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SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 54. vuosikerta

No, eikö kiinnosta?

"Ammattiliiton kaltaisen järjestön
toimintaan liittyvät muutokset ovat
yleensä hitaita, ja suuria mullistuksia
tapahtuu harvoin. Joskus käy kuiten-
kin niin, että sattumanvaraisesti sa-
maan hetkeen osuvat muutokset saa-
vat yhdessä aikaan aivan uudenlaisen
tilanteen.

Sähköliitto on hakenut jo vuosi-
en ajan sähköalalle yksiä, keskitet-
tyjä työehtoja. Kuluneen vuoden
aikana tuo tavoite näyttää olevan
entistä lähempänä. Uudet sähkö-
asentamisen ja energia-, ICT- ja
verkostoalan sopimukset kattavat
yhdessä teknologiateollisuuden so-
pimuksen kanssa pian jo lähes 90
prosenttia liiton sopimusalajäsenis-
tä. Tie yksille perusehdoille olisi si-
ten vihdoin avoinna.

Onnistuneen sopimustoiminnan
vastakohtana on kuitenkin jo pit-
kään ollut yhä epäsuhtaisemmaksi
muuttuva jäsenmäärä. Jäsenmaksusta
vapautettujen eläkeläisen määrä kas-
vaa ja jäsenmaksua maksavien, työ-
elämässä olevien jäsenten määrä taas
laskee.

Joka vuosi Sähköliitossa on noin

200 maksavaa jäsentä vähemmän ja
samassa suhteessa on jäsenmaksutu-
lojen tuotto myös pienentynyt.

Seurauksena on ollut jatkuva bud-
jettialijäämä, jota laman aiheuttama
työttömyys ja sijoitustuottojen vähe-
neminen viime vuonna vain pahen-
si.

Liiton budjettia on toki oikais-
tu tiukalla säästökuurilla, mutta sen
haittavaikutuksena on muun muassa
ollut edunvalvontaa tekevien työeh-
toasiamiesten määrän väheneminen.

Sähköliiton edustajistossa ja halli-

tuksessa istuvat päättäjät määrittävät
liiton jäsenmaksun suuruuden ja sen,
kuinka se jaetaan ja käytetään. Pää-
töksillään he samalla ottavat kantaa
koko liiton tulevaisuuteen: turva-
taanko sopimustoiminnan ja edun-
valvonnan nykytaso myös jatkossa?
Panostetaanko lisäksi jäsenhankin-

taan ja nuorisoon vai johonkin
muuhun? Ovatko maksavat jä-
senet etusijalla esimerkiksi eläke-
läisjäseniin verrattuna vai eivät?

Näitä kysymyksiä joudutaan
myös pohtimaan, kun Sähköliitto
käynnistää toimintastrategiansa
uudistamisen. On linjattava lii-
ton toiminnan ydintarkoitus, mi-
hin vähenevät resurssit riittävät ja
mihin ne suunnataan. Halutaanko
liiton olevan dynaaminen, kehit-
tyvä ja kasvava järjestö vai pas-
siivinen, perinteinen ja säilyttävä
organisaatio?

Kysymys on siis liiton suunnasta ja
jäsenten tulevaisuudesta. Oikean vas-
tauksen siihen osaavat sanoa vain jä-
senet itse. Mutta sitä ennen jokaisen
on kysyttävä itseltään, mitä minä itse
Sähköliiton jäsenyydeltä odotan.!

Mikä on Sähköliiton
tulevaisuuden suunta?

SAK:n puheen-
johtajan Lauri Lylyn mieles-
tä Suomessa ei varsinaisesti
ole työvoimapulaa, vaikka
julkisuudessa sen suuntaisia
väitteitä aina silloin tällöin
esitetään. Hänen mukaan-
sa kyse on enemmän siitä,
pystytäänkö työntekijöiden
osaaminen pitämään ajan ja
tehtävien vaatimalla tasalla
koko työuran ajan ja koh-
taavatko kysyntä ja tarjonta
työmarkkinoilla parhaalla
mahdollisella tavalla.

Osaamisen puutteesta ja
kysynnän ja tarjonnan hei-
kosta kohtaamisesta kertovat
nykyiset liian korkeat työttö-
myysluvut.

- Resurssia eli työvoimaa
meillä siis on, mutta iso ky-
symys on se, miten tämä työ-
voima saadaan paremmin
työllistettyä. Kaiken perusta
on se, että Suomessa harjoi-
tettava politiikka pystyy luo-
maan hyvät puitteet myön-
teiselle talous- ja työllisyys-
kehitykselle, Lyly pohtii.

Suomen työvoima supistui
25 000 henkilöllä vuodesta
2008 vuoteen 2009. Vaikka
lasku taittuu, se on edelleen
tänä vuonna arvion mu-
kaan 18 000 henkilöä ja ensi
vuonna 5 000 henkilöä.

Lyly sanoo, että Suomeen
on saatavissa lisätyövoimaa
parantamalla sekä osaamista
että työvoiman kysynnän ja
tarjonnan kohtaamista. Sen
lisäksi lisätyövoimaa saadaan
pidentämällä työuria sekä
huolehtimalla ulkomaalais-
ten henkilöiden paremmasta
sopeuttamisesta suomalai-
seen yhteiskuntaan ja työ-
markkinoihin.

- Työuria pidentämäl-
lä Suomeen voidaan saada
huomattavan paljon lisää
tehtyä työtä. Yksi parhaista

keinoista pidentää työuria
on puuttua työkyvyttömyy-
den syihin. Työkyvyttömyys-
eläkkeelle kun siirrytään ny-
kyään keskimäärin 52-vuoti-
aana. Jo työkyvyttömyydestä
johtuneiden eläkkeiden puo-
littaminen nostaisi keski-
määrästä eläkkeelle siirtymi-
sikää puolellatoista vuodella,
Lyly laskee.

Viidessä vuodessa Lylyn
esittämä toimenpide merkit-
sisi 60 000 - 70 000 lisätyö-
vuotta. Se puolestaan vas-
taisi jo yli puolta siitä lisä-
työllisyystavoitteesta, jonka
Suomen pitäisi lähivuosina
täyttää.

Lauri Lylyn mukaan myös
parantamalla työnvälitystä
sekä panostamalla aktiivises-
ti työvoimapolitiikkaan olisi
tehtävissä paljon. Osatyöky-
kyisille ja vaikeasti työllisty-
ville olisi saatava työllisty-
mismahdollisuuksia nykyistä
enemmän. Muuten pitkäai-
kaistyöttömien määrä vain
kasvaa kasvamistaan, vaikka
työttömyyttä sinällään pys-
tyttäisiin alentamaan.

Lyly kuitenkin korostaa,
että ulkomaalaisen työvoi-
man käyttö Suomessa ei saa
johtaa kaksien työmarkki-
noiden syntymiseen. Lisäksi
ulkomaisen työvoiman tar-
vetta pohdittaessa kannattaa
Lylyn mielestä erottaa lyhy-
emmän ja pidemmän aikavä-
lin tarpeet.

- Tämänhetkisessä korke-
an työttömyyden tilanteessa
olisi panostettava erityisesti
jo Suomessa olevien ulko-
maalaisten työllistämiseen.
Näin siksikin, että maahan-
muuttajien työttömyyspro-
sentti on yli kaksinkertainen
muuhun väestöön ver-
rattuna, Lyly linjaa.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly:
Suomessa ei ole pula
työvoimasta
vaan osaamisesta

Lisää kuvan tilanteesta keskiaukeamalla.Kuva Paavo Holi
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Tilastot Sähköalo-
jen työttömyyskassan

maksamista korvauksista
ovat antaneet kesän jälkeen
ristiriitaisia signaaleja: elo-
kuussa taloustaantuma näyt-
ti jo taittuneen, mutta syys-
kuussa työttömyys taas nousi.

Joka tapauksessa vielä ke-
väällä uskottiin mahdollisen

talousnousun näkyvän muun
muassa rakennusalalla vasta
pitkällä viiveellä. Nousukau-
si näyttää siis aikaistuneen
noin puolella vuodella, mut-
ta kasvukäyrä näyttää aaltoi-
levan edes takaisin.

Käänne kesäkuussa
Sähköalojen työttömyyskas-
san johtaja Maarit Tenlenius
sanoo käänteen näkyneen jo
ennen lomia kesäkuussa:

- Työttömäksi ilmoittau-

tuneiden määrä väheni ta-
saisesti jo silloin. Heinä- ja
elokuussa tahti vain kiihtyi
ja syyskuussa näkyi yhä use-
ammin päiviä, jolloin ei tul-
lut yhtään uutta ilmoitusta
työttömyydestä. Työttömyy-
den nousu syyskuussa oli siis
odottamatonta, Tenlenius
pohtii.

Kaikkein pahimmista lu-
vuista selvästi helpottuneen
tilanteen vuoksi on hake-
musten käsittelyaikaa kui-

tenkin saatu lyhennettyä
parhaimmillaan jopa yhteen
päivään.

Vaikka alakohtaiset tilas-
tot eivät vielä ole valmistu-
neet, voidaan joitain tilas-
toihin perustuvia arvioita
tilanteesta jo nyt esittää.

- Sähköalojen kokonais-
työttömyys näyttää seuraa-
van lomautettuina olevien
määrää. Eli lomautettuina
olleita on kutsuttu suurin
joukoin takaisin töihin. Sa-
malla maksettujen korva-
usten määrä laski elokuussa
melkein kolmanneksella.
Syyskuussa työttömyys taas
hiukan nousi, joten on vai-
kea sanoa millainen tilanne
on lokakuun jälkeen, Ten-
lenius laskee.

Rakentaminen
palautui
Viimeisimmät maanlaajuiset
talousluvut viittaavat vah-
vasti siihen, että lama on
kääntynyt alkavaksi nousu-
kaudeksi. Mielipidetutki-
musten mukaan myös kan-
salaiset uskovat vahvemmin

kuin koskaan niin oman
kuin koko Suomenkin ta-
loustilanteen paranemiseen.

Sähköliiton jäsenten osal-
ta yksi tärkeimmistä tekijöis-
tä koskee rakentamista, kos-
ka noin puolet jäsenistä työs-
kentelee rakennusalalla.

Merkit viittaavat vahvasti
siihen, että varsinkin kaupan
ja teollisuuden kiinteistöjä
sekä vuokra-asuntoja nousee
kiihtyvällä tahdilla.

Julkiskohteita sekä kovan
rahan asuntoja aloitetaan
sen sijaa yhä varovaisesti.
Tyhjistä toimistotiloista on
esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla jopa ylitarjontaa, joten
kaikkein eniten sähkötek-
niikkaa sisältäviä kohteita
on tarjolla vähän.

Energia-ICT-Verkosto -so-
pimuksen aloilla tilanne lie-
nee tällä hetkellä vielä enti-
sellään. Uutena uhkana var-
sinkin verkostotöissä on ali-
vuokrausketjujen mukanaan
tuoman ulkomaisen työvoi-
man osuuden kasvaminen.

Näin näyttää käyneen eri-
tyisesti Fingridin kantaver-
kon laajentamisessa, joiden
suururakoilla olisi merkittä-
vä työllistävä vaikutus.!

Sähköalan työllisyysSähköalan työllisyys aaaallttoolliiiikkkkeeeesssäsä

Sähköliiton jäseniä koetteleva
työttömyys on hiukan helpotta-
nut. Syyskuussa 9,3 prosenttia
liiton jäsenistä sai työttömyys-
korvausta.

1 900 sai
korvausta
"Sähköalojen työttömyys
oli tänä vuonna korkeim-
millaan huhtikuussa, jol-
loin 2 445 Sähköalojen
työttömyyskassan jäsentä
sai työttömyyskorvausta.
Heistä 1 036 oli lomautet-
tuna. Syyskuun loppuun
mennessä enää 1 909 sai
korvauksia. Lomautettujen
määrä oli lähes puolittunut
536:een.

