankista, www.tapiola.
fi tai Sähköliiton kotisivujen
www.sahkoliitto.fi mainos-
linkin kautta."

Turkuun tulossa
kotimaisia tilauksia?

Tapiola Pankilta
palkankeskeytysluotto
Sähköliiton jäsenille

Sähköalan työttömyys
yhä selvässä kasvussa
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Pakkanen, tuuliPakkanen, tuuli
koettelevatkoettelevat
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T E K S T I

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

K U V A T

S A M I H E L E N I U S

!Tammikuinen pak-
kasilta kääntyy yöksi ja lii-
kenne hiljenee Tampereen
rautatieasemalla. Kun muut
vetäytyvät yöpuulle, sähkö-
radan kunnossapitoryhmä
valmistautuu kylmään työ-
hönsä autiolla tavararatapi-
halla.

Eltelin oransseihin haa-
lareihin pukeutuneet Jussi

Pihlajaharju ja Tarmo Nom-
berg varustautuvat korjaus-
keikalle mahdollisimman
hyvin säältä suojautuneena.
Työt tehdään jo aiemmin so-
vitun jännitekatkoksen aika-
na.

- Varsinkin kenkien pitää
olla lämpimät, kun tuolla
rautaisen texterin päällä seis-
tään pitkiä aikoja. Ja tietysti
näpit jäätyvät näillä keleillä
herkästi. Tuuli tuplaa pakka-
sen purevuuden, joten varus-
teiden pitää tosiaan olla hy-
viä, miehet pohtivat.

Liikenteen ehdoilla
- Joudumme toimimaan lii-
kenteen ehdoilla. Päivällä
on niin paljon liikennettä,
että pitkiin jännitekatkok-
siin ei ole mahdollisuutta.
Yölläkään töitä ei voida teh-
dä yhtäjaksoisesti vaan rata-
valvonta ohjaa meidät välillä
sivuun, että yöjunat pääsevät
ohi.

23-vuotias Pihlajaharju ja
40-vuotias Nomberg viihty-
vät ratakunnossapidossa alan
kovuudesta huolimatta. Vii-
me aikoina työturvallisuu-
teen on kiinnitetty erityistä
huomiota.

- Iso jännite, nopeat junat
ja välillä rankat työolosuh-
teet tuovat hommiin haas-
tetta. Työnteossa ei ole pak-
kasrajoja, mutta ukonilmal-
la ei ratasähköjä saa tehdä.
Turvallisuussyistä ratavyö-
hykkeellä töitä tehdään aina
vähintään kahden hengen
tiimillä. Hiljaisen ja nopean
junan kuulee työn touhussa
usein vasta, kun se on parin
sekunnin päässä, miehet se-
littävät.

Vaihteiden
lämmityssähköt
työllistävät talvella
Pihlajaharjun ja Nomber-

gin yötyönä on muun muas-
sa korjata ryhmityseristin ja
tehdä erotinhuolto.

- Vaihteiden lämmityssäh-
köt työllistävät meitä eniten
näin kylmillä ilmoilla. Sähkö
otetaan normaaleista ajojoh-
doista.

Miehet esittelevät erikois-
ta työkonettaan, jolla radalla
ajellaan. Nosturilla ja me-
tallisilla ratapyörillä varus-
tettu kuorma-auto kulkee
tarvittaessa ratakiskoja pit-
kin. Työkonetta kuljettavan
Pihlajaharjun ei sentään ole
tarvinnut kouluttautua vetu-
rinkuljettajaksi. Monenlaista
muuta kurssia miehet sen si-
jaan ovat joutuneet erityis-
työnsä takia käymään.

Oulaisista kotoisin oleva
Pihlajaharju on ennättänyt
tehdä ratasähkötöitä pari
vuotta ja siirtyä pysyvästi
asumaan Tampereelle. Nom-
berg puolestaan on kotoisin
Tallinnasta, mutta pysyvä
osoite on siirtynyt kymme-
nen Suomessa vietetyn työ-
vuoden aikana Helsinkiin.
Perhe asuu edelleen Tallin-
nassa.

- EU:n sisällä on nykyään
helppoa liikkua työn peräs-
sä, kielitaitoinen mies toteaa
tyytyväisenä."

ja hengenvaaraja hengenvaara
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!Työterveyslaitok-
sen tutkimuksissa on todet-
tu, että Suomessa on noin
400 000 pääasiassa kylmä-
työtä tekevää ihmistä ja noin
800 000 henkilöä kokee kyl-
myyden omassa työssään
haitalliseksi. Altistuminen
kylmälle on siis suuruusluo-
kaltaan meluun tai kemial-
lisille aineille altistumiseen
verrattava ongelma.

Pohjoisella alueella elämi-
seen kuuluvat ympäristöstä,
luonnonvarojen käytöstä ja
elinkeinorakenteesta aiheu-
tuvat erityispiirteet. Tämä

puolestaan asettaa suuria
haasteita työpaikoille.

Ulkoilman lämpötilavaih-
telut voivat olla jopa 85 as-
tetta. Sähköalalla työsken-
nellään monenlaisissa ilmas-
to-olosuhteissa. Työnantajan
ja työntekijöiden täytyy va-
rautua näihin ilmaston muu-
toksiin.

Varaudu kylmään!
Ulkona työskennellessä
työnantajan on annetta-
va työntekijälle tarvittavat
henkilökohtaiset ilmaston
vaatimat varusteet.

Talvisin lämpötilan laski-
essa reilusti pakkasen puo-
lelle joutuu ihmisen toi-
mintakyky koetukselle. Ai-
neenvaihdunta hidastuu,
sorminäppäryys heikkenee ja
mieliala laskee.

Yleensä kylmätyöksi miel-
letään ulkona tehty työ,
mutta työpaikan ilmanläm-
pötilan laskiessa alle +15
asteen määritellään tällaisis-
sa olosuhteissa työskentely
kylmätyöksi. Tämän vuoksi
työpaikoilla on syytä huomi-
oida myös työpaikan ilman
lämpötila, kun riskejä arvioi-
daan.

Ulkona töitä tekevien ris-
kien arvioinnissa on vallitse-
vat ilmaston olosuhteet kes-
keisessä osassa arviointia.
Tuuli lisää huomattavasti
pakkasen purevuutta. Ilma-
tieteenlaitoksen verkkosi-
vuilta löytyy taulukko, mistä
selviää tuulen vaikutus pak-
kasen purevuuteen www.il-
matieteenlaitos.fi

Toimintakyky
koetuksella
Kylmä vaikuttaa monin eri
tavoin ihmisten toiminta-
kykyyn. Ihmisen kylmän
tunteeseen ja jäähtymiseen
vaikuttavat useat eri tekijät,
kuten lämpötila, ilmanliike
(veto, tuuli) ja ilman koste-
us.

Ihmisen toimintakyky hi-
dastuu kylmässä, aineenvaih-
dunnan hidastuessa alkaa työ
tuntua raskaalta. Käsien suo-
jaaminen on keskeinen on-
gelma työskenneltäessä kyl-
mässä. Huonoilla käsineillä
tai ilman käsineitä työsken-
neltäessä käsien tuntoaisti
heikkenee ja paleltumisriski
on suuri.

Kylmätyön
riskien arviointi
Kylmätyöksi määritellään
standardeissa (esim. Bs 7915)
työ, joka tehdään sisätiloissa,
joissa on 15—12 astetta ja
näitä alhaisempi lämpötila.
Ulkotöiden osalta ei aste-
rajaa ole määritelty, mutta
työskenneltäessä ulkona on
kylmätyön riskien arviointi

syytä tehdä aina.
Riskien arviointi tulee teh-

dä aivan kuten muidenkin
riskien osalta. Ensin selvite-
tään ja arvioidaan riskit. Lo-
puksi suoritetaan tarvittavat
toimenpiteet riskien pienen-
tämiseksi. Tähän arviointiin
on olemassa paljon malleja
avuksi työpaikoille.

Kylmää voi torjua
Kuten kaikissa muissakin
riskeissä, myös kylmässä, py-
ritään työntekijä ensin suo-
jaamaan teknisin keinoin
ja vasta viimeisenä keinona
käytetään henkilökohtaisia
suojaimia.

Onnistuneen teknisen
torjunnan periaatteet ovat
yksinkertaiset. Työ suunni-
tellaan hyvin, ja työntekijän
kylmänaltistusta pienenne-
tään lämmittämällä työpaik-
kaa ja minimoimalla lämpö-
virrat.

Esimerkkinä voi esittää
huolto- ja korjaustyöt. Työn
tekemiseen inhimillisissä
olosuhteissa on kehitetty
huoltotelttoja kevytpressus-
ta. Teltan voi lämmittää esi-
merkiksi nestekaasulämmit-

timellä. Kun lisäksi käyte-
tään hyviä henkilökohtaisia
suojavarusteita, olosuhteista
saadaan siedettävämmät ja
varmistetaan, ettei työnte-
kijä altistu kohtuuttomasti
kylmälle.

Halleissa ongelmia aiheut-
tavat suuret oviaukot. On-
gelmaa lisää ilmanvaihdon
epätasapaino. Halleihin ra-
kennetaan esimerkiksi hit-
sauspaikoille kohdepoistoja,
mutta unohdetaan samaan
aikaan lisätä tuloilman mää-
rää halliin. Tästä seuraa
hallin alipaineistuminen ja
tämä aiheuttaa ovia aukais-

taessa suuria kylmän ilman
virtauksia.

Tämän estämiseksi ovien
yhteyteen on kehitetty eri-
laisia lämpöpuhaltimia ja
tuulikaappeja. Näiden toi-
menpiteiden lisäksi on kui-
tenkin huolehdittava hallin
ja ulkoilman paineen suh-
teen pitäminen sellaisena,
etteivät lämpötilaerot kas-
vaisi liian suuriksi.

Suositeltava ilman suhteel-
linen kosteus on 30 - 70 %.
"

Lisätietoja aiheesta:
www.ttl.fi Työsuojelupiirit

Ihon lämpötila (°C) Lämpötilan vaikutus käden toimintaan
32-36 Optimaalinen lämpötila
20-27 Tarkkuus ja kestävyys heikkenevät
12-16 Näppäryys heikkenee
16 Kipu (koko käden jäähtyessä)
10 Kipu (pienen ihoalueen jäähtyessä)
6-8 Hermot eivät johda tietoa:

tuntemukset katoavat

Käden toimintakyvyssä tapahtuvia
muutoksia eri iholämpötiloissa

(Lähde: Tiina Mäkinen, Ttl)

!Kylmässä eläminen on osa suoma-
laista arkipäivää. Se koetaan helposti itses-
täänselvyytenä. Siksi kylmältä suojautumi-
nen ja toiminta kylmässä on valitettavan
usein epätarkoituksenmukaista ja kylmän
terveyshaitat yleisiä. Kylmässä työskente-
lyä ja oleskelua ajatellen voidaan antaa seu-
raavia yleisiä ohjeita, joita voidaan soveltaa
myös työsuojelussa.

" Suunnittele kylmässä tapahtuva toimin-
ta tai työ etukäteen (mitä aiot tehdä ja mil-
loin, ota sää huomioon).
" Pukeudu riittävästi ja sopivasti. Käytä
helposti säädeltävää monikerroksista vaa-
tetuskokonaisuutta. Vaihda kosteat vaat-
teet kuiviin.
" Vältä hikoilua pitämällä riittävästi tau-
koja. Vältä kuitenkin liiallista jäähtymistä.
" Suojaudu haitalliselta kylmälle altistu-
miselta liikkumalla (kävely ja hyppely).
" Syö ja juo riittävästi: kylmyys lisää ener-
giankulutusta kasvattaen ravinnontarvetta.
Kylmän aiheuttama virtsanerityksen kasvu
ja esimerkiksi hikoilu raskaassa työssä aihe-

uttavat nestehukkaa. Nestettä tulisi myös
kylmälle altistuttaessa nauttia vähintään 2
l/vrk. Juomisen tulisi olla ennaltaehkäise-
vää ja tapahtua jo ennen janon tuntemusta.
" Vältä väsymistä: väsymys heikentää mo-
tivaatiota, arviointikykyä sekä elimistön
lämmönsäätelykykyä lisäten tapaturma- ja
kylmävaurioriskiä.
" Vältä erityisesti äkillistä raskasta liikun-
taa, jos sinulla on sydän-, verenkiertoelin-
tai hengityselinsairaus.
" Metallityökalut tulisi päällystää lämpöä
eristävällä materiaalilla. Metalliesineitä tai
nesteitä, joiden lämpötila on alle 0 °C, ei
tulisi koskettaa paljain käsin.
" Paljain käsin tehtävää työtä tulisi vält-
tää, kun ympäristön lämpötila laskee alle 0
°C:n.
" Työn tauotuksessa tulee ottaa huomioon
työn raskaus ja ympäristöolot.
" Työalue tulisi suojata tuulelta ja vedolta.
" Hengityksensuojainten käyttöä tulee
harkita raskaassa työssä viimeistään, kun
ympäristön lämpötila laskee alle -30 °C:n.

Vinkkejä kylmätyöhön

Työn tekeminen
kylmässä



7vasama 1 / 2 0 1 0

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

!Salolainen sähköasen-
taja ja luottamusmies Juha
Rantanen ennättää päivitel-
lä Varsinais-Suomen poikke-
uksellisen kovaa pakkasta ja
paksua lumipeitettä.

YIT:n Salon talotekniikan
palvelu- ja urakointiyksikön
työt ovat hiljentyneet vuo-
denvaihteessa ja loppiaisaat-
tona luottamusmiestä pitä-
vät työpaikalla vain paperi-
työt. Meneillään on keväällä
aloitettavan kaupungintalon
sähköistyksen tarjouslasken-
ta.

Luottamustyön
velvoitteet
Sähköliiton taloteknii-
kan johtokuntaan kuuluva
44-vuotias Rantanen on in-
nolla mukana alansa työeh-
tosopimuksen valmistelussa.
Varsinaiset neuvottelut eivät
tosin kunnolla ole vielä pääs-
seet vauhtiin, lähinnä työn-
antajapuolen järjestäytymis-
ongelmien takia.