Elokuussa työttömyyslu-
vut olivat vieläkin alem-
mat, korvausta sai 1 791
kassan jäsentä, joista 474
oli lomautettuna. Sähkölii-
tossa oli kesäkuun lopussa
20 626 sopimusalajäsentä.

Työttömyys vaikuttaa
suoraan myös Sähköliiton
jäsenmaksun jakautumi-
seen. Finanssivalvontaviras-
to määrittelee kassan osuu-
den liiton jäsenmaksusta.
Viime vuonna osuus oli 1,4
prosentin jäsenmaksusta
neljäsosa eli 0,35. Ensi vuo-
den budjetissa osuus kasvaa
ainakin 0,4:ään. Ennen la-
maa kassan osuus oli vain
0,25.!

Uusi
Sähköistysalan
työehtosopimus
2010-2013
ilmestyy loka-
kuun lopussa ja
se postitetaan
kaikille niille
sopimusalan
005 jäsenille,
joiden työnan-
taja on STTA ry:n
jäsen ja joiden
ammattiosasto
on antanut
valtakirjan TES:n
postittamisesta.

Mekaaniseen met-
säteollisuuteen saa-

tiin torstai-iltana 7.10.2010
neuvottelutulos.

Sähköliiton hallitus hy-
väksyi perjantaiaamuna
8.10.2010 pitämässään ko-
kouksessa mekaanisen met-
säteollisuuden neuvottelu-
tuloksen Metsäteollisuus
ry:n ja Sähköliiton välillä.
Ylityökielto ja 1.10.2010
alkanut lakko päättyi
8.10.2010.

Uusi sopimus on voimassa
7.10.2010 – 29.2.2012 ja se
koskee 212 alalla työsken-
televää Sähköliiton jäsentä.

Neuvottelutuloksen sisäl-
tö on toimitettu luottamus-
miehille ja ammattiosastoil-
le.

Neuvottelutuloksen sisäl-
löstä lisää myös www.sahko-
liitto.fi > Tiedotteet.!

Mekaaniseen
metsäteollisuuteen
uusi
työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut
hakusaartoon 11.10.2010 klo 6.00 alkaen kaikki ny-
kyiset ja tulevat Hiieko Talotekniikka Oy:n työmaat
talotekniikka-alan sähköasennustoimialaa koskevien
sähköasennustöiden osalta.

Tiedustelut:
sektoripäällikkö Keijo Rimmistö puh. 050 682 91
työehtoasiamies Hannu Helminen puh. 050 682 98

Saartoilmoitus



4 vasama 9 / 2 0 1 0

Te k s t i R i i t t a Ka l l i o
Ku v a t Emm i Ka l l i o

- Kielimuuri on suu-
rin ongelma, tiivistää

Amplit Oy:n pääluottamus-
mies, sähköasentaja Vladi-
mir Otsavaara rajusti lisään-
tyneen ulkomaisen työvoi-
man mukanaan tuomat vai-
keudet pääkaupunkiseudulla.

Otsavaaran nelihenki-
nen sähköasentajaporukka
ahertaa keskisuurella sa-
neeraustyömaalla Helsin-
gin Hämeentien varrella.
Kerrostalokorttelissa hyörii
kymmeniä muidenkin alojen
ammattilaisia, joista osa ei
puhu suomea lainkaan.

- Tulkki on oltava usein
paikalla, että voimme sopia
monista yksityiskohdista eri
alojen työntekijöiden kans-
sa. Useimmiten suomea pu-
huu vain porukan työnjoh-
taja, Otsavaara sanoo

Hän arvioi, että suurin osa
purkupuolen miehistä, laa-
toittajat ja alakaton tekijät
ovat enimmäkseen joko vi-
rolaisia tai venäläisiä tai sit-
ten puolalaisia.

Tyypillinen työmaa
Otsavaara arvioi, että me-
neillään oleva 114 kerros-
taloasunnon saneeraus on
tyypillinen helsinkiläistyö-
maa. Rakennusurakka on
NCC:llä ja Amplit urakoi
sähkö-, putki- ja ilmastointi-
töitä. Suurin osa talon asuk-
kaista on paennut muualle

ison remontin ajaksi.
- Tämä on meille noin

vuoden mittainen keikka.
Aloittelimme maaliskuussa
ja valmista pitäisi olla samoi-
hin aikoihin ensi vuonna.
Työt etenevät rapuittain ja
linjoittain, joten asukkaiden
evakko kestää yleensä kor-
keintaan puoli vuotta, Otsa-
vaara selittää.

Hän summailee, että aina-
kin Amplitilla saneeraukset
ovat viime vuosina selvästi
lisääntyneet ja uudisraken-
nustyömaat vastaavasti vä-
hentyneet.

- Uudisrakennuksilla työs-
kentely on selkeämpää ja
useimmiten myös siistimpää
työtä. Jotkut saneerauskoh-
teetkin toki ovat mielen-
kiintoisia. Ehkä erikoisin
työkohteeni oli aikanaan
Suomenlinnassa. Työmat-
kat mennen tullen sai seilata

laivalla, mikä oli vaihteeksi
virkistävää, Itä-Helsingissä
asuva Otsavaara kertoo.

Luottamusmiehen
kasvava vastuu
Pääluottamusmiehenä Vla-
dimir Otsavaara vastaa osal-
taan Amplitin noin 115 säh-
kö- tai teleasentajan monista
työsopimusasioista.

- Paikallinen sopiminen
tuo lisää töitä ja vastuuta
luottamusmiehille. Myös
kärkimiesten vastuu on li-
sääntynyt työmaasopimuk-
sista sovittaessa. TESin mu-
kainen urakkalaskenta on
vähentynyt merkittävästi.
Laman jälkeen moni käy-
täntö on muuttunut ja en-
tistä isommista asioista on
monesti kysymys, Otsavaara
ynnäilee.

Hän ei selvästikään kaihda
vastuuta, sillä mies on moni-
naisten töidensä lisäksi ehät-
tänyt osallistua muun muassa

ammattiosastonsa 049:n hal-
litustyöhön sekä liiton kou-
lutus- ja järjestövaliokunnan
työskentelyyn.

- Ammattiosastossa teh-
dään nyt yhteisvoimin töitä
jäsenten puolesta, eikä niin-
kään enää ryhmäpolitiikkaa.
Esimerkiksi urakkalasken-
takursseja räätälöidään työ-
huonekunnille tarpeen mu-
kaan, Otsavaara kertoo.

Otsavaara harmittelee,
että tämänhetkinen säästö-
linja puree myös koulutusva-
liokunnan toimintaan. Esi-
merkiksi liiton kurssitarjon-
taa on jouduttu supistamaan
talouden tervehdyttämisen
nimissä.

Sukujuuret Terijoella
Pääkaupunkiseudun mo-
nikulttuurisilla työmailla
työskentelevällä Vladimir
Otsavaaralla ei sinänsä ole
mitään ulkomaisia työnteki-
jöitä vastaan, onhan hän it-
sekin evakkoperheen jälke-

läinen. Vanhemmat muutti-
vat aikoinaan sodan jaloista
Terijoelta evakkoon Helsin-
kiin.

- Kun ulkomaiset yritykset
voittavat urakkakilpailuja
Suomessa tekemällä hal-
vempia tarjouksia, täytyy syy
löytyä palkoista. Ulkomaisil-
le työntekijöille ei useinkaan
makseta samaa palkkaa kuin
kotimaisille. Työehtosopi-
musten mukaisia taksoja ei
noudateta monessakaan fir-
massa. Myöskään työsuojelu-
asiat eivät ulkomaisissa yri-
tyksissä ole aina kunnossa,
Otsavaara pohtii.

Hän on myös pannut mer-
kille, että kaikkien ulkomais-
ten työntekijöiden ammatti-
taito ei ole sillä tasolla kuin
pitäisi.

- Onneksi sähköpuolella
ulkomaisen työvoiman käyt-
tö on vielä melko rajallista.
Koko ajan se on kuitenkin li-
sääntymään päin, Otsavaara
arvioi.!

Helsingin rakennustyömaillaHelsingin rakennustyömailla
puhutaan kielilläpuhutaan kielillä

- Kielimuuriongelman lisäksi sa-
neeraustyömaita hankaloittaa
useimmiten varastotilojen puu-
te. Töitä joudutaan tekemään
turhan ahtaissa oloissa, Vladi-
mir Otsavaara arvioi.

- Pienestä koosta onmonesti
etuakin sähköasentajalle, kun
töitä joutuu tekemään hyvinkin
ahtaissa paikoissa, Tuuli Lönn-
roth vakuuttaa.

Rankan ja pölyisen urakkatyön vastapainoksi sähköasentajat harrastavat vapaa-aikanaan "raitista ilmaa".
Vladimir Otsavaara lenkkeilee ja harrastaa valokuvaamista, Tapio Vepsäläinen on innokas kalastaja.
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Kun Sähköliiton kor-
kein päättävä elin,

85-jäseninen edustajisto ko-
koontuu lokakuun lopussa,
on asialistan tärkeimpänä
asiana jälleen liiton talous.
Vaikka sähköalan työllisyys-
tilanne on kesän jälkeen
hiukan parantunut, ei liiton
talouden perusasioihin ole
tullut suurtakaan muutosta.

Liiton maksavien jäsen-
ten määrä vähenee tasaises-
ti, joten jäsenmaksutuloista
ei löydy ratkaisua jatkuvasti
kasvavien kulujen kattami-
seen. Sijoitustuototkaan ei-
vät ole enää entiseen tapaa
riittävän varma tapa katta-
maan budjettivajetta. Jokin
ratkaisu tilanteeseen on saa-
tava vuodelle 2011.

Työttömyys vaikuttaa
Sähköliiton toiminta kate-
taan pääosin jäsenmaksuilla.
Niitä maksavat vain sopi-
musalajäsenet, eivät eläke-
läiset eivätkä oppilasjäsenet.
Siten työttömyyden kasvu
vaikuttaa suoraan liiton ta-
louteen jäsenmaksutuottoa
vähentäen.

Sähköliiton työttömyys-
kassan jäsenten työttömyys
on ollut viimeisen vuoden
ajan selvästi yli 10 prosen-
tissa, millä on suuri vaikutus
liiton talouteen.

Työttömyyskassan on ol-
tava vakavarainen ja lain
mukaan sillä on oltava
omaa pääomaa, jonka mää-
rä on 100– 400 prosenttia
vuosittain omalla vastuulla
maksettavien korvausten ja
hallintokulujen määrästä.
Kassan toimintaa valvoo Fi-
nanssivalvontavirasto, joka

myös määrittää työttömyys-
kassan osuuden kokonaisjä-
senmaksusta. Sähköliitto ei
siis pysty vaikuttamaan sen
suuruuteen.

Sähköliiton työttömyys-
kassan oman pääoman mää-
rä on tällä hetkellä +118
prosenttia eli lähellä alara-
jaa. Maksettavien korvaus-
ten lisäksi myös sitä on nyt
kartutettava ja siksi työttö-
myyskassan osuus liiton jä-
senmaksusta on nousemassa
0,35 prosentista 0,4 prosent-
tiin.

Osastopalautetta
leikattava?
Jäsenmaksuyhtälössä on
työttömyyskassan lisäksi kol-
me muuta suurta muuttujaa:
liiton osuus, osastopalaut-
teen määrä ja työtaistelu-
kassa. Jälkimmäisen 0,05
prosentin osuutta ei peritty
vuonna 2010, eikä esitetä
perittäväksi nytkään. Siten

jäsenmaksua on jo vuonna
2010 keinotekoisesti estetty
nousemasta 1,45 prosenttiin.
Jos kokonaisjäsenmaksu ha-
lutaan pitää edes nykyises-
sä 1,4 prosentissa ja työt-
tömyyskassan osuus on 0,4
prosenttia, jää liitolle ja
osastoille jakovaraa vain 1
prosentti. Näin ollen kum-
paakin täytyisi hallituksen
esityksen mukaan pudottaa
0,05 prosenttia, jolloin liiton
osuus olisi 0,85 ja osastojen
0,15 prosenttia.

Samaa yritettiin viime
vuonna, mutta monien ää-
nestysten jälkeen riittävää
yksimielisyyttä asiasta ei
edustajistossa syntynyt. Lii-
ton ja osastojen prosentti-
osuudet on nimittäin mää-
ritetty liiton säännöissä,
jolloin kaikki niihin tulevat
muutokset vaativat ¾ enem-
mistön.

Vuonna 2010 liiton osuu-
deksi jäi siis 0,9, mutta käy-
tännössä sitä jo silloin perit-
tiin vain 0,85 edestä, koska

osastojen osuudeksi jäi myös
0,2. Erotus paikattiin muun
muassa omaisuutta myymäl-
lä.

Jos hallituksen tekemän
esitys ei kelpaa, on toinen
vaihtoehto korottaa jäsen-
maksua vuodeksi 1,5 pro-
senttiin talouden korjaami-
seksi. Jos sekään ei edusta-
jistolle käy, ollaan samassa
tilanteessa kuin viime vuon-
na, jolloin liitto joutui teke-
mään yli 400 000 euroa ali-
jäämäisen budjetin, joka siis
katettiin liiton omaisuutta
myymällä. Se taas ei ole hy-
vää taloudenhoitoa.

Omaisuus
työtaistelukassassa
Edellä mainitulla yhtälöllä
toteutettu hallituksen hy-
väksymä vuoden 2011 bud-
jettiesitys on 77 000 euroa
ylijäämäinen. Siihen sisältyy
jo viime vuonna tehty an-
kara liiton toimintakulujen
leikkaaminen, jota on jat-
kettu. Liiton ydintoiminto-
jen kannalta ei kovin suurta
säästövaraa enää ole.

Jos jäsenmaksusta ja sen
jaosta ei päästä edustajistossa
sopuun, syntyy vuoden 2011
toimintabudjettiin noin 300
000 euron alijäämä. Se on
yhtä suuri kuin esimerkiksi
jäsenetujen- ja palveluiden

osuus budjetista (292 000
euroa vuonna 2009, sisältäen
muun muassa lomapaikat) ja
paljon suurempi kuin vaik-
kapa liiton kurssien avulla
tapahtuvan jäsenkoulutuk-
sen määrä.

Edessä on siis suuria leikka-
uksia, jos järkevää ratkaisua
ei saada aikaan.

Liitolla on omaisuutta
noin 10 miljoona euroa, jos-
ta tosin pelkästään jo liiton
toimitalon osuus on noin 3
miljoonaa. Työtaistelukassal-
la on omaisuutta 30 miljoo-
naa euroa, josta 18 miljoo-
naa euroa on sijoitustuottoa
ja loput jäsenille palautetta-
vaa osuutta.

Tätä omaisuutta myymällä
voidaan alijäämäisiä budjet-
teja tehdä vuosikymmeniä
eteenpäin kunnes mitään
ei ole enää jäljellä. Kovin
viisasta toimintaa sellainen
ei kuitenkaan ole, eikä työ-
taistelukassankaan toiminta-
ajatuksena ole ollut liiton
alijäämäisen budjetin ruok-
kiminen. Jotain muuta on
ratkaisuksi siis keksittävä.!

Edustajisto Tampereella 29.-30.10.

JäsenmaksunmääräJäsenmaksunmäärä
ja jako taas esilläja jako taas esillä

Ääntenlaskijat tarkistamassa äänestystulosta vuoden 2009 edustajiston kokouksen aikana. Viime
vuonna edustajistossa äänestettiin toistakymmentä kertaa, varsinkin budjettiasioista.

"Vaikka liiton talous on
jäsenmaksun kautta suurin
edustajiston päätettäväksi
tuleva sääntömuutosasia, on
hallituksen tekemällä esi-
tyslistalla myös monta muu-
ta sääntöuudistusta, vaikka
ammattiosastoilta ei tällä
kertaa tullutkaan yhtään
muutosesitystä.

Järjestöpäällikkö Reijo
Salmi kertoo, että muutos-
esityksiin on useita eri syitä:

- Liiton osalta kyse on
talouden lisäksi sääntöjen
ajantasaistamisesta vastaa-
maan tätä päivää sekä jäsen-
hankinnan tehostamisesta.
Jälkimmäisen osalta kyse on
lähinnä siitä, että oppilasjä-

senyys ei katkea heti valmis-
tumisen jälkeen ja siitä, että
uusille jäsenille voitaisiin
tarvittaessa myöntää jon-
kinlaista liittymisalennus-
ta jäsenmaksusta. Nykyiset
säännöt eivät sellaista salli.

Myös osastojen sääntö-
jen 2 § ”Tarkoitus ja toi-
minnan laatu” on esityksen
mukaan tarkoitus moderni-
soida. Sekä liiton että osas-
ton sääntöjä koskee myös
1.9.2010 voimaan tullut yh-
distyslain osauudistus.

Tilintarkastusmenettely
muuttuu siten, että tarvi-
taan hyväksytty tilintarkas-
taja maallikoiden sijaan. Ta-
loudelliselta toiminnaltaan

pienet yhdistykset – joihin
kaikki Sähköliitonkin osas-
tot kuuluvat – voivat jat-
kaa toimintaansa entiseen
tapaan. Se vaatii kuitenkin
juuri sääntömuutoksen, jon-
ka mukaan kyse ei enää ole
tilintarkastuksesta vaan toi-
minnantarkastuksesta.

Uusi yhdistyslaki mah-
dollistaa myös ensimmäistä
kertaa kokouksiin osallistu-
misen joko tietoliikenneyh-
teyden tai jonkin muun tek-
nisen apuvälineen välityk-
sellä. Myös sähköinen ää-
nestäminen vaaleissa kuuluu
uudistukseen.

- Ottaen huomioon säh-
köön liittyvän toimialam-

me, olisi järkevää, että nämä
modernit toimintatavat voi-
taisiin sääntöjä muuttamalla
ottaa käyttöön myös Sähkö-
liitossa, Salmi painottaa.

Lisäksi Sähköliiton sään-
töihin on tulossa vaalipiire-
jä koskeva muutos. Se taas
johtuu kahden ammattialan
– vanhat 001 ja 003 – yhdis-
tymisestä yhdeksi energia-,
ICT- ja verkostoalaksi 002
ja yhdeksi johtokunnaksi.
Sen myötä edustajiston ny-
kyinen 85 jäsenen määrä
tulee laskemaan seuraavissa,
vuoden 2012 vaaleissa noin
10 jäsenellä.!

Muutosesityksiä
sääntöihin

Hallituksen esitys edustajistolle
vuoden 2011 jäsenmaksuksi

Nykyinen Ehdotettu
Jäsenmaksu 1,4% "1,4%
Liiton osuus 0,90% " 0,85%
Osastopalaute 0,20% "0,15%
Työttömyyskassa 0,35% "0,40%
Työtaistelukassa Ei peritä "Ei peritä

Vuonna 2010 ei jäsenmaksusta peritty liiton osuutta
kuin 0,85 prosenttia, kun 0,05 prosentin alijäämä
paikattiin säästöillä ja liiton omaisuutta myymällä.



6 vasama 9 / 2 0 1 0

Te k s t i
M a r i N i em i / Tu r v a
Ku v a Pa a v o H o l i

Loma-asunto kan-
nattaa kesäkauden

päätteeksi valmistella huo-
lellisesti talviteloille. Samal-
la on hyvä tarkistaa omaisuu-
den vakuutusturva.

Pienillä arkisilla toimen-
piteillä voit edesauttaa tur-
hien vahinkojen syntymistä.
Palo- sähkö-, kaasulaite- ja
erilaiset vuotoriskit koske-
vat myös loma-asuntoa. Tyh-
jennä siis kesävesijohdot,
kodinkoneet, muuripadat ja
astiat vedestä syksyllä, jotta
ne eivät rikkoudu pakkasel-
la. Laita myös piipun päälle
hattu ja sulje pellit.

Askareita
ennen talvea
- Mökin lähellä olevien pui-
den kunto on syytä arvioida,
koska lahot puut ovat koval-
la tuulella vaarassa kaatua
mökin päälle, Turvan korva-
usasiantuntija Antti Ketoja
muistuttaa.

Loma-asunnon rännit ja

syöksytorvet on syytä puh-
distaa roskista siksi, ettei vesi
pääsisi sisään rakenteisiin.
Vedenpinnan yllättävään
nousuun kannattaa varau-
tua, ja tarkistaa, voiko vesi-
raja kivuta kellariin saakka
sekä miten laituri ja veneet
reagoivat nousevaan veteen
ja sen jäätyvään pintaan.

Talven aikana mökillä oli-
si hyvä käydä myös riittävin
väliajoin varmistamassa, että
kaikki on kunnossa ja tyh-
jentämässä katon lumikuor-
maa.

Arvoesineet suojaan
voroilta ja kylmältä
On syytä harkita, mitä arvo-
esineitä jättää talveksi loma-
asunnolle ja mitä muuttaa
takaisin kotiin.

- Loma-asunto kannattaa
jättää tilaan, joka kiinnostaa
varkaita mahdollisimman vä-
hän. Ammattirikolliset tark-
kailevat suunniteltua koh-
detta usein etukäteen. Yksi
varas tai liiga saattaa tehdä
lyhyessä ajassa jopa kymme-
niä murtoja pienellä alueella,
turvallisuusasiantuntija Aku
Pänkäläinen Finanssialan

Keskusliitosta sanoo.
Suuri osa loma-asuntomur-

roista on ilkivaltaa. Lukitse
ovet ja ikkunat, äläkä unoh-
da kellarin ja varaston ovia.
Lisäturvaa tuovat lukittavat
ikkunaluukut.

Koti- ja maatilavakuutuk-
sista korvataan Suomessa
vuosittain noin 1 500 tehtyä
murtoa ja varkautta yhteensä
noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Varkauksien lisäksi kylmä
ilma ja kosteus vaurioitta-
vat esimerkiksi televisiota ja
muita herkkiä sähkölaitteita.
Jos loma-asuntoon ei jää tal-
veksi peruslämpöä, kannat-
taa harkita laitteiden siirtä-
mistä lämpimään varastoon
tai vaikka lastenhuoneen
iloksi kaupunkiin.

Kylmät rakenteet
lämpiävät hitaasti
Mikäli mielit talvella mö-
kille rentoutumaan, on puu-
lämmitteisten rakennusten
lämmittäminen aloitettava
yhtä hitaasti kuin kevään
ensimmäisillä kerroilla.

- Kylmien hormien takia
pesä kannattaa sytyttää pie-
nellä tulella tai hormia voi

yrittää esilämmittää varo-
vasti. Heti täysillä pesällisil-
lä poltettaessa lämpötilaero
puskee sisätiloihin runsaasti
savua ja nokea. Myös tulisija
ja hormit voivat vaurioitua
liian äkillisestä lämpötilan
muutoksesta, vahingontor-
juntapäällikkö Seppo Peku-
rinen Finanssialan Keskuslii-
tosta kertoo.

Tulisijat ja hormit, joi-
ta käytetään säännöllisesti
pitää muistaa myös nuoho-
ta määrävälein. Lähes joka
kymmenes loma-asunnon
tulipalo aiheutuu tulisijoista
tai savuhormeista. Raken-
nuksen omistaja tai haltija
vastaa siitä, että nuohous
suoritetaan määräysten mu-
kaisesti. Yksityiseen käyt-
töön tarkoitetun loma-asun-
non ja saunan tulisija ja hor-
mit on nuohottava kolmen
vuoden välein.

Mökin vakuutukset
kuntoon
Kesämökille sopivimman va-
kuutusturvan tason ratkaisee
mökin iän ja kunnon lisäksi
se, millaista talotekniikkaa
mökissä on. Jos mökille ei

esimerkiksi tule juoksevaa
vettä, eikä siinä ole sisäves-
saa, laajan tason rikkoutu-
misvahingotkin korvaavaa
vakuutusta ei välttämättä
tarvita.