30 asentajan yksikön luot-
tamusmiehenä Rantanen
esitti näkemyksiään myös
Riihimäellä ennen joulua pi-
detyssä talotekniikan semi-
naarissa.

- Minulla on takana kolme
luottamusmieskautta, edus-
tajistossa olen toista kautta
ja johtokunnassa olen vasta-

alkaja. Edustan suuren yri-
tyksen pienehköä yksikköä,
Rantanen summaa meriitte-
jään.

Talotekniikan tes
uudistettava taiten
- Meillä on talotekniikan
työehtosopimus ihan hyvin
käytössä. Työnantaja ei ole
riidellyt tunti- tai urakka-
töistä. Aliurakointi, urakoi-
den pilkkominen tai ulko-
maalaiset työntekijät eivät

ole meille vielä olleet uhka-
na. Töiden väheneminen on
johtanut lomautuksiin, jotka
vielä laajenevat. Pian meillä
on kahdeksan asentajaa lo-
mautettuna pitkäksi aikaa.

Juha Rantanen arvioi, että
ainoastaan matkapykälän
käytössä työnantaja pyrkii
ylimääräisiin säästöihin kil-
pailuttamalla asentajia kes-
kenään.

- Hiljentyneessä työtilan-
teessa työnjohto laskee ura-
kat niin tiukoiksi, että esi-
merkiksi päivärahoihin ei
ole varaa. Silloin käytetään
vain paikkakunnan omia
asentajia. Tämä on nyt vä-
hentänyt meilläkin Turkuun
suuntautuvia keikkoja, Ran-
tanen kertoo.

Tinkimiskierrokset
käytössä
- Ennen töiden alkua meil-
lä käydään nykyään tinki-
miskierros, jolloin asentajat
saavat valita ale-hintojen ja
työttömyyden välillä, mikäli
muuta työtä ei ole tarjolla.

Rantanen kertoo, että asi-
aa on työhuonekunnassa
pohdittu ja todettu, että "si-
ninen kirja" on voimassa.

Uusi matkapykälä ja päi-
värahasääntö tuovat lisä-

haasteita luottamusmiehelle.
Isojen riitojen syntyä ehkäi-
see osaltaan myös toimiva
pääluottamusmiesten yhte-
ysjärjestelmä, joka keventää
paikallisten luottamusmies-
ten asemaa merkittävästi.

- Meidän asentajat ovat
valmiita noudattamaan tes-
sin määräyksiä, vaikka se
välillä onkin merkinnyt joi-
denkin työmahdollisuuksi-
en menetystä. Turkulaiset
kollegat ovat puolestaan
joutuneet tekemään ylitöitä
samalla, kun täällä 50 kilo-
metrin päässä pyöritellään
peukaloita. Vasta kun kiire
on käynyt ylivoimaiseksi,
meidän apumme on kelvan-
nut, Rantanen pahoittelee.

Hän arvelee, että jos alan

palkka- ja kulukorvaustaso
alenee, se johtaa osaavien
ihmisten siirtymiseen alan
pienyrittäjiksi.

Uhkakuvat ja
valttikortit
- Mielestäni yrittäjällä on
tällä hetkellä lähes kaikki
valttikortit käsissään, kun
puhutaan työn teettämista-
voista. Laskusuhdanteessa
taas työntekijän mahdol-
lisuudet esimerkiksi työn-
antajan vaihtamiseen ovat
erittäin rajalliset. Nyt pitää
kiireesti etsiä uusia keino-
ja asioiden parantamiseksi,
Rantanen vaatii.

Tuleva sopimuskatko on
lähellä, joten jäsenten kan-
nattaa Rantasen mukaan
olla mielipiteineen yhtey-
dessä liiton johtoon ja joh-
tokuntaan. Toisaalta pitää
muistaa sekin, että talotek-
niikan palkkakäyrä ei saisi
erota liikaa muihin asennus-
töihin ja rakennusalan palk-
koihin verrattuna.

Rantanen varoittelee myös
yritysten sisäisestä palkkakil-
pailusta.

- Hyvinä vuosina kasva-
neiden sähköalan kiinteiden
käyttökulujen ja vähentyvän
tulopuolen yhteensovitta-
minen saattaa johtaa siihen,
että isännät kilpailuttavat
asentajia keskenään, Rant-
nen varoittaa.

Hinnoista ja kulukorva-
uksista tinkiminen on Juha

Rantasen mukaan kuitenkin
lyhytnäköistä:

- Eivät ne sähkötyöt tinki-
mällä lisäänny tämän kokoi-
sessa paikassa. Työ vain tulee
tehtyä pienemmällä tilipus-
silla.

Rantanen arvioi, että tin-
kiminen auttaa korkeintaan
kilpailussa ulkomaista työ-
voimaa ja lähetettyjä työnte-
kijöitä vastaan. Siinä pelis-
sä pudotustarve saattaa olla
niin raju, ettei todelliseen
kilpailuun ole mahdollisuuk-
sia.

Riihimäen seminaarissa
Rantanen otti kantaa työn-
antajaliiton Esa Larsenin
esityksiin talotekniikan työ-
ehtosopimuksen uudistami-
sesta.

- Paikallisella sopimisel-
la ei pidä romuttaa hyvää
sopimustekstiä, varsinkaan
henkilötasolla. Nykyinen
urakkahinnoittelu perustuu
todelliseen suoritukseen ja
lisää ansioita. Tulospalkki-
ot eivät yhtä luotettavasti
vastaa työntekijän panosta,
Juha Rantanen arvioi. "

Talotekniikan johtokunnassa vaikuttava Juha Rantanen
peräänkuuluttaa kentältä uusia ideoita työehtosopimukseen

Töiden väheneminen Salon seudulla pistää myös oma-
kotitaloaan viimeistelevän luottamusmiehen harkitse-
maan pitempää keikkaa esimerkiksi Olkiluotoon, vaikka
kolmen koululaisen isällä olisi kyllä käyttöä kotikulmilla
Rekijoellakin.

Luottamusmiehen loppiaismietteet

Lunta paljon, töitä vähän

" M A T K A P Y K Ä L Ä N K Ä Y T Ö S S Ä

T Y Ö N A N T A J A P Y R K I I Y L I M Ä Ä R Ä I S I I N

S Ä Ä S T Ö I H I N K I L P A I L U T T A M A L L A

A S E N T A J I A K E S K E N Ä Ä N . "
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!Joulukuussa Kirk-
konummen Majvikissa pi-
detyssä Meriteollisuuden
seminaarissa pohdittiin suo-
malaisen – ja myös ulkomai-
sen meriteollisuuden ja te-
lakoiden tilaa. Tilaisuudessa
puhuivat muun muassa STX
Finlandin toimitusjohtaja
Martin Landtman ja STX
Finlandin Rauman telakan
johtaja Timo Suistio, jotka
valottivat Suomen meriteol-
lisuuden myrskyisiäkin nä-
kymiä.

Seminaarissa kuitenkin
todettiin, että suomalais-
ta meriteollisuutta voidaan
luonnehtia kansainväliseksi
ja innovatiiviseksi osaajien
alaksi. Suomen kilpailuky-
vylle erityisen tärkeitä ovat

vahva yhteistyöverkosto,
korkea laatu ja tasokas tutki-
mus- ja kehitystyö.

Alan haasteita ovat osaa-
van työvoiman saatavuus
myös tulevaisuudessa sekä
uusien kotimaisten ja kan-
sainvälisten yritysten löytä-
minen mukaan meriteolli-
suuteen.

Keskeinen
teollisuudenala
Meriteollisuus on yksi Suo-
men keskeisistä teollisuu-
denaloista. Se muodostuu
telakoista, meriteknisen alan
kokonaistoimittajista, suun-
nittelutoimistoista, järjestel-
mä-, laite- ja materiaalitoi-
mittajista sekä offshore-teol-
lisuudesta, joka valmistaa
esimerkiksi merenalaisille
öljy- ja kaasukentille etsintä-
ja tuotantokalustoa.

Meriteollisuusklusteri työl-
listää Suomessa suoraan yli
21 000 henkilöä ja yrityksiä
on noin 800.

Näyttää siltä, että kuluva

vuosi saattaa ratkaista, miten
suomalaisen meriteollisuu-
den käy. Jos tilauksia ei tule,
suomalaistelakoiden kauhus-
kenaariot voivat olla täyttä
totta ja vuoden lopussa tois-
takymmentätuhatta työpaik-
kaa voi poistua telakoiden ja
verkoston palkkalistoilta.

Laivanrakennus-
markkinat
romahtaneet
kaikkialla
Koko maailman laivanra-
kennusmarkkinat ovat ro-
mahtaneet. Uusien tilauk-
sien määrä on pudonnut yli
90 prosenttia ja lisäksi 5–10
prosenttia laivatilauksista
on peruutettu. Kysynnän ar-

vioidaan palautuvan vasta
vuosina 2013–2016 ja silloin
huomattavasti alhaisemmal-
la tasolla kuin aikaisemmin.

Moni telakka on myös jou-
tunut lopettamaan toimin-
tansa, koska telakkakapasi-
teettia on rakennettu jopa
50 prosenttia yli todellisen
tarpeen.

Suurissa laivanrakennus-
maissa, kuten esimerkiksi
Kiinassa, Koreassa, Italiassa,
Ranskassa, Saksassa ja Es-
panjassa hallitukset ovatkin
ryhtyneet voimakkaisiin toi-
miin telakkateollisuutensa
tukemiseksi.

Suomen ennuste
kehno
Pudotuspelissä Suomen en-
nuste ei näytä ruusuiselta.
Kaukoidän maat halajavat
entistä enemmän risteilijä-
markkinoille ja Espanja, Ita-

lia ja Iso-Britannia käyttävät
kilpailussa hyväkseen tax
lease -verohelpotuksia.

Tax lease -järjestelmässä
aluksen omistaja voi enna-
kolta tehdä verovähennyk-
sen hinnasta, jolla laiva on
hankittu. Suomessa tax
lease on vastatuulessa eikä
järjestelmää uskota otetta-
van täällä käyttöön.

Lisäksi telakoita vaivaa
niin Suomessa kuin muual-
lakin ikäongelma: työnte-
kijöiden keski-ikä on yli 50
vuotta.

Lomautettujen
määrä räjähtänyt
Markkinatilanteesta ja fi-
nanssikriisistä johtuen te-
lakoiden työllisyys on jo
merkittävästi heikentynyt
ja ilman uusia tilauksia lo-
mautettujen määrä nousee
nopeasti.

Karun kuvan antaa STX
Finland Oy:n Suomen te-
lakoiden työntekijöiden lo-
mautustilanne vuonna 2009:
helmikuussa lomautettuja
työntekijöitä oli vajaa 200,
kun joulukuussa lomautettu-
jen työntekijöiden määrä oli
jo noin 1 200.

Tammikuun 12. päivänä
STX kertoi vähentävänsä
pysyvästi 370 työntekijää ja
60 toimihenkilöä Turun tela-
kalta.

Kuitenkin pelkästään to-
teuttamalla uusi jäänmur-
tajahanke – korvaamalla
jäänmurtaja Voima uudella
murtajalla – sekä uudet öl-
jyntorjuntakalustoinvestoin-
nit, työllistettäisiin suoraan
1 500 suomalaista vuodeksi.
Välillinen työllistävä vaiku-
tus olisi moninkertainen."

Telakoiden kohtalonhetket

MeriteollisuusMeriteollisuus
myrskyn silmässämyrskyn silmässä

Turun telakka saattaa hiljentyä
vuoden lopussa ja koko 2 300 ih-
misen henkilöstö jäädä ilman töi-
tä, jos uusia tilauksia ei tule.

!Suomen telakkateol-
lisuus on tärkeimpiä vienti-
teollisuuden aloja Suomes-
sa työllisyysnäkökohdat ja
valuutan maahan tuomisen
huomioon ottaen. Se kamp-
pailee nyt olemassaolostaan
ja tilauksista yleismaailmal-
lisen laman vuoksi, josta
on seurannut laivatilausten
romahtaminen maailman-
markkinoilla.

Vuosia sitten telakkate-
ollisuudessa alkanut lyhyt-
näköinen omien töiden ul-
koistaminen sekä verottajan
taholta ilmennyt suomalais-
ten komennusmiesten koh-
telu on johtanut kotimaisten
ammattitaitoisten työnteki-

jöiden katoamiseen telakka-
teollisuudesta.

Tämä on tuonut telakka-
teollisuuteen epätervettä
kilpailua ja harmaata talout-
ta.

Epäterve kilpailu ilmentyy
alipalkattuina ulkomaalaisi-
na työtekijöinä ilman Suo-
men lakeja täyttäviä työ-
ehtoja. Epämääräiset, ulko-
maille rekisteröidyt työvoi-
maa vuokraavat ja välittävät
yritykset, joilta jäävät usein
verot sekä muut työnantaja-
velvoitteet hoitamatta, ovat
tehneet alasta talouden har-
maan vyöhykkeen.

Nykyinen tilanne täyttää
monelta osin ihmiskaupan

tunnusmerkit.
Tästä johtuen rehellisesti

sopimusten ja lakien mu-
kaan toimivat kotimaiset
työnantajat eivät pysty kil-
pailemaan tarjouksissa ja
hinnoissa epäterveen kilpai-
lun kanssa menemättä mu-
kaan samanlaiseen toimin-
taan.

Nyt telakkateollisuudessa
käynnissä olevat YT- neu-
vottelut johtanevat jälleen
omien töiden ulkoistami-
seen, kustannusten karsimi-
seen ja halvemman työvoi-
man käyttöön.

Tämä tarkoittaa suoma-
laisten työntekijöiden työ-
ehtojen heikentämistä ja

polkemista kilpailussa ulko-
maisen työvoiman kanssa.