- Vähintään perustason
vakuutus on kuitenkin hyvä
olla, koska esimerkiksi mök-
kimurrot ovat suhteellisen
yleisiä, Turvan korvausasian-

tuntija Antti Ketoja kertoo.
Nykyään kesämökit ovat

usein niin hyvin varusteltuja
ja talviasuttavia, jolloin laa-
jimman tason kotivakuutus
on suositeltavin vaihtoeh-
to.!

Valmistele kesäasunto talven varalle

Pa a v o H o l i

Sähköliitto päätti ju-
listaa Hiieko Talotek-

niikka Oy:n työmaat haku-
saartoon 11.10.2010 alkaen.

Saarron syynä on se, että
yritys ei pyynnöistä huoli-
matta ole toimittanut Säh-
köliitolle sovittuun määrä-
aikaan mennessä uskottavia
tietoja työntekijöidensä työ-
ehdoista (palkoista ja kulu-
korvauksista) ja käytetystä
työajasta.

Hakusaarto koskee Hiieko
Oy:n kaikkia työmaita, jois-
sa työskentelee tällä hetkellä
kymmeniä työntekijöitä.

Kanta-Sarvis
kiikastaa
Epäilyt Hiieko Oy:ssä nou-
datettavien työehtojen epä-
selvyyksistä heräsivät tänä
keväänä Tampereella Kanta-
Sarvis 3:n työmaalle tehdyn
valvontakäynnin jälkeen.

Sähkötöiden pääurakoit-
sija Sähköpeko Oy oli ali-

urakoinut työt Hiiekolle.
Virolaisasentajille näytettiin
maksavan vain 10 euroa tun-
nilta. Hiieko Oy:n toimitus-
johtaja toimitti kesän aikana
Sähköliitolle useaan ottee-
seen erilaisia dokumentteja,
jotka aluksi näyttivät todis-
tavan, että suomalaisen työ-
ehtosopimuksen mukaiset
työehdot olivat kohteessa
täyttyneet.

Kesälomien jälkeen kui-
tenkin selvisi, että Sähkölii-
ton alkuperäiset epäilyt piti-
vät paikkansa eli virolaisille
sähköasentajille oli maksettu
huomattavasti TES:n alitta-
vaa palkkaa.

Toiminta laajentunut
Hiieko Oy on rekisteröity
Helsinkiin, mutta se käyttää
urakoinnissa pelkästään vi-
rolaisia sähköasentajia.

Yrityksellä on tällä hetkel-
lä useita rakennuskohteita
eri puolilla Etelä-Suomea ja
se on myös laajentanut toi-
mintaansa aliurakoinnista

itsenäiseksi KVR-urakoitsi-
jaksi.

Yhtiön sähkötyökohteita
ovat tällä hetkellä ainakin
Autocenter Tampereella,
Lindströmin pesulan palve-
lukeskus Lempäälässä, Mo-

tonet Kotkassa ja tennis-
kenttätyömaa Helsingissä.
Tämän vuoden helmikuussa
perustettu yritys on siis on-
nistunut lyhyessä ajassa laa-
jentamaan toimintaansa to-
della paljon.

Mikäli Sähköliiton saamat
tiedot pitävät paikkansa, on
laajentumisen syykin selvä:
työehtojen törkeään polke-
miseen perustuva halpaura-
kointi.!

Sähköliitto ei saanut vaatimiaan tietoja

Virolaisasentajia käyttävä Hiieko Oy saartoonVirolaisasentajia käyttävä Hiieko Oy saartoon

Työehtoasiamies Hannu Helmi-
nen Sähköliitosta ja aluetoimit-
sija Bo Berglov Rakennusliitosta
tekivät maaliskuun lopussa liit-
tojen yhteisen työmaatarkastuk-
sen Kanta-Sarviksen työmaalle,
jolloin epäilyt Hiieko Oy:n epäsel-
vyyksistä heräsivät.

"Yksi nimi nousee lähes
aina esille, kun Sähköliitto
saa tietoonsa epäilyjä ul-
komaisten työntekijöiden
alipalkkauksesta sähköasen-
tamisessa Tampereen talous-
alueella: Sähköpeko Oy.

Kyseinen tamperelainen
yritys ei ole koskaan ollut
itse syytettynä alipalkkauk-
sesta, mutta se on ollut hy-
vin usein pääurakoitsijana
tapauksissa, joissa varsinai-
set sähkötyöt on ketjutettu
aliurakoitsijoille.

Tunnetuin tapaus oli oi-
keuteen asti päätynyt Idea-
parkin 88 puolalaisen säh-
köasentajan 700 000 euron
kiskonnantapainen työsyr-
jintärikos.

Viranomaiset tutkivat

myös Keila Elektritööd AS:n
toimintaa Nokialla olleessa
kohteessa, jossa Sähköpeko
oli pääurakoitsija. Myös nyt
saartoon julistetun Hiieko
Oy:n työmailla Kanta-Sar-
viksessa ja Lindströmin pal-
velukeskuksessa Sähköpeko
on ollut pääurakoitsija.

Sekä Peko-konsernin toi-
mitusjohtaja Veli-Markku
Nurminen että Sähköpeko
Oy:n aluejohtaja Markku
Fisk ovat selittäneet yrityk-
sen toimintaa myös Vasa-
man palstoilla. Vastaukset
eivät ole olleet tyydyttäviä
ja herättävät vain monia li-
säkysymyksiä.

Eikö Sähköpeko muka
aliurakkasopimuksen palk-
kojen osuudesta jo näe, että

kohteen rakentaminen so-
pimukseen kirjatulla sum-
malla ei yksinkertaisesti ole
mahdollista kuin rikkomalla
alan työehtosopimusta? Eikö
toimitusjohtaja Nurminen
valvo alaisensa Markku Fis-
kin työtä vai eikö hän tiedä,
mitä aluejohtaja yrityksen
nimissä oikein puuhaa?

Jos muutkin suomalaiset
sähköalan pääurakoitsijat
alkavat ottaa mallia Säh-
köpekosta, voivat STTA ja
STUL heittää hyvästit har-
maan talouden kitkemiselle
ja alan imagon kohottami-
selle. Olisi jo aika ryhtyä yh-
teisiin talkoisiin sähköalan
mätämunien siivoamisek-
si.!

Sähköpeko – mallioppilas
vai mätämuna?
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tSähköalojen ammattiliitto ry

Aleksanterinkatu 15
PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0111
Faksi 03 252 0210

(Sähköpostiosoitteissa ä ja ö
korvataan a- ja o-kirjaimella)

Jäsenyysasiat:
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Edunvalvonta:
edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Vasama-lehti:
vasamalehti@sahkoliitto.fi
Postitus:
postitus@sahkoliitto.fi
Henkilökunnan
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

KESKUSTOIMISTO

LIITON JOHTO

Puheenjohtaja
Alakoski Martti 050 61 188

Liittosihteeri
Punkki Timo 050 68 297

Johdon assistentti
Ahonen Minna 050 409 8455

VIESTINTÄ JATIEDOTUS
Vasama ja ulkoinen tiedotus

Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Holi Paavo 050 68 292

Toimittaja
Kallio Riitta 050 67 590

Tiedotussihteeri, toimittaja (oto)
Nurmikolu Margit 050 409 8472

LAKIASIAT

Lakimies
Heiniluoma Tero 050 60 301

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

EDUNVALVONTA

!Energia- ICT- verkostoala,
teollisuus sekä kansainvälinen
toiminta

Sektoripäällikkö
Väntti Sauli 050 528 7044

Teollisuus
Työehtoasiamies
Kantonen Mika 050 60 306

Teollisuuden erityisalat,
ammatillinen koulutus
Työehtoasiamies
Hakkarainen Helge 050 67 593

Tekninen sihteeri
Elomaa Anne-Marie
050 409 8468
(Äitiyslomalla 24.2.2010 alkaen)
Tehtävää hoitaa tänä aikana
Opas Minnaliisa 050 539 1747

Tekninen sihteeri
Lindeman Anne 050 465 0227

EWC-asiat

Lakimies
Heiniluoma Tero 050 60 301

Kansainvälisten asioiden sihteeri
Opas Minnaliisa 050 539 1747

!Talotekniikka-ala,
puolustusministeriö,
huolto- ja kunnossapitoala
sekä työympäristöasiat

Sektoripäällikkö
Rimmistö Keijo 050 68 291

Työehtoasiamies
Helminen Hannu 050 68 298

Työehtoasiamies
Luukkonen Hannu 050 68 295

Tekninen sihteeri, toimitsija (oto)
Hoivala Päivi 050 68 296

Työympäristöasiat
Vastaava työympäristöasiamies
Korhonen Veijo 050 68 294

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

JÄSENPALVELUTJA KOULUTUS

Järjestö- ja koulutuspäällikkö
Salmi Reijo 050 67 591

Tekninen sihteeri
Haapanen Kaisa 050 409 8456

Jäsenrekisteri
Päivystysnumero 03 252 0303
arkisin klo 9-15

Jäsenrekisteriyksikön esimies
Late Birgit 03 252 0111

Jäsenrekisterinhoitaja
Toivonen Arja 03 252 0111

Toimistotyöntekijä,
jäsenmaksutilitykset
Kangas-Sorsa Hannele
03 252 0111

Koulutusasiat
Kurssisihteeri
Mäkkylä Tiina 050 409 8469

Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

TALOUS, ATK, TOIMISTO-
JA KIINTEISTÖPALVELUT

Talouspäällikkö,
henkilöstöpäällikkö
Toikkonen Marketta 050 68 290

Taloushallinto ja atk

Kirjanpitäjä
Andersson Johanna 03 252 0111

Atk-sihteeri
Hoivala Anne 050 409 8458

Maksuliikenteenhoitaja
Klemola Mervi 03 252 0111

Palkanlaskija
Myllymäki-Nälli Maija
03 252 0111

Toimisto- ja kiinteistöpalvelut

Toimistotyöntekijä
Niemenmaa Teija 050 371 8961

Toimistotyöntekijä
Rosenvall Pia 03 252 0111

Vaihteenhoitaja
Salminen Leila 03 252 0111

Postitus 03 252 0111

Kaarniemen lomapaikka
Haikka Tapio 0440 557 841

ALUETOIMISTOT

!Etelä-Suomen aluetoimisto

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko 050 60 448

Alueasiamies
Lujanen Juha 050 563 4400

!Länsi-Suomen aluetoimisto

Seinäjoen toimipiste
Vastaava alueasiamies
Ollila Jari 050 60 302

Turun toimipiste
Alueasiamies
Vuoti Markku 050 373 4277

!Itä-Suomen aluetoimisto

Alueasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

!Pohjois-Suomen aluetoimisto

Alueasiamies
Kemppainen Markku 050 60 304

Sähköliiton henkilökunnan yhteystiedot

aikki Sähkölii-
ton työehtoso-
pimukset on nyt
vihdoin uusittu
ja ne ovat voi-

massa. Viimeiseksi jäänyttä
mekaanisen metsäteolli-
suuden työehtosopimusta ei
tosin saatu aikaiseksi ilman
työtaistelutoimia eli lakkoa.

Kolmivaiheiseksi suunni-
tellusta lakosta ehti toteutua
vain sen ensimmäinen osa,
joka kesti muutamaa tuntia
vaille seitsemän vuorokaut-
ta. Ellei neuvottelutulosta
olisi saatu aikaan, olisi lak-
ko laajentunut seuraavaan

vaiheeseen.
Sahoilla ja vaneritehtaissa

oli lakossa lähes 160 Sähkö-
liiton jäsentä. Kiitos teille
työtaisteluun osallistuneille
sähköalan ammattilaisille,
jotka lakkotoimin omalta
osaltanne edesautoitte neu-
vottelutuloksen syntymistä.

"""

Harmaan talouden ongel-
mat tiedostetaan ja tun-
nustetaan lähes kaikkialla,
mutta toimet asian kuriin
saattamiseksi ovat olleet
tosi laihoja. Valtio menettää

yhä joka vuosi satoja miljoo-
nia euroja verotuloina ja sen
lisäksi hämäräbisnes sekoit-
taa kilpailutilanteen niin,
etteivät velvoitteensa hoi-
tavat yritykset pärjää urak-
katarjouskisoissa. Ikävintä
on ollut todeta, että urakoi-
ta tarjoavat tahot saattavat
tietoisesti ottaa suorittajaksi
yrityksen, joka jo lähtökoh-
taisesti on hinnoitellut työn
alle suomalaisten työehto-
jen.

Meillä Sähköliitossa on
runsaasti kokemuksia yri-
tyksistä, jotka käyttävät ul-
komaista työvoimaa ja aina

niissä tilanne näyttää ole-
van sama: työntekijät ali-
palkattuja ja kulukorvaukset
maksamatta. Omin voimin
emme pysty näitä tilanteita
selvittämään ja viranomais-
ten voimavarat ovat vähäi-
set, avuntarpeen koko ajan
vain lisääntyessä.

"""

Ensi vuoden huhtikuus-
sa otetaan käyttöön paljon
puhuttu käännetty arvon-
lisävero. Sillä ei kuitenkaan
vielä ratkaista harmaan ta-
louden ongelmia. Jos poliit-

tiset päättäjät - nykyisellä-
kin hallituspohjalla - eivät
löydä tehokkaampia keino-
ja, vahvistuvat meille pian
kahdet erilliset työmark-
kinat. Niillä halvemmilla
markkinoilla eivät tule pär-
jäämään suomalaiset työnte-
kijät eivätkä rehelliset työn-
antajat, jotka ovat kanssam-
me samaa mieltä ongelman
vakavuudesta.

Selvyyden vuoksi totean,
ettei Sähköliitto eikä ay-lii-
ke ylipäätään, suinkaan vas-
tusta ulkomaalaista työvoi-
maa sinänsä. Me vain edel-
lytämme, että kaikki saavat

suomalaisten työehtosopi-
musten mukaista palkkaa ja
maksavat palkastaan asiaan-
kuuluvat verot, mieluiten
tietysti tänne Suomeen.

Aurinkoista syksyä,
Martti Alakoski
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Työnantajan
konkurssi veti
parikymmentä
raumalaista
totiseksi, vaik-
ka yrityksen
taloudellinen
tilanne olikin
ollut selvillä
jo pitkään.

Vuodesta 1981 toi-
minutta Rauman

Ranta-Sähkö Oy:tä haet-
tiin konkurssiin vuosi sitten
kesällä, mutta silloin yritys

pääsi saneerausmenettelyyn.
Saneerausmenettelyssä yri-
tys oli noin vuoden, mutta
haettiin lopulta konkurssiin
17.9.2010.

Konkurssiin asettamisen
jälkeen Turun ELY-keskuk-
sesta otettiin yhteyttä Säh-
köliiton Länsi-Suomen alue-
toimiston vastaavaan alue-
asiamieheen Jari Ollilaan ja
annettiin ohjeita palkkatur-
vamenettelyn etenemisestä
ja mitä saatavia työntekijöi-
den olisi hyvä omalta osal-
taan miettiä.

- Soitin pääluottamusmies
Kari Vuorenpäälle ja kerroin
tilanteen, jotta hän pystyi
ohjeistamaan työntekijöitä
jo etukäteen, että selvittäi-
sivät saatavansa esimerkik-
si vuosilomien ja pekkasten
suhteen, Jari Ollila kertoo.

Yhteistyö ollut
ensiluokkaista
Jari Ollila toteaa, että tässä
konkurssiasiassa kaikki on
toiminut erittäin hyvin niin
pesänhoitajan kuin viran-
omaistenkin kanssa.

- Yhteistyö on sujunut to-
della kiitettävästi. Pesän-
hoitaja Lasse Lahti lähetti
minulle sähköisesti kaikkien
palkkalaskelmat ja niistä oli
valtava apu, Ollila kiittelee.

Heti konkurssin jälkeen

asentajille järjestettiin Ol-
lilan johdolla ensimmäinen
infotilaisuus Rauman osas-
ton toimistossa ja Lasse Lah-
ti kutsui myös paikalle ELY-
keskuksesta muutosturva-
asiantuntijan selvittämään
työntekijöille konkurssiti-
lannetta ja sen mukanaan
tuomia asioita.

Syyskuun viimeisenä päi-
vänä asentajat kokoontuivat
jälleen Rauman osaston toi-
mistoon ja Kari Vuorenpää
jakoi viimeiset palkkaselvi-
tykset.

Jari Ollilan ja Sähköliiton
työehtoasiamies Mika Kan-
tosen avustuksella palkka-
selvitykset käytiin läpi, jotta
kaikki saatavat olisivat mu-
kana.

- Asia siis hoitui nopeasti,
kahden viikon aikataululla.
Kaikki kunnia aktiivisille
jäsenille, jotka toiseen info-
kokoukseen tullessaan olivat
selvitelleet hyvin, mitä palk-
koja heidän pitäisi vielä saa-
da, Ollila toteaa.

Palkkaselvityksissä
vain vähän puutteita
Asentajat ihmettelivät las-
kelmissa olevien lukujen
suurta määrää.

- Palkkaturvajärjestelmän
mukaan saneerausmenette-
lyn saatavat, irtisanomisajan

palkat ja muut saatavat tu-
lee olla erikseen lueteltuina.
Tästä syystä palkkaturvaha-
kemuksiakin oli kaikkien
osalta kolme kappaletta, Ol-
lila selvitti.

Palkkaselvitykset olivat
suurimman osan kohdalta
kunnossa, mutta muutamia
puutteita löytyi lähinnä kos-
kien loma-ajan palkkoja, lo-
maltapaluurahoja ja pekkasia
sekä irtisanomisaikaa.

Ollilan mukaan ne saadaan
kuitenkin korjattua nopeasti
ja mahdollisesti ehtivät vielä
samaan palkkaturvapaket-
tiin.

Pesänhoitaja Lahti toimitti
palkkaturvahakemukset Tu-
run ELY-keskukseen torstai-
na 30.9. ja miesten saatavat
olivat tileillä maanantaina
4.10.

Lisäpäivien
kautta eläkkeelle
Seppo Lindfors, 59 työsken-
teli Rauman Ranta-Sähkön
palveluksessa vuodesta 1999
lähtien.

- Olin lomautettuna ja sa-
noin itseni ”roikkolomau-
tuksen” vuoksi irti neljä päi-
vää ennen konkurssia. Näin
työnantaja maksaa minulle
irtisanomisajan palkan. En
tähyile kovasti enää uutta
työpaikkaa. Toivottavasti

pääsen työttömyysturvan li-
säpäiville ja sitä kautta eläk-
keelle, Lindfors miettii.

Lindfors toteaa, että palk-
katurva-asiat olivat hänelle
aivan vieraita ja kiitteli saa-
neensa Sähköliiton miehiltä
todella suuren avun.

- Me Sähköliitossa olem-
me sopineet niin, että jäsen
voi tulla alueasiamiehen tai
työehtoasiamiehen juttusille
ja yhteistuumin käymme läpi
palkkasaatavat ja täytämme
palkkaturvahakemuksen.
Me emme siis passita jäsen-
tä yksinään ELY-keskukseen
täyttämään hakemusta, vaan
hoidamme asian liitossa yh-
dessä jäsenen kanssa, Jari Ol-
lila painottaa.

Työpaikkoja
jo tiedossa
Rauman Ranta-Sähkön
palkkalistoilla puolitoista
vuotta ollut ja yrityksen nuo-
rimpiin asentajiin kuulunut
Mikko Peltonen, 22, on sa-
moilla linjoilla Seppo Lind-
forsin kanssa ja antaa liiton
miehille täyden tunnustuk-
sen hyvin hoidetusta työstä.

- Asia hoidettiin todella
kivuttomasti ja asiantunte-
vasti. Nämä palkkaturva-
asiat eivät olleet mitenkään
tuttuja, mitä nyt vähän ne-
tistä tietoa sain. Joten saa-

mamme apu oli tosi tarpeen,
Peltonen toteaa.

Hänellä on tiedossa sijai-
suus Silja Europalla, jossa on
tehnyt jo aikaisemmin kesä-
töitä.

- Laivasähkömiehen pesti
alkaa lokakuun 5. päivä, jo-
ten eteenpäin mennään taas,
Peltonen naurahtaa.

Vaikka Rauman työlli-
syystilanne asennusalalla ei
olekaan tällä hetkellä kovin
hyvä, työpaikkoja on kuiten-
kin jo tiedossa yhdelle sun
toiselle.

- Ja jos ongelmia työssä tu-
lee vastaan, kyllä me Sähkö-
liitossa olemme valmiita aut-
tamaan, Ollila ja Kantonen
vakuuttavat.!

Sähköliitto jaSähköliitto ja
palkkaturva avuksipalkkaturva avuksi

Seppo Lindfors toivoo pää-
sevänsä työttömyysturvan
lisäpäiville ja sitä myöten eläk-
keelle.

Mikko Peltosella on jo uusi työ
tiedossa.

Työnantaja
konkurssiin

Vastaava alueasiamies Jari Ol-
lila (takana) selvitti palkkatur-
va-asioita asentajille, kuunteli
heidänmietteitään ja vastaili
kysymyksiin.
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"Palkkaturvajärjestel-
mä turvaa työntekijän työ-
suhteesta johtuvien saatavi-
en maksamisen työnantajan
konkurssin tai muun mak-
sukyvyttömyyden varalta.
Palkkaturvana voidaan mak-
saa kaikkia työsuhteesta joh-
tuvia saatavia, jotka työnan-
taja olisi velvollinen työnte-
kijälleen maksamaan.

Palkkaturvan enimmäis-
määrä yhtä työntekijää koh-
den samalle työnantajalle
tehdyn työn perusteella on
15 200 euroa.

Palkkaturvana vain
riidattomat saatavat
Palkkaturvana voidaan mak-
saa vain selviä ja riidatto-
mia saatavia. Jos työnanta-
ja riitauttaa palkkaturvana
haetun saatavan, eikä sen
oikeellisuutta pystytä palk-
katurvamenettelyssä selvit-
tämään, saatavaa ei voida
palkkaturvana maksaa, en-
nen kuin sen määrä ja perus-
te on ratkaistu lainvoimai-
sella tuomiolla.

Hakemus kolmen
kuukauden aikana
Palkkaturvahakemus on
tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa saatavien eräänty-

misestä. Jos hakemusta ei
ole tehty määräajassa, ei saa-
tavaa voida palkkaturvana
maksaa.

Palkkaturva-
hakemuksesta
ilmoitettava kassalle
Mikäli jäsen hakee työttö-
myyskassalta ansioon suh-
teutettua työttömyyspäivä-
rahaa ja palkkaturvahake-
muksen käsittely on kesken,
työttömyyskassa määrittelee
työttömyyspäivärahan haki-
jalle jo maksettujen palkko-
jen perusteella. Palkkatur-
vahakemuksesta tulee kui-
tenkin ilmoittaa työttömyys-
kassalle. Kun hakija on saa-
nut palkkaturvapäätöksen,
hänen tulee lähettää kopio
siitä työttömyyskassalle, jot-
ta kassa voi oikaista työttö-
myyspäivärahan suuruuden.

Sähköliitossa tänä
vuonna 14 päätöstä
Syyskuun loppuun mennessä
Sähköliiton tekemistä palk-
katurvahakemuksista on tul-
lut 14 palkkaturvapäätöstä.
Niistä palkkaturvaa on mak-
settu 11 tapauksessa, yhteen-
sä 78 953,20 euroa, kolme
hakemusta on hylätty.