Tilausten saamiseksi koti-
mainen telakkateollisuus on
kääntynyt Suomen valtio-
vallan puoleen saadakseen
innovaatiotukea, Tax lease-
verojärjestelyjä ja valtion
vientitakuulaitoksen Finn-
vera Oyj:n puoleen saadak-
seen takaukset laivatilauk-
sista kotimaasta ja ulkomail-
ta.

Se ei tarkoita läheskään
kotimaisella työvoimalla
tehtyjä laivoja sataprosent-
tisesti, ei nyt eikä jatkossa.
Silti nämä tuet, verojärjes-
telyt ja takaukset ovat Suo-
men valtion eli meidän ve-

ronmaksajiemme rahoja.
Valtion ei pidä tukea teol-

lisuudenalaa, jossa käyte-
tään harmaata taloutta, joka
ei maksa verojaan Suomeen
ja poljetaan työehtoja ja la-
keja.

Jos Suomen valtio myön-
tää tukea kotimaiselle telak-
kateollisuudelle, sen pitää
myös vaatia kotimaisen työ-
voiman käyttämistä telakka-
teollisuuden rakennuskoh-
teissa. Mikäli ei ole saata-
villa riittävästi ammattitai-
toista kotimaista työvoimaa,
tulee valtiovallan edellyttää
ulkopuolisilta työnantajilta
Suomen lakien, asetusten ja
työehtosopimusten noudat-

tamista sekä sellaisia työn-
tekijöitä, jotka maksavat ve-
ronsa Suomeen.

Työsuojelu- ja muille vi-
ranomaistahoille on va-
rattava riittävät resurssit
valvonnan toteuttamiseksi
telakoilla sekä muissa raken-
nuskohteissa.

Valtion pitää myös omilla
toimillaan edesauttaa ja lisä-
tä voimavaroja valvontaan,
samoin kuin myös tutkin-
taan saadaksemme kitkettyä
pois harmaa talous ja epäter-
ve kilpailu Suomesta."

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Turussa 9.12.2009

Pelkästään korvaamalla jäänmurtaja Voima uudella murtajalla sekä uudet öljyntorjuntainvestoinnit, työllistettäisiin 1 500 suomalaista vuodeksi.

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n syyskokouksen julkilausuma
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!Tampereen käräjäoi-
keus antoi 16.12.2009 pää-
töksensä niin kutsutussa
Ideapark -jutussa. MSB-yh-
tiön yhtiön puolalainen toi-
mitusjohtaja ja kaksi suoma-
laista yhtiökumppania saivat
tuomion kiskonnantapaises-
ta työsyrjinnästä ja kolmas
suomalainen avunannosta
samaan rikokseen.

Oikeuden mukaan tuomi-
tut olivat maksaneet Lem-
päälän Ideaparkin työmaalla
vuonna 2006 töissä olleille
88 puolalaisille sähköasenta-
jille noin viiden euron suu-
ruista tuntipalkkaa, vaikka
oikeaksi palkaksi vahvistet-
tiin myöhemmin 12,30 euroa
tunnissa.

Viidellä eurolla
Suomeen töihin
Syytetyt vetosivat puolalai-
sille maksettua kokonais-
palkkaa määriteltäessä muun
muassa heille maksettuihin
asunto- ja ravintoetuihin.
Joidenkin todistajalausunto-
jen mukaan sähköasentajien
väitettiin myös olleen apu-
miehen tasolla, jolloin alin
mahdollinen, 8,19 euron pe-
rustuntipalkka olisi ollut so-
piva korvaus tehdystä työstä.

Näiden selitysten heik-
koutta ja tapahtuneen työ-
syrjinnän tahallisuutta ku-
vastaa se, että MSB oli
avunantorikokseen syyllisty-
neen suomalaismiehen toi-
mesta toimittanut Hämeen
työsuojelupiirille ”Selvitys
työsuhteen keskeisistä eh-

doista” -nimisen asiakirjan,
jonka valheellisen sisällön
mukaan puolalaisten sähkö-
asentajien tuntipalkka olisi
ollut 14,20 euroa, kun heille
oikeuden mukaan todellisuu-
dessa maksettiin keskimäärin
vain 5,00 euroa.

Vaikka puolalaisten asen-
tajien taitotaso oli todista-
jien mukaan vaihtelevaa ja
töitä tehtiin paljon ryhmäs-
sä, oli arvosana lopputulok-
sen kannalta kuitenkin hyvä
ja ammattimiehen palkan ar-
voinen.

711 000 euron
voitto houkutteli
On helppo laskea paljonko
tuomitut MSB-yhtiön hen-
kilöt olisivat saaneet ylimää-
räistä voittoa, mikäli heidän
suunnittelemansa Ideaparkin
sähköistys alipalkattuja puo-
lalaisia sähköasentajia hy-
väksikäyttäen ja viranomai-
sia harhauttaen olisi onnis-
tunut.

Sähköliitto onnistui omi-
en, sillä hetkellä vaillinais-
ten tietojen avulla pakotta-
maan MSB-yhtiön 26.1.2007

sopimukseen, jonka perus-
teella puolalaisille työnteki-
jöille korvattiin jälkikäteen
yhteensä 711 000 euron saa-
tavat. Summan perustana oli
alan TES:n mukainen 12,30
euron urakan takuutunti-
palkka.

Ideaparkista käydyn kes-
kustelun velloessa syksyllä
2006 kuumimmillaan, an-
toi MSB:n puolalainen toi-
mitusjohtaja Jan Ciskows-
ki Vasamalle haastattelun,
jossa hän vakuutti yhtiönsä
toimivan niin Puolan kuin

Suomen lakien ja määräys-
ten mukaan.

Oikeuden päätöksestä käy
nyt hyvin ilmi, että Cis-
kowski valehteli tuolloin
Vasamalle sanoessaan, että
MSB ei ”…polje palkkoja tai
työehtoja…”.

Valheella on lyhyet jäljet,
mutta Ciskowskin ja kump-
paneiden kannatti ilmeisesti
yrittää, sillä rangaistusseu-
raamukset 711 000 euron
suuruisesta pimeän voiton
tavoittelusta olivat mitättö-
mät: Ciskowski sai makset-

tavaksi 50 päiväsakosta vain
1 700 euroa ja muut tuomi-
tut 35-50 päiväsakosta tu-
lojensa mukaan 455 - 2 950
euroa."

Käräjäoikeuden tuomio Ideaparkista:

Neljälle sakkoja
puolalaisten työsyrjinnästä

Puolalaisen MSB-yhtiön Lempäälän Ideaparkissa tekemistä sähkötöistä syytettynä olleet neljä henkilöä olivat Tampereen käräjäoikeuden tuomion mukaan syyllisiä
kiskonnantapaiseen työsyrjintään, jonka kohteena oli 88 puolalaista sähköasentajaa. Takarivissä toisena oikealta istuu MSB:n puolalainen omistaja Jan Ciskowski.

!Yksi mielenkiintoinen
Ideaparkin sivujuonne oli
YLE TV 2:n Ajankohtainen
kakkonen -ohjelman uuti-
sointi asian tiimoilta.

Ideaparkin puolalaisis-
ta sähköasentajista teh-
tiin useita ohjelmia, jois-
sa heidän epäiltiin olevan
alipalkattuja. Kuitenkin
13.3.2007 lähetetyssä rapor-
tissa ”Sähköliitto ja Idea-
parkin puolalainen palkka-
sopimus” toimittajat Salla

Paajanen ja Juha Granath
ylittivät tavallisen katsojan
käsityskyvyn, kun antoivat
ymmärtää, että nimenomaan
Sähköliitto – ei MSB – olisi
polkenut puolalaisten sähkö-
asentajien palkkoja!

Tätä tahallisen pahan-
tahtoista väitettä perustel-
tiin sillä, että Sähköliiton
ja MSB:n välisessä, 711 000
euron palkkasaatavia koske-
vassa sopimuksessa määritel-
tiin palkan perusteeksi urak-

katyön takuutuntipalkka
12,30 euroa (Pr 1), vaikka
MSB oli Granathin mukaan
kirjallisesti ilmoittanut Säh-
köliitolle maksavansa puola-
laisille peräti 14,40 euroa (Pr
4) tunnissa.

" " "

Käräjäoikeuden antama
tuomio todistaa, että Ajan-
kohtaisen kakkosen väite
oli vailla mitään todelli-

suuspohjaa. MSB:n tarkoitus
ei ollut missään vaiheessa
maksaa puolalaisille enem-
pää kuin 5,00 euroa tunnis-
sa. Minkäänlaista palkkaryh-
mittelyä ei oltu tehty eikä
Ideaparkissa MSB:n mielestä
edes tehty urakkatyötä. Yh-
den tuomitun mielestä oikea
palkka puolalaisille olisi ol-
lut korkeintaan tavallises-
ta tuntityöstä maksettava
8,19/10,08 euroa tunnilta.

Sähköliiton neuvottelema

suuri 711 000 euron palkka-
summa oli hieno saavutus ja
12,30 euroa tunnissa täysin
oikeudenmukainen palk-
kaperuste tilanteessa, jossa
palkkaryhmittelyä ei voitu
tehdä ja 5,00 euron tunti-
palkalla työskennelleet puo-
lalaiset olivat jo poistuneet
maasta.

" " "

Puolalaiset sähköasentajat
ovat myöhemmin kertoneet
tyytyväisyydestään Sähkölii-
ton toimintaan. Liitto myös
lähetti aikanaan Ajankoh-
taisen kakkoselle oikaisu-
pyynnön, joka kuitenkin
tylysti torjuttiin. Ohjelma
voisi nyt myöntää virheensä,
ettei sen maine ”hutkivan
journalismin” toimituksena
saisi kuormaansa enää lisää
huonoa rakennusmateriaa-
lia. "

Ajankohtainen kakkonen
uutisoi Ideaparkin väärin
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!Helsingin Energia ava-
si joulukuussa sähköautojen
katulatauspisteen pääkont-
torinsa viereen Helsingin
Kamppiin ja hankki testi-
käyttöön kaksi Peugeot Ex-
pert -sähköautoa. Brittiläisen
Allied Vehicles Ltd:n sähkö-
käyttöisiksi muuntamista au-
toista toinen on tila-auto ja
toinen umpipakettiauto.

Pakettiautoa ollaan par-
haillaan varustamassa ta-
varalaatikoilla ja hyllyillä,
minkä jälkeen se pääsee to-
delliseen testikäyttöön työ-
maille. Mielenkiintoinen li-
säpiirre autossa on, että se on
varustettu virran ulosotolla
ja 220-voltin invertterillä,
joten sähkötyökalujen käy-
tön pitäisi onnistua helposti

työmailla esimerkiksi sähkö-
katkosten aikana.

Lyhyellä koeajolenkil-
lä pakettiauto osoittautui
jopa odotettua mukavam-
maksi tuttavuudeksi. Mi-
tenkään räjähtävää suori-
tuskykyä omapainoltaan yli
2 000-kiloinen auto ei tar-
jonnut, mutta vastaavasti
kaikki teho oli käytettävissä
silkinpehmeästi portaatto-
man vaihteiston välityksel-
lä. Liikkeellelähtö tapahtuu
uskomattoman tasaisesti ja
auto reagoi ”kaasupolkimen”
kevyeen painallukseen ilman
pienintäkään viivettä.

Sähköauto
parhaimmillaan
kaupunkiajossa
Kaupunkinopeuksissa auto
kiihtyy suhteellisen muka-
vasti noin 60 km/h nopeu-

teen saakka, mutta tämän
jälkeen kiihdytykset muut-
tuvat varsin verkkaisiksi.

Auton huippunopeus on
rajoitettu pakettiautolle hy-
vin riittävään noin 110 ki-
lometriin tunnissa. Teorias-
sa moottorin teho riittäisi
suurempaankin nopeuteen,
mutta vastaavasti tämä ku-
luttaisi niin paljon virtaa,
että toimintasäde jäisi tur-
han lyhyeksi. Parhaimmil-
laan auto onkin kaupunkien
ruuhkissa, sillä liikenneva-
loissa seisominen kuluttaa
ainoastaan kuljettajan ener-
giaa.

Rengasääniä lukuun ot-
tamatta auto etenee lähes
äänettömästi. Auton ollessa
paikoillaan sähkömoottorin
hienoinen vinkuminen oli
selvästi erotettavissa, mutta
tämäkin ääni lähestulkoon

hävisi polttoainekäyttöisen
lisälämmittimen vaimean
puhalluksen alle.

Lisälämmittimen ansiosta
matkanteko sujui mukavas-
ti yli 10 asteen pakkases-
sa, eivätkä akut näyttäneet
panevan pakkasta pahak-
seen. Täyteen ladattuna 43
kWh:n litiumioniakkujen
virran pitäisi riittää noin 160
kilometrin ajoon. Normaa-
lin työpäivän aikana ajetaan
pääkaupunkiseudulla har-
voin tätä pidempiä matkoja.
Lisäksi auton voi mahdolli-
suuksien mukaan laittaa la-
tautumaan työmaapysähdys-
ten ajaksikin, jolloin ajokilo-
metrejä saadaan suhteellisen
nopeasti lisää.

Tavallisesta 16 ampeerin
sulakkeella varustetusta pis-
torasiasta akut saa ladattua
täyteen noin kahdeksassa
tunnissa, mutta kolmivaihei-
sella 3 x 16A virralla aika pu-
toaa noin neljään tuntiin.

Koeajon aikaan tammi-
kuun alkupuolella uuden-
karhean auton mittarissa oli
vasta reilut 300 kilometriä,
joten mitään tarkempia käyt-
tökokemuksia esimerkiksi
akkujen kestosta eri tyyp-
pisessä ajossa ei vielä ollut,
mutta ainakin alkumetreillä
auton hankintaan on oltu
Helsingin Energialla erittäin
tyytyväisiä ja kokeilu vaikut-
taa kaikin puolin lupaavalta.

Sähköä riittäisi
hyvin autoiluun
Helsingin Energia avasi säh-
köautojen katulatauspisteen
Kampissa olevan pääkontto-
rinsa viereen joulukuun puo-
livälissä. Sähköautojen laaja-
mittainen yleistyminen edel-
lyttäisi myös autojen kadun-
varsilatauksen järjestämistä,
sillä kaupungeissa läheskään
kaikilla ei ole henkilökohtai-
sia autopaikkoja.