Palkkaturvan
saamisen
edellytykset

Työsuhde
Palkkaturvaa maksetaan
vain työsuhteisille työnteki-
jöille. Työsuhde on kyseessä
silloin, kun työntekijä tekee
työtä työnantajan lukuun
tämän johdon ja valvonnan
alaisena palkkaa tai muuta
vastiketta vastaan.

Työnantajan
maksukyvyttömyys
Palkkaturvan saamisen edel-
lytyksenä on työnantajan
maksukyvyttömyys. Tällai-
nen tilanne on muun muas-
sa, kun
•työnantaja on asetettu kon-
kurssiin
•työnantaja ei pysty maksa-
maan ulosotossa olevia vel-
kojaan
•työnantaja on laiminlyönyt
ajallaan tilittää ennakonpi-
dätykset tai maksaa työnan-
tajamaksut
•työnantajan maksukyvyt-
tömyys on muutoin palkka-
turvaviranomaisen selvästi
todettavissa

Palkkaturvan hakijan ei tar-
vitse esittää selvitystä työn-

antajan maksukyvyttömyy-
destä, vaan sen tutkii palk-
katurvaviranomainen.

Palkkaturvana
maksettavat saatavat
Palkkaturvana voidaan mak-
saa kaikki sellaiset työsuh-
teesta johtuvat saatavat,
jotka työnantaja olisi velvol-
linen työntekijälleen maksa-
maan.
Palkkaturvana voidaan mak-
saa seuraavia saatavia:
• varsinainen palkka (kuu-
kausi-, tunti-, urakka- tai
provisiopalkka)
• lomapalkka ja -korvaus
• lomaltapaluuraha/lomara-
ha
• työajan lyhennyskorvaus
(pekkaspäivät)
• irtisanomisajan palkka
• odotusajan palkka
• työkalu- ja matkakorvaus
• päivärahat
•työsuhteeseen perustuva
vahingonkorvaus
• työaikapankkisaatava

Luettelo ei ole täydellinen.
Muiden saatavien osalta
maksamisen edellytykset rat-
kaistaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen ja
hakemuksen käsittely
Palkkaturvan hakijana voi
olla
• työntekijä
• työntekijäjärjestö, jolle
työntekijä on siirtänyt saata-
vansa perittäväksi tai
• työnantajan ollessa kon-
kurssissa myös konkurssipesä

Maksaminen ja
ennakonpidätys
Palkkaturva maksetaan
pankkitilille viikon kulues-
sa päätöksen antamisesta.
Palkkaturvana maksettavista
saatavista toimitetaan enna-
konpidätys, joka 5 000 eu-
roon asti on 30 prosenttia ja
sen ylittävältä osalta 50 pro-
senttia. Lisäksi palkkaturva-
na maksettavasta määrästä
vähennetään työntekijän
eläkemaksu ja työttömyysva-
kuutusmaksu.!

Pääluottamusmiehenä Rauman
Ranta-Sähkössä toiminut Kari
Vuorenpää, Sähköliiton työ-
ehtoasiamies Mika Kantonen
ja vastaava alueasiamies Jari
Ollila tarkistelivat viimeisiä
palkkalaskelmia ja totesivat,
että niistä löytyi hyvin vähän
puutteita.

Mikä ihmeen palkkaturva?Mikä ihmeen palkkaturva?

Tarjolla

reilumpaa
pankkipalvelua

Muistathan, että Turvan asiakkaana saat jäsenetuja myös Tapiola Pankista.

Kun kotivakuutuksesi on Turvassa ja palkkatilisi Tapiola Pankissa,
saat Tapiola Pankin verkkopalvelun sekä kortin 50 % alennuksella.
Samalla voit kuukausisäästää Tapiolan rahastoihin ilman merkintäpalkkioita.

Tapiola-rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy.

Kysy jäseneduistasi Turvasta.
Lisätietoja Sähköliiton internetsivuille linkitetystä Turvan
palvelusivustosta tai Turvan palvelunumerosta 01019 5110.
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Lomaviikkojen
arvonta

Viikot 08/2011 – 16/2011 ar-
votaan kaikkien hakijoiden
kesken torstaina 4.11.2010.
Arvontaan voi osallistua yh-
dellä hakulomakkeella. Kä-
tevimmin hakulomakkeen
voi täyttää internetin kautta
www.aop.fi/varaus/sahkoliit-
to ”Vapaat viikot ja varaus”.
Sivuilta löytyy myös tiedot
arvonnasta.

Hakemusten tulee olla
perillä Holiday Club Yri-
tyspalvelussa keskiviikkona
3.11.2010.

Lomaoikeus
Lomaviikkoja voivat varata
yli vuoden Sähköliiton jäse-
nenä olleet henkilöt. Lomat
on ensisijaisesti tarkoitettu
liiton työikäisille jäsenille.
Oppilasjäsenillä varausoike-
utta ei ole. Liiton eläkeläi-
set ja henkilökunnan jäsenet
saavat vuokrausoikeuden ar-
vonnassa mahdollisesti va-
raamatta jääneisiin vapaisiin
viikkoihin.

Lomavarauksia hoitaa
Sähköliiton jäsenten loma-
varauksia hoitaa Holiday
Club Yrityspalvelu; Leena
Niemi, Kari Rinne ja Ville
Mäkinen, puh. 0207 626 230
(arkisin klo 9.00 -16.00),
sähköposti: reservation.cor-
porate@hcresorts.com

Kohdetietoja
Holiday Club Katinkulta
• Koy Golfharju, Katinkulta,
88610Vuokatti
VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa kyseisen vii-
kon maanantaina klo 18.00
ja päättyy seuraavan viikon
maanantaina klo 10.00.
Huoneisto: Olohuone + k +
1 mh + pesuh + s + wc 62
m2 (2 + 2 hengelle). Kaksi-
kerroksinen pientalo.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, kahvinkeitin, vatkain,
leivänpaahdin, mikroaalto-
uuni, jääkaappipakastin, liesi
ja uuni, liesituuletin, takka,
astianpesukone, pyykinpesu-
kone, hiustenkuivaaja, digi-
tv, dvd, cd-radio, kuivaus-
kaappi, keskuspölynimuri,
koneellinen ilmanvaihto, si-
litysrauta- ja lauta, internet-
yhteys.

Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
8-10 (hinta 420 €/vko)

Holiday Club Saariselkä
• Koy Laavutieva, Saarisel-
kä, 99830 Saariselkä
VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa viikkonumeroa
osoittavan edellisen viikon
lauantaina klo 17.00 ja päät-
tyy kyseisen viikon lauantai-
na klo 11.00.
Huoneisto: Olohuone + k +
3mh + pesuhuone + s, 80 m2
(6+ 2 hengelle) 2-kerroksi-
nen luhtitalo, huoneisto 1.
kerroksessa.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, kahvinkeitin, leivän-
paahdin, mikroaaltouuni,
jääkaappipakastin, liesi ja
uuni, liesituuletin, avotak-
ka, astianpesukone, hiusten-
kuivaaja, taulu-tv, mikrohifi-
sarja, kuivauskaappi.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
12 ja 13 (hinta 370 €/vko)

• Koy Kelotirro, Saariselkä,
99830 Saariselkä
VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa viikkonumeroa
osoittavan edellisen viikon
lauantaina klo 18.00 ja päät-
tyy kyseisen viikon lauantai-
na klo 12.00.
Huoneisto: Alakerrassa
3mh+tupakeittiö+s+pesuh,
80 m2. Yläkerrassa (ei parvi)
1 mh + tv-aula (tv-aulassa
vuodesohva) (6 + 2 hengel-
le). Kaksikerroksinen kelo-
honkaparitalo.
Varustelu: Liinavaatteet,
astiasto 8 hengelle, jääkaap-
pi, liesi/uuni, liesituuletin,
mikro, astianpesukone, kah-
vinkeitin, leivänpaahdin, tv,
kuivauskaappi, pölyimuri,
vuolukivitakka.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
16 (hinta 370 €/vko)

• Koy Tirrolampi, Saariselkä,
99830 Saariselkä
VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa viikkonumeroa
osoittavan edellisen viikon
lauantaina klo 17.00 ja päät-
tyy kyseisen viikon lauantai-
na klo 11.00.
Huoneisto: Olohuone +
takkatupakeittiö + 1mh +
sauna+pesuhuone, 40 m2
(3+2 hengelle)
Varustelu: Astiasto, jää-
kaappi/pakastin, sähköliesi/
uuni, mikroaaltouuni, lei-
vänpaahdin, kahvinkeitin,
astianpesukone, tv, CD-soi-
tin, vaatteiden kuivauskaap-
pi, autosähköpistoke (ei pyy-
kinpesukonetta). Huoneis-
tot sijaitsevat rauhallisella
paikalla, 2-kerroksisen talon
ylä- tai alakerrassa.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
9, 11, 14-15 (hinta 270 €/
vko)

Holiday Club Salla
• Koy Tunturitähti 1, Revon-
tulentie 2, 98900 Salla
VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa viikkonumeroa
osoittavan edellisen viikon
perjantaina klo 17.00 ja
päättyy kyseisen viikon per-
jantaina klo 10.00.
Huoneisto:
1mh+tupakeittiö+s+yläkerta
(toinen mh parvella), 54 m2
+ parvi 6,5 m2 (4+2 hengel-
le) rivitalo.
Varustelu: Liinavaatteet ja
astiastot 6 hengelle, kahvin-
keitin, vedenkeitin, leivän-
paahdin, mikroaaltouuni,
jääkaappi, liesi, liesituuletin,
takka, astianpesukone, pyy-
kinpesukone, hiustenkuivaa-
ja, tv, cd-radio-soitin, kui-
vauskaappi, silitysrauta- ja
lauta.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot
8-16 (hinta 420 €/vko)!

Sähköliiton
talven lomaviikkojen
hakuaika NYT 14.10.- 3.11.2010
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Tiesithän, että Sähköalojen Ammattiliitto on
neuvotellut sinulle vakuutusetuja Ifistä.
Saat esimerkiksi Ryhmäsampo Primus hen-

ki- ja tapaturmavakuutuksen koko perheelle-
si markkinoiden edullisimpaan hintaan. Voit
saada vakuutusturvan itsellesi ja perheellesi
jopa 50 % alennuksella. Tutustu jäsenetuihisi

osoitteessa if.fi/sahkoliitto. Samalla päivität
kätevästi vakuutusturvasi ja varmistat, että
saat kaikki sinulle kuuluvat jäsenedut. Ja va-
hingon sattuessa saat aina korvauspalvelua,
joka sujuu niin kuin pitääkin.

Lisätietoja 010 19 19 19 tai if.fi/sahkoliitto

VAIKKAHENKESI ON
KALLIS, VAKUUTUKSEN
EI TARVITSEOLLA.

VAIKKAHENKESI ON
KALLIS, VAKUUTUKSEN
EI TARVITSEOLLA.

VAKUUT
APERHE

ESI NYT

EDULLIS
EMMINJOPA50
%

NYTVOIT SAADAHENKI-
JA TAPATURMAVAKUUTUKSEN
JOPA50%EDULLISEMMIN.

NYTVOIT SAADAHENKI-
JA TAPATURMAVAKUUTUKSEN
JOPA50%EDULLISEMMIN.
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FingridinFingridin
turkkilainenturkkilainen
arvoitusarvoitus

Viivasuora voimalinja halkoo tasaista peltomaisemaa.
Tuuli humisee johdoissa.
Fingridin ylläpitämän kantaverkon
uusin laajennusvaihe on valmistumassa.
Työn tekee saksalaisen urakoitsijan
turkkilainen alihankkija.
Millä palkalla, millä ehdoilla?
Fingrid tietää ja pian myös kaikki muut.
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oikosulku

Pa a v o H o l i

Sumu hälvenee hi-
taasti, mutta varmasti

pohjanmaalaisen pellon yllä
Fingridin 400 kV linjatyö-
maalla lähellä Laihiaa. Kir-
kastuva auringonpaiste pal-
jastaa pylväsrivistön alasto-
mat luurangot syksyisen vä-
rikkään maiseman keskeltä.

Yhtä varmasti on paljas-
tumassa, että Seinäjoen ja
Tuovilan välille valmistuvaa
9,5 miljoonan euron arvois-
ta linjaa urakoivan yhtiön
turkkilaiset työntekijät ovat
selvästi alipalkattuja.

Tilaajayritys Fingridin pu-
heet urakkakilpailun läpinä-
kyvästä toteutuksesta osoit-
tautuivat ontoiksi, kun Säh-
köliitto teki työmaalle oman
tarkastusiskunsa.

Haluton työnjohtaja
Maatilalle johtavan tien var-
relle ja suoraan voimalinjan
alle on tasattu työmaan va-
rustelupiste: sähkötarvik-
keita, pakettiautoja ja kai-
vinkoneita. Ja lisäksi toista-
kymmentä valkokypäräistä
miestä.

Saksan rekisterissä olevien
avolava-autojen kyljessä lu-
kee IFM ja sähköpostiosoite
info@ifm-as.de. Useimpien
valkokypäräisten miesten
kasvot ovat paljon tum-
memmat kuin suomalaisten.
Olemme löytäneet turkki-
laisyrityksen työmaan.

Sektoripäällikkö Sauli
Väntti tervehtii englanniksi
kysyväkatseista miestä, joka
on ilmeisesti IFM:n työnjoh-
taja:

- Päivää, olemme suoma-

laisesta Sähköalojen am-
mattiliitosta ja haluaisimme
keskustella työntekijöiden-
ne kanssa ja ottaa myös leh-
teemme valokuvia, Väntti
laukaisee.

Taivaalta jo kirkkaasti
paistava aurinko paljastaa
tyrmistyksen ja epävarmuu-
den saksalaisen kasvoilla.

- Me…en voi antaa lupaa
minkäänlaisille haastatte-
luille. Minulla ei ole siihen
oikeuksia. Teidän on soitet-
tava pääkonttoriin Saksaan
ja pyydettävä sieltä lupa, sak-
salainen vastaa englanniksi.

Vai niin, me toteamme.
Miksi, onko teillä jotain sa-
lattavaa?

Pelokkaat turkkilaiset
Väntti kysyy asiaa uudes-
taan ja minä säestän saksak-
si. Auttaisiko kielen vaihto?
Vastaus on yhä ei. Yhtäkki-
nen levottomuus näyttää is-
keneen kuin tyhjästä tähän
miesjoukkoon.

- Onko teille annettu pää-
konttorista ohjeet olla an-
tamatta haastattelua, yritän
uudestaan.

Saksalainen vastaa ettei
halua enää puhua asiasta.
Kuvaamme omalla vastuul-
lamme hän painottaa, mutta
ei kuitenkaan käske meitä
pois alueelta.

Työnjohtajat hyppäävät
autoihinsa ja alkavat poistua
paikalta. Turkkilaiset työn-
tekijät alkavat katsekontak-

tia välttäen myös nopeasti
siirtyä tavaroineen kohti ka-
uimmaisia pylväitä.

Sinikypärien voima
Yritämme aloittaa keskus-
telua turkkilaisten asenta-
jien kanssa, mutta turhaan.
Halua jutteluun ei ole, eikä
miesten kielitaitokaan näytä
riittävän.

Miten heille sitten anne-
taan ohjeet työturvallisuu-
desta ja työtehtävistä? Tie-
tävätkö he edes perusasioista
suomalaisesta työlainsäädän-
nöstä? Tuskin.

Muutamassa minuutissa
seisomme Sauli Väntin kans-
sa kahdestaan autiolla varus-
telupisteellä. Turkkilaiset
näyttävät pitävän ruokatun-

tia kaukana pylväiden juuril-
la. Töihin heillä ei meidän
tullessamme siis ollutkaan
kiire.

- Kovin ujoja ovat 6 000
euron kuukausipalkkaa
nauttiviksi miehiksi. Näytti
pikemminkin siltä, että kai-
killa oli jotain salattavaa, vai
mitä, Sauli Väntti tokaisee.

Olen samaa mieltä. Jos pa-
rin ammattiyhdistysmiehen
ilmestyminen työmaalle syn-
nyttää tuollaisen paniikin,
ei yrityksellä varmasti ole
puhtaita jauhoja pussissa. Se
on nähty niin monta kertaa
aikaisemmin rakennustyö-
mailla.

Asenne pielessä
Fingridin työmaalla tulee

miettineeksi, että tällaisella
asenteellako jatkossa raken-
netaan Suomen selkäran-
kaa, lähes kahden miljardin
euron hintaista sähkösiirron
runkoverkkoa, jonka va-
rassa pyörivät myös tulevat
ydinvoimalaitokset. Mutta
hei, eikös nekin rakenneta
samanlaisella työvoimalla?
Tämähän menee aivan yksi
yhteen!

Lyhyt työmaaisku on päät-
tynyt, mutta tämä oli vasta
alkua. Käynti osoitti, että
Fingridin puhe rehellisestä
urakkakilpailusta on yhtä
pehmeää kuin pylväsrivin
alla oleva, pahalta haiseva
Laihian muta. Joku siihen
vielä uppoaa ennen kuin
tämä tapaus on ohi.!

ingrid Oyj on Suo-
men kantaverkon
omistajana mono-
poliasemassa, kun
puhutaan sähkön-

siirrosta Suomessa. Yhtiön
voimajohtotyömaiden työl-
listämisvaikutus on siten
hyvin merkittävä myös tule-
vaisuudessa. Siksi olisi elin-
tärkeää, että Suomen kanta-
verkkoon tehtävät satsauk-
set näkyisivät positiivisesti
kotimaan työllisyyskehi-
tyksessä ja tätä kautta myös
koko kansantaloudessa.

Olennaista Sähköliiton
kannalta on, että kaikki näi-
hin urakoihin liittyvät säh-
köalan työt tehdään alan
työehtosopimuksia noudat-
taen, riippumatta siitä, min-
kä maan kansalaisia kyseiset
työntekijät ovat.

"""

Työehtojen reiluuden var-
mistamiseksi olisi Fingridin
noudatettava urakkakilpai-
luissaan ehdotonta rehelli-
syyttä ja läpinäkyvyyttä. Sei-
näjoen ja Tuovilan välisen
voimajohtolinjan urakassa
näin ei ole ollut.

Urakan voittanut saksalai-
nen SAG väittää, että työtä
tekeville turkkilaisille asen-
tajille maksetaan jopa pa-
rempaa palkkaa kuin suoma-
laisen työehtosopimuksen
mukaan pitäisi.

Jos näin on, niin miksi
työntekijöille on sanottu,
että palkoista ei saa puhua?
Miksi turkkilaisten työn-
tekijöiden oleskelulupaha-
kemusten liitteenä oleviin
työsopimuksiin on merkitty

kymmeniä prosentteja pie-
nemmät palkat? Miten on
mahdollista, että SAG voitti
urakan ainakin 35 prosenttia
pienemmillä henkilöstöku-
luilla kuin urakkakilpailun
hävinneet suomalaisyrityk-
set?

Jos kaikki kerran on kun-
nossa, niin miksi työmaan
saksalainen työnjohtaja ei
halunnut keskustella asiasta
Sähköliiton kanssa ja miksi
yksikään näistä, SAG:n mu-
kaan lähes 6 000 euron kuu-
kausipalkkaa saavista turk-
kilaisista ammattimiehistä
ei uskaltanut sanoa liiton
edustajalle sanaakaan?

"""

Sähköliitto on aktiivisesti
yrittänyt selvittää asiaa niin

Fingridin kuin SAG:n kans-
sa ja tehnyt voimajohtotöi-
den urakoinnista oman ti-
lanneanalyysinsä. Toiveena
on koko ajan ollut vedenpi-
tävän selvityksen saaminen
turkkilaisten työntekijöiden
työehdoista.

Valtiona valtiossa olevalla
Fingridillä olisi halutessaan
helppo vaatia tällaisia sel-
vityksiä. Näyttää kuitenkin
siltä, että Fingrid tyypilli-
seen työnantajatyyliin ve-
täytyy tällaisesta yhteiskun-
tavastuusta ja vähät välittää
siitä, millä ehdoilla suoma-
laista infrastruktuuria raken-
netaan.

Sitä merkinnee myös tämä
Fingridin vuoden 2009 toi-
mintakertomuksessa oleva
lause: ”Fingridin kanssa so-
pimussuhteessa olevien osa-

puolten velvoitteisiin liitty-
vää vastapuoliriskiä rajataan
sopimuksellisesti, erilaisin
limiitein ja tekemällä sään-
nöllistä seurantaa vastapuol-
ten taloudellisesta asemas-
ta.”

"""

Fingridin tulisi nyt pikai-
sesti selvittää, perustuiko
urakkakilpailun voittaneen
SAG:n alempi urakkatarjo-
us mahdolliseen työsyrjintä-
rikokseen, jossa turkkilaisil-
le sähköasentajille on IFM:n
kautta maksettu suomalai-
sen työehtosopimuksen alit-
tavaa palkkaa.

Sähköliitto on vaatinut
edellä mainituista syistä ky-
seisen urakkasopimuksen
purkamista ja on pyytänyt

myös viranomaisia aloitta-
maan tutkimukset Fingrid
Oyj:n voimajohtotyömaiden
palkkauksesta ja muista asi-
oista.

Fingridillä olisi vielä mah-
dollisuus muuttaa linjaansa
ja ryhtyä toteuttamaan voi-
majohtotyömaiden urakoin-
tia sellaisella tyylillä, joka
kestää myös kriittisen tar-
kastelun.

Sähköliitto toivoo Fing-
ridin heräämistä todellisuu-
teen, mutta jos niin ei käy,
on liitto valmis taistelemaan
loppuun asti niin suomalais-
ten kuin turkkilaistenkin
sähkömiesten työehtojen
puolesta."

F
Palkoista ei saa puhua
s a u l i . v a n t t i@ s a h k o l i i t t o . f i
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Fingrid Oyj:n Seinä-
joen ja Tuovilan väli-

sen 400 kV voimajohtolin-
jan 9,5 miljoonan euron ra-
kennusurakan urakoi saksa-
lainen SAG GmbH. Vanha
110 kV voimajohto puretaan
ja sen tilalle rakennetaan
uusi 400/110 kV:n voima-
johto. Fingridin mukaan pe-
rustustyöt ovat pääosin val-
miit, pylväiden pystytys ja
johtimenveto on käynnissä.
Johto valmistuu lokakuus-
sa 2011. Varsinaisen asen-
nustyön suorittaa SAG:n
turkkilainen aliurakointiyri-
tys, Internationale Freilei-
tungsmontage (IFM), jolla
on Suomessa tällä hetkellä
33 työntekijää. Yhtiöllä on
toimintoja Suomen lisäksi
Alankomaissa, Meksikossa,
Turkissa ja Azerbaidžanissa.

SAG ja IFM ovat pitkäai-
kaisia yhteistyökumppanei-
ta. Yhtiöt ovat SAG:n mu-
kaan sopineet, että Suomessa
toimiessaan IFM vastaa Suo-
men lakien työehtosopimus-
ten noudattamisesta.

Sähköliitto välitti Fing-
rid Oyj:lle kesäkuussa 2010
perustellun epäilynsä siitä,
että IFM ei maksa Seinäjoen
ja Tuovilan välisellä 400 kV
voimajohtotyömaalla työs-
kenteleville työntekijöilleen
alan työehtosopimuksen
(Sähköalan TES-Energia-
ICT-Verkosto) mukaista
palkkaa. Sähköliiton suo-
raan työmaalta saamien tie-
tojen mukaan työntekijöille
maksetaan palkkaa 6,5 eu-
roa työtunnilta. IFM välitti
Sähköliitolle SAG:n kautta
selvityksen, jonka mukaan
työntekijöille maksetaan
palkkaa noin 2 285 euroa
kuukaudessa, lisäksi makse-
taan päivärahoja 2 100 euroa
kuukaudessa.