Helsingin Energian tutki-
mus- ja kehityspäällikkö Jus-
si Palolan mukaan Helsingil-
lä voisi olla hyvät mahdolli-
suudet nousta sähköautoihin
siirtymisen edelläkävijäksi.

- Kehitys voi vielä yllättää
arvioijat. Paljon riippuu toi-
mista, joita tehdään sähkö-
autojen yleistymisen edistä-
miseksi. Ihan ensin tarvitaan
latauspisteiden verkosto ja
sitten sähköautoilua suosivia
päätöksiä, Palola sanoo.

Pääkaupunkiseudulla au-
toillaan vuosittain yhteensä
noin viisi miljardia kilomet-
riä. Jos tästä matkasta puolet
ajettaisiin ladattavilla sähkö-
autoilla, tarvittaisiin sähköä
Helsingin Energian laskel-
mien mukaan noin 500 000
megawattituntia, mikä tar-
koittaisi vain noin 10 pro-
sentin lisäystä pääkaupunki-
seudun sähkön kokonaisku-
lutukseen.

- Helsingin Energialla on
merkittäviä tuulivoima-
hankkeita suunnitteilla, ja
niiden kokoluokka vastaa
reilusti sitä kulutusta, mitä
kaikki Helsingin sähköautot
kuluttaisivat tulevaisuudes-

sa. Ennustaminen on vaike-
aa, mutta kaikki edellytykset
Helsingin yllättävänkin no-
pealle sähköautoistumiselle
ovat olemassa, Palola sanoo.

Palolan mukaan sähkö-
autojen yleistymisellä olisi
lukuisia myönteisiä vaiku-
tuksia, kuten kaupungin il-
manlaadun paraneminen, ja
liikennemelun ja kasvihuo-
nepäästöjen väheneminen.

- Sähkö on tuotettavissa
monipuolisesti paikallisesti
hyvin erilaisilla ratkaisuilla.
Sähkömoottoreiden hyöty-
suhde on myös merkittävästi
parempi kuin tehottomalla
polttomoottorilla, Palola sa-
noo.

Kalliita ostaa,
halpoja käyttää
Helsingin Energian lisäk-
si myös esimerkiksi Fortum,
Ensto ja Espoon kaupunki
ovat hankkineet sähköauto-
ja käyttöönsä latausvaihto-
ehtojen testaamiseksi ja säh-
köautoilun mahdollisuuk-
sien selvittämiseksi. Lisäksi
Suomen teillä liikkuu edel-
leen esimerkiksi kymmeniä
postin käyttöön aikoinaan
rakennettuja Elcat-sähköpa-
kettiautoja.

Sähköautot ovat vielä var-
sin suolaisen hintaisia, mutta
vastaavasti autolla ajaminen
maksaa nykyisillä energian
hinnoilla vain noin 2 eu-

Sähköpakettiauto
tulee pian työkäyttöön

H E L S I N G I N E N E R G I A

H A N K K I J O U L U K U U S S A

T E S T I K Ä Y T T Ö Ö N K A K S I P E U G E O T

E X P E R T E L E C T R I C - S Ä H K Ö A U T O A .

Sähköauto ei pannut pahakseen
yli 10 asteen pakkasta, vaan lou-
nastunnin jälkeen se ”käynnistyi”
ongelmitta poikkeuksellisen hyy-
tävästä kelistä huolimatta.

Helsingin Energia avasi sähkö-
autojen katulatauspisteen Kam-
pissa olevan pääkonttorinsa
viereen joulukuun puolivälissä.
Normaalisti autoa säilytetään
maan alla olevassa lämpimässä
parkkihallissa.
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roa per sata kilometriä. Täl-
lä hetkellä käytössä olevat
sähköautot ovat vielä pie-
ninä sarjoina valmistettuja
erikoismalleja, mutta monet
suuret autonvalmistajat ku-
ten Nissan, Peugeot ja To-
yota ovat luvanneet tuoda
kuluttajille suunnattuja säh-
köautoja markkinoille vielä
tämän tai ensi vuoden aika-
na.

Esimerkiksi Peugeotin ne-
lipaikkainen iOn-mallin pi-
täisi tulla myyntiin tämän
vuoden lopulla. Kolmen
ja puolen metrin pituiselle
autolle luvataan 130 km/h

huippunopeus ja 130 kilo-
merin käyttösäde.

Ainakaan tekniseen puo-
leen uutuuden valmistuksen
ei pitäisi kaatua, sillä Peu-
geot valmisti 1990-luvulla
noin 3 000 sähköistä Peugeot
106:a pääasiassa Ranskan
postin käyttöön. Vielä tuol-
loin kuluttajat eivät olleet
valmiita panostamaan säh-
köautoihin, mutta vajaassa
parissakymmenessä vuodessa
maailma on saattanut hyvin-
kin muuttua.

Ennen sähköautojen lo-
pullista läpimurtoa liiken-
teeseen tulee todennäköi-

sesti suhteellisen paljon
ladattavia hybridiautoja,
joilla matka jatkuu poltto-
moottorin voimin akkujen
virran loputtua. Esimerkiksi
lähiaikoina myyntiin tuleva
Toyota Priuksen ladattava
versio tulee todennäköises-
ti nousemaan erittäin suo-
situksi, mikäli auton hinta
vain onnistutaan pitämään
lähelläkään tavallisen Priuk-
sen hintoja.#

Helsingin Energian tutkimus- ja kehityspäällikkö Jussi Palola uskoo,
että tulevaisuudessa jopa puolet Helsingin autoista voisi kulkea sähköllä.
Keskikonsolin näytöstä näkee akkujen varaustilan sekä reaaliaikaisen
virrankulutuksen. Auto on varustettu jarrutusenergian talteenotolla,
joten jarrutuksissa kulutuslukemat kääntyvät plussalle.

Sähkömoottori on sijoitettu normaalille paikalle konepellin alle. Akut on koteloitu auton tavaratilan alle,
eikä niihin pääse käsiksi ilman työkaluja.

!Uudenkaupungin
autotehtaalla sähköauto-
jen valmistus on jo täydessä
käynnissä. Uudessakaupun-
gissa koottavia, Yhdysval-
loissa suunniteltuja Fisker
Karma -luksusautoja odo-
tellaan vielä vesi kielellä
ulos tehtaan porteista, mut-
ta sympaattiset Think City
-kaupunkiautot on ajettu jo
parrasvaloihin.

Norjalainen Think ja Val-
met Automotive tekivät
sopimuksen City-sähköau-
tojen valmistuksesta Uudes-
sakaupungissa viime kesä-
nä, minkä jälkeen tuotanto
saatiin tehtaan mukaan en-
nätysajassa käyntiin. Thin-
kin mukaan viime vuoden
lopulla noin 2 300 asiakas-
ta odotti tilaamiaan autoja,
joita norjalaistehdas ei ollut
kyennyt toimittamaan aika-
taulussa.

Reilun kolmen metrin
mittaisen Thinkin veroton

hinta on vielä 20 000 eu-
ron pahemmalla puolella,
mutta Think on ilmoittanut
tavoitteekseen, että auton
veroton listahinta saataisiin
painettua tulevaisuudessa

10 000 euron tuntumaan.
Nelipaikkainen auto kulkee
yhdellä latauksella noin 150
kilometriä. Auton huippu-
nopeudeksi luvataan 105
km/h.#

Sähköautoja
Suomesta

Think-sähköautojen valmistus
työllistää Uudessakaupungissa
yli 100 työntekijää.

Hybridi on vanha keksintö
- mutta hyvä sellainen

"Kommentti

P A A V O H O L I

!Autotehtaat kilpai-
levat siitä kenen hybridiau-
to on tehokkain, tyylikkäin
ja modernein. Tosiasiassa
poltto- ja sähkömoottorin
muodostama hybridi on jo
pitkään ollut käytössä isom-
missa laitteissa.

Eivät ne rautateiden diesel-
veturit tai Karibialla purjeh-
tivat loistoristeilijät oikeasti
liiku dieselmoottorilla vaan
sähköllä. Kummassakin lait-
teessa dieselmoottori pyörit-
tää vain generaattoria, joka
tuottaa virtaa sähkömootto-
reille, jotka sitten liikuttavat
veturia tai laivaa.

Täydellisen sähköauton es-
teenä onkin yhä sähkön va-
rastoiminen. Nykyiset akut
ovat yhä tehottomia ja ne
painavat liikaa, jolloin au-
ton toimintasäde jää liian
pieneksi. Hybridi, jossa polt-
tomoottori liikuttaa autoa ja
sähkömoottori on vain apu-
na, ei sekään ole hyvä ratkai-
su.

Tarvitaan autoja, joissa
polttomoottori vain lataa ak-
kuja sähkömoottoria varten.
Ranskalaisessa keksinnössä
– joka sekin oikeastaan on
vanha juttu – sähkömoot-
torin tilalla on paineilmaa
käyttävä moottori.

Niinpä esimerkiksi Chrys-
ler on tuomassa jo ensi
vuonna markkinoille auton,
jota liikuttaa sähkömoottori.
Toimintasäteen riittävyyden
takaa akkuja lataava tasa-
käyntinen yhden litran polt-
tomoottori.

Chrysler 200C EV Con-
cept on iso tavallisen nä-
köinen neliovinen ja -paik-
kainen henkilöauto, jonka
huipputeho on 200 kW, ajo-
matka sähkömoottorilla 65
kilometriä ja hybridinä 650
kilometriä. Huippunopeus
on 190 kilometriä tunnissa ja
auto kiihtyy 0-100 km noin 7
sekunnissa. Alkoiko kiinnos-
taa?#



12 vasama 1 / 2 0 1 0

T E K S T I

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

K U V A T R I I T T A K A L L I O

J A T U K E S I N A R K I S T O

!Viime heinäkuussa Pe-
dersöressä kokenut verkos-
toasentaja sai kuolemaan
johtaneen sähköiskun työs-
kennellessään 20 kV pylväs-
muuntamolla.

Muuntaja sijaitsi pylväässä
noin viiden metrin korkeu-
della ympäröivästä maanpin-
nasta ja erotin oli sijoitettu
pylvääseen noin kaksi metriä
muuntajan yläpuolelle. Erot-
timen kautta muuntamolait-
teisto liittyi verkonhaltijan
jakeluverkon 20 kV:n avo-
linjaan.

Jännitteettömyys
toteamatta ja
työmaadoitus
tekemättä
Muuntamo oli varustettu
vaadituilla varoituksilla ja
merkinnöillä: pienjänni-
tejohtojen yläpuolella ole-
valla keskijännitejohtojen
läheisyydestä varoittavalla
keltaisella varoitusraidalla
ja pylvääseen kiinnitetyllä
Hengenvaara -tekstillä va-
rustetulla kilvellä.

Tietoisina sähköturval-
lisuusvaatimuksista, mutta
vastoin annettuja ohjeita,
työskentely aloitettiin to-
teamatta työkohteen jännit-
teettömyyttä ja työmaadoit-
tamatta kohdetta, vaikka
käytössä olleeseen ajoneu-

voon oli tätä tarkoitusta var-
ten varatut työvälineet.

Ennen työskentelyn aloit-
tamista ei työryhmässä an-
nettu myöskään kenenkään
toimesta työn aloituslupaa.

Asentaja kuoli
tapahtumapaikalla
Jakeluverkkoyhtiön kolmes-
ta kokeneesta sähköasenta-
jasta koostuvan työryhmän
tehtävänä oli asentaa sähkö-
liittymien etäluennan käyt-
töönottoon liittyvä laite 20
kV:n pylväsmuuntajan kan-
teen. Työkohde erotettiin
muuntajan kanssa samassa
pylväässä olevalla erottimel-
la, jonka avausväli tarkastet-
tiin silmämääräisesti.

Henkilönostokorissa ol-
lut asentaja sai kiinnitettyä
laitteen muuntajan kanteen
ja toinen asentaja oli kiipe-
ämässä pylvääseen, kun hän
huomasi nostimessa olevan
asentajan olevan kädellään
kiinni muuntajaa syöttäväs-
sä liitinkiskossa/johtimessa
ja saavan sähköiskun. Kii-

peämässä ollut asentaja las-
keutui alas pylväästä, koska
ajoneuvo kipinöi ja savusi.

Maassa olleet asentajat ei-
vät voineet auttaa nostimes-
sa keskijännitelaitteistos-
sa kiinni olevaa asentajaa,
koska he olisivat joutuneet
hengenvaaraan, jos olisivat
lähestyneet osana virtapiiriä
olevaa ajoneuvoa.

Noin 2-3 minuutin kulut-
tua nostimessa ollut asentaja
irtosi jännitteisestä laitteis-
tosta ja vajosi nostokorin
pohjalle. Maassa olleet asen-
tajat ottivat uhrin alas koris-
ta ja elvytys aloitettiin jat-
kaen sitä pelastusmiehistön
tuloon saakka. Ensiavusta
huolimatta 53-vuotias mies
kuoli tapahtumapaikalla.

Erottimen yhden vaiheen
katkaisupiiska ei ollut auen-
nut, ja uhri joutui osaksi vir-
tapiiriä, joka kulki avolinjas-
ta muuntajan käämityksen
kautta metalliseen henki-
lönostokoriin ja edelleen
maahan.

Jos laitteiston jännitteettö-
myys olisi todettu ja työmaa-
doitus tehty ennen työhön
ryhtymistä, olisi onnetto-
muus vältetty.

Ettei enää
näin kävisi
Jotta tällaisilta tapaturmilta
vältyttäisiin, sähkötyötur-
vallisuuden valvonta tulee
järjestää säädösten ja sähkö-
työturvallisuusstandardien
mukaisesti.

Erityisesti huomiota on
kiinnitettävä kohteen työn-
aikaisen sähköturvallisuu-
den valvojan nimeämiseen,
jännitteettömyyden totea-
miseen ja työmaadoitusväli-
neiden oikeaan käyttöön.

Nimettyjen vastuuhenki-
löiden on varmistettava ja
valvottava, että annettua
ohjeistusta oikeiden ja vaa-
dittujen työmenetelmien
osalta myös noudatetaan.

Myös jakeluverkkoyhti-
ön on kiinnitettävä enem-
män huomiota sähköverkon
huoltoon ja kunnossapitoon
myös sähkötyöturvallisuuden
näkökulmasta. Lisäksi jake-
luverkon sähköturvallisuutta
ylläpitävää kunnossapito-oh-
jelmaa on tarpeen kehittää.

Havaittujen vikojen ja
puutteiden korjaamisen hal-
litsemiseksi on syytä luoda
järjestelmä, johon tehdyt ha-
vainnot ja niiden korjaami-
nen kirjataan. Jos sähköver-
kossa ja sen komponenteissa

havaitaan käytön turvalli-
suuteen vaikuttavia puuttei-
ta, on niiden korjaamiseen
ryhdyttävä viipymättä.

Monen syyn
summa
TUKES selvitti Pedersöressä
kuolemaan johtaneen säh-
kötapaturman syyt ja julkaisi
tutkimusraportin.

Onnettomuuden keskeisin
syy oli se, ettei asennuskoh-
teen jännitteettömyyttä to-
dettu sähkötyöturvallisuus-
vaatimusten mukaisesti eikä
työmaadoitusta tehty ennen
sähkötöiden aloittamista.

Tekniikkaan liittyväksi vä-
lilliseksi syyksi katsottiin se,
että pylväserottimen toimin-
ta ei ollut luotettavaa.

Välillisenä syytekijänä voi-
daan pitää myös puutteellista
henkilöstön ja sähkötöiden
tekemisen turvallisuuden or-
ganisointia sekä sähköturval-
lisuuden valvontaa. Työryh-
mälle ei ollut nimetty työn-
aikaisen sähköturvallisuuden
valvojaa."

Tukesin raportti kokonaisuu-
dessaan www.tukes.fi

!Uudenvuodenaattona
2008 tapahtui Marttilassa
puhelinasentajan hengen
vienyt työtapaturma, jonka
aiheutti maanpinnan ala-
puolelta laho pylväs.

Työkohteena oli käyttä-
mättömäksi jäänyt puhelin-
johto, joka asentajatyöpa-
rin piti purkaa pois. Toinen
puhelinasentaja nousi pyl-
vääseen tarkoituksenaan ir-
rottaa siitä tienylitysjohto.
Hänellä oli käytössään tolp-
pakengät ja tukivyö, jolla
hän kiinnittäytyi pylvääseen
arviolta noin viiden metrin
korkeudelle, hieman tuki-
puun alapuolelle.

Kun asentaja oli irrottanut
johdon, pylväs kaatui joh-
toa vastakkaiseen suuntaan
tien vieressä olevalle pellol-
le. Asentaja oli koko ajan
kiinni pylväässä ja putosi

sen mukana lyöden päänsä
ilmeisesti pylväässä ollee-
seen suojapäätteeseen ja sai
vakavia vammoja päähänsä.
Hänellä ei ollut päässään ky-
pärää. Vammat aiheuttivat
myöhemmin, tammikuussa
2009, asentajan kuoleman.

Maanpinnan
alapuolella olevaa
pylvään osaa
ei tarkastettu
Tutkimuksissa todettiin, että
tolppa oli maan rajan alapuo-
lelta täysin laho ja kun toi-
sesta suunnasta johto pois-
tettiin, sen tukivaikutus lak-
kasi ja pylväs kaatui. Maan
pinnan yläpuolella tolppa
oli täysin terveen näköinen.
Silmämääräisen tarkastelun
ja pylvään potkaisun lisäk-
si asentajat eivät katsoneet
aiheelliseksi tarkastaa myös
pylvään maanpinnan olevan
osan kuntoa.

Ulkoisten merkkien pe-
rusteella asentajat pitivät
pylvästä lahottomana ja tu-

kevana, minkä johdosta he
pitivät siihen nousemista
turvallisena ja lisätuennan
järjestämistä tarpeettomana.
He eivät myöskään selvittä-
neet sitä, miten purettavan
johdon irrottaminen vaikut-
taa pylvään tuentaan ja käyt-
täytymiseen.

Ei varmaa tietoa
pylvään iästä
Työnantajaorganisaatiolla ei
ollut käytössä pylväsrekiste-
riä eikä näin ollen myöskään
työnjohdolla tai asentajilla
ollut tietoa pylväiden kun-
nosta ja niihin nousun tur-
vallisuuden kannalta tärkeis-
tä taustatiedoista. Kuntoar-
vio piti tehdä ja pylvästyön
turvallisuutta tarkastella pel-
kästään paikan päällä tehtä-
vien havaintojen perusteella.

Pylvään kunnon arviointia
vaikeutti pitkään jatkunut
pakkassää, jonka vuoksi pyl-
väs vaikutti hyväkuntoisem-
malta kuin oli sekä se, että
tukipuun ja kiinni olevien

johtojen johdosta pylvään
”rytkäyttäminen” ei paljasta-
nut sen lahoutta.

Kaatunut pylväs oli kulma-
pylväs ja siihen kiinnitetty
tukipylväs oli tarkoitettu tu-
kemaan pylvästä molempien
johtojen yhteydessä muodos-
tamaa vinokuormaa vastaan
eikä se auttanut tilanteessa,
jossa toinen johto poistet-
tiin.

Varmaa tietoa pylvään iäs-
tä ei ole käytettävissä. On
kuitenkin todennäköistä, et-
tei sen käyttöönotosta ollut
kuin noin 15 vuotta. Näin
ollen pylvään lahoamista ei
voitane perustella sen iällä,
vaan puun kyllästämiseen tai
muihin puuteknisiin tekijöi-
hin liittyvillä laatupoikkea-
milla.

Henkilönostimen
käyttö
suositeltavaa
Vastaavanlaisten tapahtumi-
en estämiseksi on suositelta-
vaa käyttää henkilönostinta

aina kun se on mahdollista.
Pylvääseen nousuun liittyy
aina pylvään kaatumisen
vaara, jolta voidaan välttyä
vain työskentelemällä hen-
kilönostimesta käsin. Nos-
tinta tulee käyttää aina tilan-
teissa, joissa pylvään tuentaa
ei kyetä varmistamaan edes
lisätuennalla.

Jos pylvääseen kuitenkin
joudutaan kiipeämään, on
varsinkin kulmapylväiden
osalta kiinnitettävä erityistä
huomiota aputuen käyttöön,
kun johtoja irrotetaan.

Vaaratekijöihin
kiinnitettävä
jatkuvasti
huomiota
Työturvallisuuslainsäädän-
nön mukaan työnantajan on
oltava tietoinen työhön liit-
tyvistä työntekijöiden terve-
yden ja turvallisuuden vaa-
rantavista tekijöistä ja suun-
niteltava työmenetelmät ot-
taen huomioon vaaratekijät.
Vaarojen tunnistaminen ja

arviointi pitää myös olla jat-
kuvaa.

Ilmassa kulkevien puhe-
lin- ja sähköjohtoihin ja
-pylväisiin kohdistuvien
huoltotöiden turvallisuuden
varmistamiseksi on tärkeää,
että pylväistä ja niiden histo-
riasta sekä kunnosta on sekä
työnjohdolla että asentajilla
jokaisen työkohteen osal-
ta käytettävissä jatkuvasti
mahdollisimman ajan tasalla
olevat tiedot.

Pylväiden pitää kestää
käytössä vuosikymmeniä,
minkä vuoksi on erittäin
tärkeää, että niiden ominai-
suudet ovat tarkkaan tiedos-
sa. Käyttöön toimitettavat
pylväät pitäisi aina varustaa
merkinnöillä, joista ilmenee
pylvään valmistusaika ja pe-
rustiedot pylvään materiaa-
liteknisistä ominaisuuksista,
kuten käytetyistä kyllästys-
aineista ja –menetelmistä.

TOT-raportti www.tvl.fi/
totti (TOT 27/08)

TOT-raportti valmis:

Laho pylväs vei puhelinasentajan hengen

Tukesin onnettomuustutkintaraportti:

Muuntamoturman syynä vakavat
sähkötyöturvallisuuspuutteet

Pedersöressä Ähtävän kylässä
sattui viime kesänä vakava työ-
tapaturma, jossa 20/0,4 kV:n pyl-
väsmuuntamon etäluentalaitteen
asennustyössä kokenut verkosto-
asentaja kuoli sähköiskuun.

Kaatunut pylväs oli täysin
laho maanpinnan alapuolelta.
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Etelä-Suomen
aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A,
4 krs., 00530 Helsinki
Puh. 09 774 2850,
faksi 09 7742 8520

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

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

Päivystys 2010
Lahden ja Hämeenlinnan
osastojen toimistoissa
tarvittaessa.

Länsi-Suomen
aluetoimisto
• Turun toimipiste
Maariankatu 6 b,
20100 Turku

Alueasiamies
Markku Vuoti,
050 373 4277
faksi 02 250 2063

Päivystys 2010
Rauman ja Porin osastojen
toimistoissa tarvittaessa.

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

Alueasiamies Jari Ollila,
puh. 050 60 302

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

Alueasiamies, nuoriso
asiamies Jouni Leppänen,
puh. 050 60 303

Päivystys 2010
sopimuksen mukaan
• Kouvolassa,
Valtakatu 24 A 8
• Kotkassa,
Vesivallinaukio 5 A,
Karhula
• Varkaudessa,
Kauppakatu 32 A 4

• Lappeenrannassa,
Väinölänkatu 25
19.1. klo 1618
9.2. klo 1618
9.3. klo 1618
13.4. klo 1618
11.5. klo 1618

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

Alueasiamies
Markku Kemppainen,
puh. 050 60 304

Päivystys 2010
Aluetoimistossa pääsään
töisesti maanantaisin
klo 8.3016.00.

Aluetoimistopäivät Oulun
ja Lapin alueilla
15.1 Oulun alue
11.2 Lapin alue
4.3 Oulun alue
15.4 Lapin alue
6.5 Oulun alue
3.6 Lapin alue

Heinäkuu ja elokuussa
ei ole aluetoimistopäivää
16.9 Oulun alue
14.10 Lapin alue
11.11 Oulun alue
9.12 Lapin alue

Osastot ja työhuonekun
nat voivat pyytää alueasia
miestä etukäteen kyseisinä
päivinä tai kyseisillä viikoil
la omiin tilaisuuksiinsa.

Aluetoimistojen päivystykset 2010

Pohjois-Euroopan johtava turva-
ja ammattijalkinevalmistaja
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi as.
Puh. (08) 488 11, fax (08) 488 1200
info@sievi.com I www.sievi.com

Sievin uusi 2010-mallisto on entistä laajempi ja monipuolisempi.

Tilaa kuvasto 2010 ilmaiseksi!

UUSI KUVASTO 2010

Lähetä kuponki postitse
tai faksaa se
tilauspalveluumme
(08) 488 1200.

Kyllä kiitos! Lähettäkää minulle
Sievi 2010 -kuvasto ilmaiseksi.

Odotan yhteydenottoanne.

Nimi

Tehtävä yrityksessä

Yritys

Osoite

Puh.

Sähköposti

Sievin Jalkine Oy

Tunnus 5004828

85003 VASTAUSLÄHETYS

Sievin
Jalkine Oy
maksaa

postimaksun
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!Sähköliiton suurim-
man sopimusalan, vähän yli
10 000 jäsenen talotekniikan
sähköasennustoimialan, työ-
ehtosopimusta koskeva neu-
vottelutilanne on vuoden
2010 alussa yhtä epäselvä
kuin oli jo viime syksynä.

TIKLI sai kilpailijan
Talotekniikka-alan työehto-
sopimuksen neuvotteluosa-
puoli työnantajapuolella on
tähän saakka ollut Tieto- ja
tekniikka-alojen työnan-
tajaliitto TIKLI ry. Viime
syksynä se kuitenkin sai kil-
pailijan, kun alan yritykset
perustivat uuden järjestön,
Sähkötekniset Työantajat
(STTA) ry:n. Samalla suuri
joukko TIKLI:n jäsenyrityk-
siä ilmoitti eroavansa järjes-
töstä, ellei alalle saada aivan
uutta, STTA:n hyväksymää
työehtosopimusta.

Tilanteen erikoisuutta li-
sää se, että osa uuden jär-

jestön perustajista on yhä
ollut mukana myös TIKLI:n
toiminnassa. Työnantajista
tällainen kaksijakoisuus ei
ilmeisesti ole kummallista,
sillä tähänkin saakka moni
yritys on ollut sekä TIKLI:n
että Sähkö- ja teleurakoit-
sijaliitto STUL ry:n jäsen.
STUL ei ole tähän saakka
toiminut työmarkkinaosa-
puolena, mutta toimii uuden
hankkeen taustavoimana.

Yleissitovuus
jälleen vaarassa
Sähköasennustoimialan ny-
kyinen työehtosopimus on
voimassa 30.4.2010 saakka
ja ellei sitä irtisanota hel-
mikuun loppuun mennessä,
jatkuu sen voimassaolo au-
tomaattisesti vuoden verran.

Neuvottelut uudesta työ-
ehtosopimuksesta ovat olleet
työnantajapuolen keskinäi-
sen kinastelun vuoksi käy-
tännössä täysin pysähdyksis-
sä koko talven. Tilanne vai-
keutui entisestään, kun suu-
ret yritykset – joukossa muun
muassa Are Oy, Amplit Oy
ja YIT Kiinteistöteknikka
Oy - toteuttivat tammikuus-

sa suurin joukoin uhkauksen-
sa erota TIKLI:stä.

Vasaman saamien tietojen
mukaan TIKLI:ssä on jäse-
nenä enää noin 50 yritystä,
joiden yhteinen työntekijä-
määrä on alle 1 000 henki-
löä. Lisäksi liitäntäsopimus-
ten piirissä on noin 1 500
työntekijää.

Yksikään olemassa oleva
työnantajajärjestö ei siis täl-
lä hetkellä kykene jäsenmää-
rällään takaamaan yleissito-
vuutta alalle noudatettavalle
työehtosopimukselle.

Kuinka tästä
eteenpäin?
Talotekniikka-alan tilanne
on jumiutunut pahasti pai-
koilleen, mistä työnantajat
voivat syyttää vain itseään.
Halu alan sopimuksen perus-
teellisen remontointiin – to-
dennäköisesti työntekijöiden
palkkatason kustannuksella
– on ajamassa koko toimialaa
täydelliseen kaaokseen.

Sähköliitto on asiassa han-
kalassa välikädessä, sillä vas-
tassa on kaksi keskenään kil-
pailevaa työantajajärjestöä.
Neuvotteluja voidaan kui-

TIKLI menettänyt jäsenyrityksiään

Epävarmuus talotekniikan
sopimuksesta jatkuu

!Suomea piinaava ta-
loudellinen lama ei ole on-
neksi täysin jähmettänyt
rakennusalan uudis- ja kor-
jausrakentamista. Monista
julkisista rakennuskohteista
oli myös tehty sitova päätös
jo ennen taloustaantuman
alkua. Niinpä töitä on riit-
tänyt myös suurimmalle
osalle sähköasentajista,
vaikka talotekniikka-alan
työttömyys nousikin vuo-
den 2009 viimeisellä nel-
jänneksellä lähes 12 pro-
senttiin.

Hyvä tulos –
millä eväillä?
Sähkö- ja teleurakoitsija-
liitto STUL:n julkaisemien
tilastojen mukaan sähkö-
alan yrityksillä on takanaan
monta hyvää talousvuotta.
Sähköfirmoilla on siis peli-
varaa vaikka töitä olisikin
nyt entistä vähemmän. Sa-
malla kuitenkin herää ky-
symys, millä tavalla jotkut
yritykset ovat hyvän tulok-
sensa tehneet.

Olkiluodon kolmas ydin-

voimala on ikävä esimerkki
kohteesta, jossa lähes kaik-
ki sähköalan työt on mene-
tetty ulkomaisille yrityksille
ja työntekijöille. Ulkomai-
sen työvoiman käyttö on
lisääntynyt myös muun mu-
assa eteläkorealaisen STX–
yhtiön omistamalla Turun
telakalla.

Puolalaisen ja virolaisen
halpatyövoiman mahdolli-
suudet on huomattu valitet-
tavasti myös pienemmissä
sähköyrityksissä. Epämää-
räisin ehdoin työskentelee
tällä hetkellä ehkä satoja
ulkomaisia sähköasentajia
useilla eri paikkakunnilla.
Samaan aikaan lähes 2 000
suomalaista alan ammatti-
laista on vailla työtä.

Halpatyövoima
ei kannata
Sähköliiton talotekniikasta
vastaava sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö on erittäin
pettynyt työmaiden tilan-
teeseen.

- Ulkomaista työvoimaa
käyttävien yritysten jou-

kossa on myös sellaisia,
jotka ovat mukana alan
työehtosopimuksesta neu-
voteltaessa. Eli neuvottele-
vat TES:sta, jota ulkomais-
ta työvoimaa käyttämällä
sitten kiertävät. Kaksinaa-
maista peliä, josta kärsii
koko ala, Rimmistö pahek-
suu.

Sähköliitto ja työsuojelu-
piirit tutkivat parhaillaan
kohteita, joissa on töissä
ulkomaisia sähköasentajia.
Jos selvityksissä ilmenee
epäselvyyksiä, joutuvat yri-
tykset vastaamaan toimis-
taan.

Keijo Rimmistö muistut-
taa oikeuteen menneestä
Ideapark -tapauksesta, jossa
Sähköliitto pakotti yrityk-
sen maksamaan jälkikäteen
711 000 euroa palkkasaa-
tavia. Lisäksi neljä yrityk-
sen omistajiin ja edustajiin
kuulunutta henkilöä sai
juuri lainvoiman saaneessa
tuomiossa sakkoja kiskon-
nantapaisesta työsyrjinnäs-
tä."

Kaksinaamaista peliä sähköliikkeissä

Ulkomaisia palkataan –
suomalaisia irtisanotaan

tenkin käydä vain yhden, us-
kottavasti ja riittävästi alan
järjestäytyneitä yrityksiä kat-
tavan järjestön kanssa.

Vaikka työantajat saisi-
vatkin aukaistua järjestösol-
munsa, jää jäljelle työnan-
tajien vaatimus aivan uuden
työehtosopimuksen aikaan-
saamisesta ja sen sisällöstä.
Sähköliittoon tähän men-

nessä tulleiden tietojen mu-
kaan on työantajien vaati-
muksista osa niin mahdot-
tomia, että toteutuessaan
ne heikentäisivät rajusti ta-
lotekniikan sähköasentajien
työehtoja.

Työantajilla on käytännös-
sä helmikuun loppuun asti
aikaa selvittää sotkunsa. Sen
jälkeen on pakko tehdä pää-

töksiä. Sähköliitto voi joko
irtisanoa sopimuksen tai an-
taa sen jatkua vuoden verran
eteenpäin. Jälkimmäinen
voisi rauhoittaa tilannetta,
mutta korotuksia palkkoihin
ei olisi vuoteen tiedossa."

Nämä puolalaiset sähköasentajat olivat
alipalkattuina töissä Ideaparkissa ja saivat
jälkikäteen suuret palkkasaatavat. Toivot-
tavasti he ja muut tänne lähetetyt työnte-
kijät jatkossa vaativat ja saavat suomalai-
sen TES:n mukaista palkkaa.
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4Sähköliiton lomapai-
kan, Kaarniemen ensi kesän
varaustoivomuksia kesä-,
heinä- ja elokuulle voi soit-
taa tai lähettää sähköpostina

25.1.–25.2.2010 aluevalvo-
ja Pirjo Pasaselle.

Varaustoivomukset kos-
kevat mökkejä, huoneistoja
sekä asuntovaunualuetta.

Varaukset vahvistetaan
26.2.2010 ja ensimmäisellä
sijalla ovat ne jäsenet, jotka
eivät ole aikaisemmin käyt-
täneet lomapaikkaa. Tarkoi-
tus on, että mahdollisimman

moni jäsen pääsee lomaile-
maan luonnonkauniissa mai-
semissa meren rannalla.

Varauksen saaneille ilmoi-
tetaan asiasta henkilökoh-
taisesti maaliskuun alkupuo-
lella. Myös niille, jotka eivät
tällä kertaa saaneet varausta,
lähetetään tieto kirjeitse.

Mökeissä ja huoneistoissa
löytyy vielä tilaa myös kevät-

kuukausina, joten kannattaa
kysellä!

Aluevalvoja Pirjo Pasanen,
puh. 0440 557 841,
sähköposti
pirjo.pasanen@sahkoliitto.fi

Tee kesän varaustoivomuksesi

4Valtaosalla työpai-
koista valittiin marras-
joulukuussa työsuojeluval-
tuutetut, varavaltuutetut
ja työsuojelutoimikuntien
tai vastaavien yhteistoi-
mintaelinten jäsenet sekä
työsuojeluasiamiehet toi-
mikaudeksi 1.1.2010–
31.12.2011.

Työsuojeluvaltuutetun
ja -asiamiehen valinnasta
on toimitettava liittoon
ilmoitus, vaikka sama hen-
kilö jatkaisikin tehtäväs-
sä. Työsuojelurekisteristä
poistetaan henkilöt, joilla
ei ole voimassa olevaa il-

moitusta työsuojelutehtä-
västä. Tällöin liitosta ei
myöskään lähetetä mitään
työsuojeluasioihin liittyvää
materiaalia.

Ilmoitus pitää siis tehdä
mahdollisimman nopeasti.

Työsuojeluhenkilöilmoi-
tus -lomake on tulostet-
tavissa Sähköliiton netti-
sivuilta www.sahkoliitto.
fi > Lomakkeet

Lomake lähetetään osoit-
teeseen: Sähköliitto,
Työympäristöyksikkö,
PL 747, 33101 Tampere.

Ilmoitus liittoon
työsuojeluhenkilöstön
valinnasta

Oikein vastanneiden kesken arvotun palkinnon voitti Pertti
Hacklin Espoosta. Palkinto on postitettu voittajalle. Onnea!
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TYÖVOIMATOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työvoimatoimistoon viimeis-
tään ensimmäisenä työttö-
myyspäivänä.
Työnantaja tekee lomaute-
tuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos

lomautettuja henkilöitä on
vähintään kymmenen. Var-
mista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
Työnantajan tulee antaa
lomautetulle kirjallinen lo-
mautusilmoitus vähintään 14
vuorokautta ennen lomau-

tuksen alkamista. Lomautus-
ilmoituksessa tulee olla myös
lomautetun allekirjoitus ja
tiedoksisaantipäivämäärä.

Työvoimatoimiston anta-
mia ilmoittautumispäiviä
on noudatettava, koska
päivärahan maksaminen kat-
keaa samana päivänä, kun
työnhakukorttiin merkitty

uusimispäivä umpeutuu.
Työvoimatoimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa,
eikä kassa voi maksaa päivä-
rahaa, mikäli työnhakusi ei
ole voimassa. Jos työnhakusi
katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
esimerkiksi unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lap-
sen sairastumiseen tai muu-
hun inhimilliseen syyhyn.
MUISTA PITÄÄ TYÖNHAKU
VOIMASSA!

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

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

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
34 työssäoloviikolta. Todis-
tuksessa tulee näkyä enna-
konpidätyksen alainen tulo
ja siihen sisältyvät lomarahat
ja lomakorvaus ERITELTYINÄ.
Lomarahaa ja lomakorvausta
ei tule ilmoittaa yhteissum-
mana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on mer-
kitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkato-
distuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkat-
tomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on pal-
kanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.

• Jäljennös lomautus- tai irti-
sanomisilmoituksesta

• Avio-/avopuolison virka-
todistus ja ote talonkirjasta/
kotipaikkarekisteristä, jos
haet lapsikorotusta avio-/
avopuolison lapsista, jotka
asuvat samassa taloudessa.
Omista lapsista virkatodistus-
ta ei tarvitse lähettää.

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

• Jos sinulla on sivutoimista
yritystoimintaa, esim. maa-
tilatalouden tuloa, lähetä
kopio viimeksi vahvistetusta
verotuksesta kassalle.

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

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

• ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 3-4
viikkoa. Maksupäiviä ovat
keskiviikko ja perjantai.

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

laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviik-
kona.

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

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

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi

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

uu
Ty
la
ei
ra
ol
ka
ta
es
pi
au
se
hu
M
VO

V E R O K O R T T I 2 0 1 0

HUOM!!

Vuoden 2010 alkuperäistä verokorttia

EI TARVITSE LÄHETTÄÄ, koska työttömyyskassa

saa verotiedot suoraan verottajalta.

Jos olet hakenut verotoimistosta MUUTOSVEROKORTIN,

se tulee lähettää työttömyyskassalle.

Ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa
saavien työssäoloehto lyhenee 43 viikosta
34 viikkoon. Myös yrittäjien työssäoloehtoa
lyhennetään 24 kuukaudesta 18 kuukau-
teen.

Työttömyyspäivärahan tasoa korotetaan
muuttamalla ansiopäivärahan ja korotetun
ansio-osan laskentakaavaa sekä maksamalla
20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä ansio-
päivärahassa korotettua ansio-osaa.

Ansiopäivärahan korotuksen johdosta luo-
vutaan lisäpäiviltä maksettavasta korote-
tusta ansio-osasta. Samalla myös nykyistä
korotetun ansio-osan enimmäismaksuaikaa
lyhennetään 150 päivästä 100 päivään.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta
maksetaan enintään 200 päivältä korotettua
ansio-osaa.

Myös muutosturvan ansio-osan (entinen
työllistymisohjelmalisä) enimmäismaksuai-
kaa pidennetään 185 päivästä 200 päivään.

Korotettuihin etuuksiin oikeuttavat työllis-
tymistä edistävät palvelut määritellään ny-
kyistä laajemmin, jolloin niiden piiriin tulee
muun muassa omaehtoinen opiskelu (enti-
nen koulutuspäiväraha).

Sovitellun työttömyyspäivärahan maksami-
sen enimmäisaika (36 kuukautta) poistuu.

Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoi-
mapoliittinen aikuiskoulutustuki ja koulu-
tuspäiväraha yhdistetään yhdeksi etuudeksi.
Työtön henkilö saa samansuuruista etuutta
siitä riippumatta, osallistuuko hän työ- ja
elinkeinotoimiston hankkimaan koulutuk-
seen vai itse hankkimaansa koulutukseen.
Samalla omaehtoiseen opiskeluun osallistu-
misen ehtona olevasta 10 vuoden työhisto-
riavaatimuksesta luovutaan. Opiskelun alka-
essa tulee olla vähintään 25-vuotias.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja oma-
ehtoinen opiskelu ovat jatkossa työllistymis-
tä edistäviä palveluita. Niiden ajalta makse-

taan sitä työttömyysetuutta, johon henki-
löllä työttömänä olisi oikeus. Koulutuksen
ajalta maksettava tuki lasketaan mukaan
työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäis-
aikaan.

HUOM! Vaikka koulutustuki poistui
1.1.2010, lain voimaan tullessa maksussa
olevat koulutustuet maksetaan koulutuksen
loppuun asti entisten säännösten mukaan.
Entisenä koulutustukena maksetut päivät
eivät kerrytä työttömyyspäivärahan 500 päi-
vän enimmäisaikaa.

Työurien pidentämiseksi lisäpäiväoikeuden
alkamisikää nostetaan 59 vuodesta 60 vuo-
teen. Muutos koskee työnhakijoita, jotka
ovat syntyneet vuonna 1955 tai sen jälkeen.
Ikärajan noston vuoksi kuntien velvoitetta
työllistää ikääntyneitä työntekijöitä laajen-
netaan koskemaan niitä työttömiä, jotka
lainmuutoksen vuoksi eivät enää olisi lisä-
päiviin oikeutettuja. Samalla palkanmäärit-
telyä koskevia säännöksiä muutetaan siten,
että velvoitteen perusteella järjestetty työ ei
alenna työn päätyttyä maksettavaa työttö-
myyspäivärahaa.

Vuorottelukorvauksen suuruus määritellään
työttömyyspäivärahasta, johon ei sisälly
työttömyyspäivärahaan maksettavia koro-
tuksia.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työt-
tömyysetuudella tuetun työnhakijan oma-
ehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa yllä-
pitokorvausta korotetaan 9 euroon päivässä
ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestet-
tävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta
maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta
18 euroon päivässä.

Työelämävalmennuksen ajalta maksetaan
työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta.

Lisätietoa muutoksista löytyy työttömyys-
kassan nettisivuilta kutakin asiaa koskevasta
kohdasta tai Työttömyyskassojen yhteisjär-
jestön sivuilta www.tyj.fi

MUUTOKSIA TYÖTTÖMYYSETUUKSIIN 1.1.2010

Lisätietoa www.sahkoliitto.fi

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

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

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

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

!Ammattiosasto- tai
työpaikkajoukkueet kutsu-
taan kisailemaan vuoden
2010 lentopallon AY -mes-
taruuksista.

AY- lentopallon SM-kil-
pailut järjestetään Littoi-
sissa 15.-16.5.2010 neljässä
sarjassa. Joukkueiden ko-
koaminen on helppoa sillä

joukkue voi koostua saman
ammattiosaston tai saman
työpaikan pelaajista, johon
voi kuulua useammankin
ammattiliiton jäseniä. Kaik-
kien pelaajien tulee kuiten-
kin olla ammatillisesti jär-
jestäytyneitä johonkin am-
mattiliittoon.

Kilpailut käydään miesten

A- ja B-sarjoissa, naisten
sarjassa sekä sekasarjassa.

Kilpailujen järjestelyistä
vastaa Lentopallon AY- toi-
mikunta ja Littoisten Työvä-
en Urheilijat

Valitkaa viidestä sarjas-
ta teille sopivin kisailusar-
ja, kerätkää työpaikaltanne
joukkue ja ilmoittautukaa

kamppailemaan vuoden
2010 AY- mestaruuksista.

Miesten A-sarjaan voivat
osallistua saman ammatti-
osaston tai saman työpaikan
joukkueet.

Miesten B-sarjaan voivat
osallistua saman ammatti-
osaston, tai saman työpai-
kan joukkueet. Joukkueessa

saa ottelukohtaisesti pelata
kuitenkin enintään neljä (4)
SLeL:n sarjoihin(I-II sarjat)/
SLeL:n alueen tai maakun-
nan miesten sarjaan (III-V
sarjat) luetteloitua pelaajaa
joista korkeintaan yksi saa
olla I, tai II sarjaan luette-
loitu pelaaja.

Naisten sarjaan voivat

osallistua saman ammatti-
osaston tai saman työpaikan
joukkueet.

Lisätietoja TUL:n Len-
topallojaosto kotisivuilta.
www.tul.fi/fi/toiminta/laji-
toiminta/lajijaostot/lento-
pallo/ -+ay-kilpailut"

K i l p a i l u k u t s u 2 0 1 0 AY- L E N T O PA L L O N S M - K I S AT
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KOULUTTAUDU
TYÖTEKNIKOKSI

joustavasti työn ohessa!
Työteknikkokoulutus on suunniteltu tekniikan eri ammattialojen
työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai
niihin siirtyville henkilöille.

TYÖTEKNIKKO-KOULUTUS PARANTAA VALMIUKSIA
• vastuullisempiin tehtäviin
• parempaan esimiestyöskentelyyn
• kannattavaan tulokselliseen toimintaan

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
Toimialajohtaja Leevi Karvonen puh. 020 7798 232,

leevi.karvonen@rastor.fi tai
www.rastor.fi -> Koulutus -> Tekniikka

HELSINKI KUOPIO OULU TURKU

Rastor käynnistää useita Työteknikon koulutusohjelmia valtakunnallisesti.
Koulutuksen aikana suoritetaan virallinen Tekniikan erikoisammattitutkinto.
Toteutamme myös yrityskohtaisia kokonaisuuksia.

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

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

n o p e a ,
varma ja

e d u l l i n e n
sähkötarvikkeiden toimit ta jasähkötarvikkeiden toimit ta ja

Tutustu uuteen tuoteluet-

telomme No 23 ja lataa se

tietokoneellesi 10 Mt PDF-

tiedostona kotisivultamme.

www.finnparttia.fi
Voit tilata sen myös 228 si-

vuisena kirjana veloituk-

setta.

Tule ja tutustu

osastomme C-100

uutuuksiin.

Osastollamme kävijöi-

den kesken arvontaan

aito 1864 valmistettu

Colt revolveri ( lupa-

vapaa museoase)

Olet aina tietysti myös

tervetullut tutustumaan

noutohalliimme ja sen

varastomallien run-

sauteen.

Mittaus- ja ryhmä-

keskukset suoraan

varastostamme esim

Kosteantilan IP54

ryhmäkeskus RK 15 ARV

Mitat: 285x500x138 mm.

Varustus: 3x40A pääkytkin,

4-nap. 30 mA vikavirta-

suojakytkin, kaapeleiden

läpivientitiivisteet sekä

erilliset nolla- ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitin-

määrällä.

6 kpl 10A,

9 kpl 16A

GE:n jousiliitin-

automaatteja

sekä 14 moduu-

lin varatila.

hinta vain 159 €
375 mm korkea versio

RK 9 ARV jossa on

3 kpl 10A ja 6 kpl 16A

GE:n jousiliitinautomaat-

teja sekä 8 moduulin va-

ratila maksaa vain 134€

3~ mittauskeskukset
kosteantilan pinta- tai
uppoasennukseen esim.

MK6AR+PR jossa on

5x16A voima- ja 16A suko-

pistorasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuojakytki-

mellä. Mitat 45x70x16 cm.

IP 34 pääkytkin 3x40 A

päävarok-
keet 3x25 A

Sulakeauto-
maatit:

3 kpl 10A

6 kpl 16A

varatilaa 11
modulia.

vain 275 €

sähkölämmittimet

ROUNDLINE on lämmitin

joissa edullisuus, tyylik-

kyys ja turvallisuus löy-

tyvät samasta paketista.

Varastostamme saat suo-

raan 63 erilaista maahan-

tuomaamme ruotsalaista

ROUNDLINE mallia.

ROUNDLINE on:

Helposti asennettava

Tilava liitäntärasia voidaan

vapaasti kiinnittää joko

asennustelineeseen tai

seinään.

Huoltoystävällinen

Lämmittimen puhdistus

takaosasta käy helposti

lämmitintä kallistamalla.

Turvallinen

Puristealumiinisen lämpö-

elementin

ansiosta pin-

talämpötila

on vain 35°C

tehon ollessa 50% (varas-

toimme myös varaosana)

Säätötarkka

Elektronisen termostaatin

säätötarkkuus on ±0,2 °C.

Tarkka säätö merkitsee

mukavuuden lisäksi myös

alhaisempaa energiankulu-

tusta.

Edullinen

Huippulaadustaan ja

ominaisuuksistaan huoli-

matta ROUNDLINE taso-

lämmittimet 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 €

ROUNDLINE:n kapeat

kosteantilan lämpötasot

elektronisella termostaatilla

IP 44.

Merkkivalollisen termostaa-

tin säätötarkkuus ± 0,2 °C

esim.

PESU 301

teho 300 W

lev.32,5 cm

kork. 40 cm

hinta 89 €
Takuu 2 vuotta.

Varastoimme myös

varatermostaatteja.

Suurpainenatrium- ja

monimetallivalon-

heittimet . IP65 esim.

HEITIN 70 johon sopii

Rx7s- kantaiset monime-

talli- ja suurpainenatrium-

lamput (Hin. siv. 115-116).

Runko ja lasin kehys ovat

alumiinivalua.

Heijastin on eloksoitu alu-

miinia, teho 70W, korkeus

37 cm, hinta

vain 79 €

HEITIN 150

teho 150W,

kork. 37 cm

hinta vain

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 monime-

talli- ja suurpainenatrium-

lamput (Hin. siv. 115-116).

teho 250 W

korkeus 43 cm

vain 118 €

HEITIN 400

teho 400W

hinta vain 129 €

JUSSI-sarjan

kuivantilan uppoasen-

nus pistorasiat koko-

peitelevyllä. Esim.

PU 2 MJP 2-os

maadoitettu pisto-

rasia perinteinen

malli 16A 250V

IP20 vain 1-9 kpl 860 €

yli 9 kpl 770 €

keskiölevyllä PU 2 MKJP

2-os sukopistorasia perin-

teinen malli

250V IP20

1-9 kpl 780 €

yli 9 kpl 690 €

Kosteantilan 2-os suko

pistorasia 16A,

IP44 PU 2 RJ

hinta 1180 €

Strömforssin

2-osainen 16A sukopis-

torasia lapsi-

suojin, IP44

PP 2 RA

hinta vain 880€
MMJ metrihinnat täysin

pakkauksin 3x1,5S 048€
3x2,5S 079€
5x1,5S 079€
5x2,5S 128€

Hinnat ALV 0%Hinnat ALV 0%

Fin
np
art
tia

äh
kö
tuk
kuFin

np
art
tia

äh
kö
tuk
ku

n o p e a ,
varma ja

e d u l l i n e n
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Seuraavaan (18.2.2010 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokousilmoitukset pyydetään toimittamaan 8.2.2010 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 pi-
detään aina joka kuukauden
toisena tiistaina klo 14.00
osaston toimistolla,
Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Ylimääräinen, kaikille avoin
osastokokous pidetään maa-
nantaina 25.1.2010 klo 18.00
osaston toimistossa, Vesi-
vallinaukio 5 A (2.krs.), Kar-
hula. Kokouksessa valitaan
osastolle puheenjohtaja, ta-
loudenhoitaja ja tilintarkis-
taja. Kaikki jäsenet mukaan
vaikuttamaan!!
–Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous tiistaina
26.1.2010 klo 17.00, Paasi-
vuorenkatu 2 C, 4.krs.

049 Helsingin
Sähköalan työntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Alkaneen vuoden järjes-
täytymiskokous pidetään
22.2.2010 klo 13.00 osaston
toimistolla, Paasivuoren-
katu 2 C, 4, krs. Päätetään
kevät- ja syysretkistä sekä
keskustellaan jaoston tie-
dotusongelmista Vasaman
eläkeläisjakelun lakkautta-
misen johdosta. Tervetuloa
keskustelemaan ja kahvitte-
lemaan!

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätretki Berliiniin 13.5.–
16.5.2010. Ilmoitukset osas-
ton toimistolle 25.1.2010 al-
kaen. Ilmoittautumismaksu
200 €/h. Matkan hinta noin
400 €/henkilö. Lisätietoja
saa osaston toimistolta päi-
vystysaikana. Mukaan mah-
tuu 30 ensimmäistä. Listaa
täytetään ilmoittautumis-
maksujärjestyksessä.
–Vapaa-ajan jaosto

066 Suonenjoen
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 3.2.2010 klo
18.00 Sammaltalon takka-
huoneessa. Tervetuloa!
–Toimikunta

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/ Eläkejaosto
Helmikuun kokous pidetään
3.2.2010 klo 13.00 Kettumä-
en palvelukeskuksessa. Ai-
heina ovat vuosikokousasiat.
Valto Koski on myös luvan-
nut tulla kertomaan niin
eduskunnan kuulumisia kuin
Kouvolan asioitakin.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Osasto järjestää risteily-
matkan Pärnuun 13.5.–
16.5.2010. Hintaan sisältyvät
laivamatkat kansipaikoin,
oma bussi koko matkan
ajan, aamiaiset ja majoi-
tus hotelli Legendissä, kier-
tomatka oppaan kanssa.
Ennakkoilmoittautumiset
26.1.2010 mennessä. Sitovat
ilmoittautumiset 26.3.2010
mennessä, jolloin maksetta-
va 100 €. Kokonaishinnaksi

tulee 235–255 € osanotta-
jamäärästä riippuen. Osasto
osallistuu kustannuksiin.
Ilmoittautumiset Seppo Oja-
lalle, puh. 050 726 0741. Kiitokset Sähköliitolle ja

Jyväskylän os.026:lle merkki-
päiväni muistamisesta.

– Raimo Valkonen

Kiitos osasto 123:lle ja
Seinäjoen työhuonekunnalle
saamastamme huomiosta ja
muistamisesta joutuessam-
me irtisanotuiksi.
Jaksamista jälkeen jääneille
ja riemastuttavaa
vuotta 2010!

– Osa asentajista

K I I T O K S E T

Helmikuu
Sähköliitto alueellani
13.2. - 14.2.2010
Imatran kylpylä, Imatra
Hakuaika päättyy 29.1.2010

Luottamusmiesten
peruskurssi
15.2. - 19.2.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 25.1.2010

Sähköliitto alueellani
20.2. - 21.2.2010
Kaupunginhotelli, Tornio
Hakuaika päättyy 5.2.2010

Maaliskuu
Työsuojelun peruskurssi
1.3. - 5.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 8.2.2010

Yhteistoimintalaki
toimimaan
10.3. - 12.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 22.2.2010

Työmarkkinatiedottajien ta-
paaminen
13.3. - 14.3.2010 Sähköliiton
koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 26.2.2010

Epävarmojen aikojen
ja laman ylittäminen
17.3. - 19.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 1.3.2010

Tietokoneen käyttäjän
jatkokurssi
20.3. - 21.3.2010
TSL:n koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 5.3.2010

Luottamusmiesten
jatkokurssi
I-osa 22.3. -26.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 19.4. - 23.4.2010
Hakuaika päättyy 1.3.2010

Toukokuu
Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
15.5. - 16.5.2010
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 30.4.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
22.5. - 23.5.2010 Sokos Hotel
Seurahuone, Kajaani
Hakuaika päättyy 7.5.2010

Syyskuu
Nuorten tapaaminen
4.9. - 5.9.2010 Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
4.9. - 5.9.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkatöiden laskeminen
11.9. - 12.9.2010 Sokos Hotel
Seurahuone, Kajaani
Hakuaika päättyy 27.8.2010

Tietoliikenne- ja
verkostoteknologia-alan
sekä energia-alan
yhteinen TES-kurssi
18.9. - 19.9.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 3.9.2010

Mekaanisen
metsäteollisuuden ja
paperi- ja puumassa-
teollisuuden TES-kurssi
25.9. - 26.9.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 10.9.2010

Lokakuu
Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
2.10. - 3.10.2010 Sokos Hotel
Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 17.9.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi, urakkatöiden
laskeminen
9.10. - 10.10.2010 Sokos Hotel
Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 24.9.2010

Sähköliitto alueellani
16.10. - 17.10.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 1.10.2010

Ay-toiminta ja demokratia
(järjestötoiminnan
kehittämiskurssi)
20.10. - 22.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 1.10.2010

Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 25.10. - 29.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 22.10. - 26.11.2010
Hakuaika päättyy 4.10.2010

Metalliteollisuuden
TES-kurssi
23.10. – 24.10.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 8.10.2010

Luottamusmiesten peruskurssi
15. - 19.2.2010

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmie-
hille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu
peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja
työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten
oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen
oppiminen. Tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksi-
en tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
.
Avainsisältöjä ovat:
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, muun muassa työsopimuslaki,

yhteistoimintalaki
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ate-
riakorvauksen (23,21 €) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun,
johon sisältyy majoitus (2hh), opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä 0,23 €/km.

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

Sähköliitto alueellani
Sähköliitto järjestää kaikille ammattiosastojen toimihenki-
löille ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta
kiinnostuneille kolme Sähköliitto alueellani -kurssia.

13.2. – 14.2.2010 Imatran kylpylä, Imatra
Hakuaika päättyy 29.1.2010

20.2. – 21.2.2010 Kaupunginhotelli, Tornio
Hakuaika päättyy 5.2.2010

16.10. – 17.10.2010 Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 1.10.2010

Tilaisuuksissa käsitellään:
• jäsenhankintatyötä
• ammattiosastojen roolia työhuonekuntien

perustamisessa ja luottamusmiesten valinnassa
• Sähköliiton ajankohtaisia asioita

Tule mukaan kehittämään Sähköliiton toimintaa
omalla alueellasi.
Tilaisuudet alkavat lauantaina klo 9.30 kahvittelulla
ja päättyvät sunnuntaina noin klo 13.00.
Kouluttajina tilaisuuksissa ovat järjestöpäällikkö
ja alueen alueasiamiehet.

Sähköliitto korvaa osanottajille majoituksen (2hh), ohjelmaan
merkityt ruokailut, jaettavan materiaalin sekä matkakulut
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä 0,23 €/km. Kulujen korvaaminen edellyttää täysipai-
noista osallistumista tilaisuuden molempiin päiviin.

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

Työsuojelun peruskurssi
1.3. – 5.3.2010

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin tavoitteena on selvittää työsuojeluun liittyvät
perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja
työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat:
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja

merkitys ihmiselle
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet

ja velvollisuudet organisaatiossa, työsuojelun ennakko-
ja jälkivalvonta

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Kurssin työtavat:
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä,
erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia.

Korvaukset:
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,32 €/vrk) opistolle. Liitto maksaa kurssi-
maksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali
sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä 0,23 /km.

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

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
23.10. – 24.10.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 8.10.2010

Marraskuu
Luottamusmiesten
peruskurssi
Pienet työpaikat
1.11. - 3.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 11.10.2010

Työympäristön
ajankohtaispäivät
12.11. - 13.11.2010
Next Hotel Linnea, Riihimäki
Hakuaika päättyy 29.10.2010

Raha-automaattiyhdistyk-
sen runkosopimuksen
TES-kurssi
13.11. - 14.11.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 29.10.2010

Tietokoneen käyttäjän
peruskurssi
20.11. - 21.11.2010
TSL:n koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 5.11.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
20.11. - 21.11.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 5.11.2010

Joulukuu
Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
4. 12. - 5.12.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 19.11.2010

Ulwin-urakkalaskentakurssi
11.12. - 12.12.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 26.11.2010

Ilmoittaudu mukaan liiton
kursseille hakuaikaan mennes-
sä sähköpostilla tiina.makky-
la@sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön, puh.
03 252 0238.

Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan julkis-
ten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä 0,23 €/km.
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Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla

vasamalehti@sahkoliitto.fi

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. 010 283 2330

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 3460

Salo, Myllyojankatu 10
puh. 010 283 3440

Pohjanmaa
Vaasa, Silmukkatie 4

puh. 010 283 3500
Kokkola, Tervahovintie 2

puh. 010 283 3540
Seinäjoki, Väinölänkatu 18

puh. 010 283 3560
Kaakkois-Suomi

Kouvola, Sepänkatu 4
puh. 010 283 3800

Kotka, Jylpyntie 14
puh. 010 283 3840

Lappeenranta, Myllymäenkatu 15
puh. 010 283 3860

Mikkeli, Hietakatu 1
puh. 010 283 3880

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

Iisalmi, Tunnelikatu 1
puh. 010 283 3740

Joensuu, Kuurnankatu 31
puh. 010 283 3750

Savonlinna, Ilokallionkatu 6
puh. 010 283 3770

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

Oulu, Kallisensuora 5
puh. 010 283 3900

Kajaani, Jarrukuja 2
puh. 010 283 3980

Kemi, Asentajankatu 7
puh. 010 283 3940

Rovaniemi, Aittatie 1
puh. 010 283 3960

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU

Sähköistä
palvelua
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!Porilainen pitkän lin-
jan sähkömies ja ammatti-
yhdistysaktiivi Pertti Vartio
lopettelee näinä päivinä lä-
hes 40 vuoden mittaista työ-
rupeamaansa. Monitoimisen
miehen aika ei tule pitkäksi
eläkkeelläkään, sillä virtaa
riittää edelleen kaikenlaisiin
harrastuksiin. Jos ei muuta,
niin aina voi tarttua kynään.
Vartiolta nimittäin syntyy
osuva runo tilanteeseen kuin
tilanteeseen.

- Tarkoitus oli siirtyä täys-
eläkkeelle vasta 65-vuotiaa-
na, mutta työperäiset vaivat
vähän jouduttivat lähtöä.
Kun polvet pettävät alta,
sähkötöitä ei parane enää
tehdä, tuumii jo pari vuotta
osa-aika- ja osatyökyvyttö-
myyseläkkeellä ollut Vartio
ja iloitsee, että myös vaimon
eläkepäivät alkavat samoi-
hin aikoihin.

Yöt ay-liikkeelle
Vartio puntaroi uraansa ja
vakuuttaa, että perhe on
aina hänen ajatuksissaan
ollut tärkeysjärjestyksessä
ykkössijalla ennen työtä ja
ammattiyhdistystoimintaa,
vaikka niiden parissa tulikin
vietettyä runsaasti aikaa.

- Voi sanoa, että päivät
meni työlle, illat perheelle ja
yöt ay-liikkeelle. Joskus, kun
olin Kiljavalla kuukauden
mittaisella kurssilla ja lapset
olivat pieniä, ajattelin, että
en minä raatsi jättää pikkui-
sia taas koko viikoksi. Menin
sitten kuitenkin ja suoritin
kurssin loppuun, kun siitä
kerran palkka maksettiin,
Vartio muistelee.

Säätöä ja sähläystä
Pertti Vartion ay-uran laa-
juudesta saa jonkinlaisen
käsityksen, kun tietää, että
hän on saanut Sähköliiton
suuransiomerkin vuonna
1996. Porin Seudun Sähkö-
alantyöntekijöiden ammat-
tiosaston hakema merkki
kertoo, että sen omistaja on
osallistunut osaston ja liiton
toimintaa vuosikymmenten
ajan lukuisissa erilaisissa teh-
tävissä ja kerännyt vaaditut
200 suorituspistettä.

- Merkin myöntämissään-
töjä pitäisi nykyään vähän
helpottaa, että useammat sen
voisivat saada. Nykyisellään
vaatimukset ovat niin tiukat,
että ani harva enää yltää pis-
terajoihin. Kun miettii, että

osastotoiminnasta voi kerä-
tä viisi pistettä vuodessa tai
liittotasolla 10, pitää olla to-
della ahkera. Tämän päivän
mittapuulla 20 vuotta aktii-
visesti kaikessa mukana tun-
tuu kovalta vaatimukselta,
Vartio kritisoi.

Vartion ansiolistaan kuu-
luu muun muassa toimimi-
nen työpaikan luottamus-
miehenä yli 20 vuoden ajan.
Ammattiosastonsa hallituk-
sessa hän on ollut vuodesta
1971 lähes jatkuvasti, vii-
tenä vuotena myös puheen-
johtajana. Liittokokousedus-
tajana hän ehätti olla viisi
kertaa, edustajistossa yhden
kauden ja erinäisiä kertoja
hallituksen varajäsenenä.

- Kaikenlaista säätöä ja
sähläystä on tullut tehtyä
runsain mitoin, Vartio kuit-
tailee.

Osaston tilat
merkittävin
Ammattiyhdistysuransa mie-
luisimpana saavutuksena
Vartio pitää osaston toimiti-
lojen hankintaa.

- Kyllä se minun toiminta-
jaksoni ykkösasia oli osaston
toimitilan hankinta vuonna
1986, kun olin osaston pu-
heenjohtajana. Vastuu on
silloin suurempi, kun käyt-
telee toisten rahoja, Vartio
pohtii.

Raskaimpana kokemuk-
sena Vartio muistaa saman
vuoden aikana olleen kol-
men kuukauden lakon, jol-
loin hän oli myös lakkotoi-
mikunnan puheenjohtaja.

Hän kertoo, että liiton
luottamustehtävissä häntä
ovat kiinnostaneet erityisesti
sääntökysymykset. Kokouk-
sista oli myös hauska veis-
tellä runoja. Monet sähkö-
liittolaiset muistavat, kuinka
Vartio tiivisti leikiten runo-
mittaan laajojen kokousten
annin.

Suurimpana muutoksena
aiempaan Vartio pitää sitä,
että puoluepolitiikka on jää-
nyt vähemmälle ay-toimin-
nassa.

Ammattitaito ja
työturvallisuus
sydämenasiana
Pertti Vartion särkevät pol-
vet, lonkat, yläselkä ja olka-
päät kertovat karua kerto-
maansa sähkömiehen työn
raskaudesta.

- Olen tolkuttanut vuosi-
kymmenet sähkötyöturval-
lisuuden puolesta. Itse olen
kävelevä esimerkki siitä, että

Sähkömiesten etu ain’ tärkee,
työssänsä käyttämään joutuu ain’ järkee,
eläkepäivät vaikk’ eessä jo loistaa,
järkeään vieläkin käyttää voi koittaa.

Liittomme etu myös edellä toisten,
ammattikuntamme vaatimus joitten,
vastuun ”sähköstä” joudumme kantaa,
työstämme sähköturvallisuuden antaa.

Ongelmat meidän esille saamme,
omalla Liitolla sen takaamme,
ei ole ratkaisut käsissä toisten,
vaan itsellä joukossa samanmoisten.

Säännöt toimintaa varten on muutettu,
vapaajäsenyydet viisaasti poistettu,
tehdään vain tarkasti sopimukset omat,
täss’ ammattikunnalle ohjeet ovat.

Ammattitaito on vaikea ostaa,
ammattiylpeys taitoa nostaa,
kytkentävirhe hengen voi viedä,
ammattiylpeys sitä ei siedä.

Jatko-opinnot työssäkin passaa,
vaikka se ehkä hiukkasen rassaa,
ammattitutkinnon jälkeen kenties,
voit olla alamme huippumies.

Määrä ei taitoa milloinkaan korvaa,
ammattikunta kun sopimukset sorvaa,
joskus voi viisaskin langeta vipuun,
Tiimi ei auta siihenkään kipuun.

Lähellä eläkepäivät vaikk’ siintää,
ajatukset mielessä muistoina liitää,
yhdessä laadimme TES:ien rajat,
nyt on takana multa ne ajat.

Mä digitoin filmejä editoin kuvia,
edessä monenlaista on huvia,
ehkä museoautoa päivisin rassaan,
eläkerahoja en tallenna kassaan.

Vasaman sivuja aion myös lukea,
aatoksin Liittomme toimintaa tukea,
jäsentapaamisissa toisemme tavata,
hörpätä oluen vaikkapa halata.

Työväenaatetta koskaan en kadota,
runosuonta en aio mä padota,
riimin jos toisen vielä mä kiskaan,
Vasaman sivulle ehkä myös viskaan.

Jokaisen päivän elän ain’ nauttien,
harrastain, tekien, lapsiain auttaen,
sinua ystäväin tahdon myös tukea,
loppuun asti jos jaksoit tään lukea.
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Pertti Vartio muistuttaa.

myös työsuojeluasioihin kan-
nattaa kiinnittää huomiota
nuoresta pitäen. Aikoinaan
ei riittävästi ollut mahdol-
lisuuksiakaan tehdä töitä
”terveellisesti”. Nykyään

pitää muistaa käyttää niitä
suojaimia, joita on tarjolla.
Esimerkiksi polvisuojat ovat
todella tarpeen, kun tekee
töitä maan rajassa.

Vartio on jaksanut pitkään

puhua myös ammatillisen
jatkokoulutuksen puoles-
ta. Erityisammattitutkinto-
ja voikin nykyään suorittaa
useilla paikkakunnilla, toisin
kuin aikanaan.

- Hyvä ammattitaito on
meidän alan kovin valtti.
Alan erityisvaatimusten pi-
tää näkyä työehtosopimuk-
sissa, työoloissa ja palkoissa,
Vartio painottaa."