Fingridin, SAG:n, IFM:n
ja Sähköliiton edustajat ta-
pasivat 11.8.2010 selvittä-
mään tilannetta. Tilaisuu-
dessa esitettiin kuitteja ja
tositteita, joiden perusteella
IFM:n maksettavaksi ilmoit-
tamat palkat ja päivärahat
täsmäävät. IFM ilmoitti
maksavansa päivärahaosuu-
den työntekijöille Suomessa
käteisenä. Tilaisuudessa to-
dettiin, että käteisellä mak-
saminen lopetetaan epäsel-
vyyksien välttämiseksi. IFM
avasi Suomeen jokaiselle

työntekijälle pankkitilin, jo-
hon päivärahat maksetaan
jatkossa.

SAG:n tuottamassa asiaa
koskevassa yhteenvetorapor-
tissa toukokuun palkka turk-
kilaiselle työntekijälle oli
2 273,40 euroa. Päivärahoja
maksettiin 2 109,71 euroa.
Turkkilaisen linja-asentajan
käteen jäävä palkka päivä-
rahoineen toukokuulta oli
SAG:n ja IFM:n mukaan
3 751,77 euroa.

Turkin teollisuustyönte-
kijöiden keskiansiot vaih-
televat alasta riippuen kuu-
kaudessa 385 – 660 euron
välillä. Turkin lakisääteisine

työnantajamaksuineen (27
%) työ maksaa turkkilaisel-
le työnantajalle 489 euros-
ta 838 euroon kuukaudes-
sa. (www.turkisheconomy.
org.uk/investment/emplo-
yment_facts.htm)

Suomessa lakisääteiset
työnantajamaksut ovat noin
30 prosenttia Muilla työvoi-
makuluilla lisättynä (vuosi-
lomapalkka, lomaraha, työ-
ajan lyhennys, sairausajan
palkka) nousevat välilliset
työvoimakustannukset 67
prosenttiin.

Suomessa toimivalle turk-
kilaisen yritykselle tulevat
kotimaansa Turkin lakisää-
teisten kustannusten lisäksi
työehtosopimusten perus-
teella samat kustannukset
kuin suomalaisille yrityk-
sille. Turkkilaisen yrityksen
kaikki välilliset työvoima-
kustannukset palkkakulujen
lisäksi Suomessa toimiessaan
ovat siten noin 64 prosent-
tia. Tämä luonnollisesti sil-
lä edellytyksellä, että yritys
noudattaa Suomen lainsää-
däntöä ja työehtosopimuk-
sia.

SAG:n ja IFM:n ilmoi-
tuksen mukainen turkkilai-
selle linja-asentajalle mak-

settu palkka toukokuulta oli
2 270,41 euroa. Kun tähän
summaan lisätään lakisäätei-
set ja muut työehtosopimuk-
sen mukaiset työvoimakus-
tannukset, tulee summaksi
3 706,64 euroa. Lisättäessä
tähän summaan maksetut
päivärahat 2 109,71 euroa
työn hinnaksi työnantajalle
(IFM) tulee Sähköliiton las-
kelmien mukaan 5 815 eu-
roa kuukaudessa työntekijää
kohden. (SAG Raportti elo-
kuu 2010)

Sähköliiton tilastojen mu-
kaan suomalaisen voimajoh-
toasentajan palkka on keski-
määrin 2 700 euroa kuukau-

dessa. Työvoimakuluineen
tämä summa on 4 509 euroa.
Jos tähän summaan lisätään
30 kpl kokopäivärahoja, niin
kustannukset suomalaiselle
työnantajalle ovat keskimää-
rin 5 589 euroa kuukaudessa
työntekijää kohden. Suoma-
lainen voimajohtoasentaja
tulisi Sähköliiton laskelman
perusteella työnantajalle
edullisemmaksi.

Saksalainen SAG GmbH
voitti Seinäjoen ja Tuovilan
välisen 400 kV voimajohto-
linjan urakoinnin ja hinnak-
si muodostui 9,5 miljoonaa
euroa. Suomalaiset yrityk-
set hävisivät urakkakilpai-
lun Sähköliiton käsityksen
mukaan useilla miljoonil-
la euroilla. Arvio perustuu
erittäin vankkaan asiantun-
temukseen ja käytettyjen
lähteiden huolelliseen ana-
lysointiin.

Sähköliiton selvitysten ja
laskelmien mukaan aineet
ja tarvikkeet muodostavat
urakkahinnasta noin puolet,
toinen puoli urakkahinnasta
muodostuu henkilöstöku-
luista. Aineiden ja tarvikkei-
den osalta kaikkien urakka-
kilpailussa mukana olleiden
yritysten kulut eivät merkit-

tävästi poikkea toisistaan.
Tarvikkeiden hankinnan
osalta suomalaiset yritykset
voivat olla jopa kustannus-
tehokkaampia kuin esimer-
kiksi SAG. Aineista ja tar-
vikkeista SAG ei siis saanut
urakkakilpailun voittami-
seen tarvittavaa lisäarvoa,
joten miljoonien eurojen
eron on oletettava tulevan
henkilöstökuluista. Tällöin
on vääjäämätöntä, että SAG
on laskenut urakkahintaan
noin 35 - 40 prosenttia alem-
mat henkilöstökulut kuin
urakkakilpailussa hävinneet
suomalaisyritykset. Urakka
on voitettu tällä tekijällä.

Sähköliiton saamien tie-
tojen mukaan turkkilaisten
työntekijöiden oleskelulupa-
hakemusten liitteenä oleviin
työsopimuksiin on merkitty
useita kymmeniä prosentteja
pienemmät palkat kuin mitä
SAG ja IFM ovat ilmoitta-
neet maksavansa. Liitto sel-
vittää maahanmuuttoviras-
ton kanssa asiaa.

Erikoiseksi asian tekee
se, että SAG:n yhteistyö-
kumppani turkkilainen IFM
ilmoittaa työvoimakulun-
sa itse asiassa suuremmiksi,
kuin mitä ne olisivat suoma-
laisilla yrityksillä. Turkkilai-
sen yhtiön ilmoittamat kulut
ovat SAG:n vahvistamat.

Sähköliitto katsoo tarpeel-
liseksi selvittää, onko turkki-
lainen IFM yhtiö syyllistynyt
työsyrjintärikokseen ja sen
peittelyyn. Osansa tässä asi-
assa on myös Fingrid Oyj:n
urakoitsijalla, saksalaisella
SAG:llä, joka on tietoisesti
kilpaillut urakasta sellaisil-
la henkilöstökustannuksilla,
jotka eivät täytä suomalaisen
työehtosopimuksen mukaisia
palkkakustannuksia.

Fingridin tulisi nyt pikai-
sesti selvittää, perustuiko
urakkakilpailun voittaneen
SAG:n alempi urakkatarjous
mahdolliseen työsyrjintäri-
kokseen, jossa turkkilaisille
sähköasentajille on IFM:n
kautta maksettu suomalai-
sen työehtosopimuksen alit-
tavaa palkkaa. Sähköliitto
toivoo, että myös viranomai-
set ottaisivat Fingrid Oyj:n
voimajohtotyömaiden palk-
kaus- ja muut asiat tutkitta-
vakseen. Mikäli selvitykset
vedenpitävästi osoittavat,
että Sähköliitto on ollut pe-
rustelluissa epäilyissään vää-
rässä, on liitto luonnollisesti
valmis muuttamaan käsitys-
tään turkkilaisten palkkauk-
sesta.!

Kantaverkon
omistaja
ja ylläpitäjä

Fingrid Oyj:nFingrid Oyj:n
voimajohtotöiden urakointivoimajohtotöiden urakointi
Sähköalojen ammattiliitto ry:n tilanneanalyysi 21.9.2010.Sähköalojen ammattiliitto ry:n tilanneanalyysi 21.9.2010.
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Fingrid Oyj on
yhtiö, joka omis-

taa Suomen sähkösiirron
kantaverkon ja vastaa
sen toiminnasta. Yhtiön
suurimpia omistajia ovat
Fortum Power and Heat
Oy (25 %), Pohjolan Voi-
ma Oy (25 %) ja Suomen
valtio (12 %), joka Fortu-
min enemmistöomistajana
käyttää sitä kautta suurin-
ta äänivaltaa myös Fingri-
dissä.

Fingridin toimitusjohta-
jana toimii Jukka Ruusu-
nen ja varatoimitusjohta-
jana Kari Kuusela.

Seuraavan kymmenen
vuoden aikana Fingrid ai-
koo rakentaa lähes 3 000
kilometriä lisää voimajoh-
toja sekä 30 sähköasemaa.
Siirtoverkkoa vahviste-
taan lähinnä uusien ydin-
voimaloiden rakentamisen
johdosta. Rahaa rakenta-
miseen yhtiö sijoittaa kaik-
kiaan 1,7 miljardia euroa.

Suuria urakoita
Tällä hetkellä Fingridillä
on käynnissä viisi suurta
linjatyömaata eri puolilla
Suomea. Näistä urakois-
ta Empower Oy on voit-
tanut yhden arvoltaan 19
miljoona euroa, Eltel Net-
works Oy kaksi yhteen-
sä 13,3 miljoonaa euroa,
saksalainen SAG GmbH
yhden arvoltaan 9,5 mil-
joonaa euroa ja slovakia-
lainen Elektrovod Holding
a.s. (SAG:n omistama yri-
tys) yhden arvoltaan 4 mil-
joonaa euroa.

Lisäksi rakenteilla on
kahdeksan sähköasemaa,
yhteisarvoltaan 30 miljoo-
naa euroa sekä Suomen ja
Ruotsin välisen merenalai-
sen 800 MW:n tasasäh-
köyhteyden laajennus.
Sen suurimmat urakoitsi-
jat ovat ranskalainen kaa-
pelialan jättiyritys Nexans
(tässä urakassa Nexans
Norway AS:n kautta) 150
miljoonalla eurolla ja ABB
AB 110 miljoonalla eurol-
la.

Johtoryhmä
saa bonuksia
Fingridin johtoryhmään
kuuluu kahden toimitus-
johtajan lisäksi seitse-
män muuta yhtiön johta-
jaa.

Johtoryhmän jäsenten
palkka muodostuu perus-
palkasta sekä tulospalkki-
osta, joka perustuu yhtiön
strategisten mittareiden
kolmivuotisjaksolta lasket-
tuun keskiarvoon.

Tämän bonuksen enim-
mäismäärä nousi 1.1.2010
alkaen toimitusjohtajan
osalta 35 prosenttiin ja
johtoryhmän muiden jä-
senten osalta 25 prosent-
tiin vuosipalkasta. Palk-
kiota voidaan lisäksi ko-
rottaa enintään 1,2 -ker-
taisesti henkilökohtaisen
menestyksen perusteella.

Näiden bonusten eli
johtoryhmän yhdeksän
jäsenen ”muuttuvien tu-
lospalkkioiden” koko-
naismäärä vuonna 2009
(jolloin bonukset olivat
nykyistä pienemmät) oli
yhteensä 150 000 euroa.!
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Te k s t i Pa a v o H o l i
Ku v a R i i t t a Ka l l i o

Energia-alan yrityk-
set ennakoivat alan

henkilöstömäärän kasvavan
seuraavan kymmenen vuo-
den aikana. Juuri julkiste-
tun Energiateollisuus ry:n
Työmarkkinaskenaario 2020
-kyselytutkimuksen mukaan
henkilöstön lisätarve koh-
distuu ennen kaikkea säh-
kön tuotantoon ja palvelun-
tuotantoon.

Sähkön tuotannon hen-
kilöstömääriä kasvattavat
muun muassa uudet ydin-
voimalainvestoinnit. Pal-
veluntuotantoon taas siirtyy
henkilöstöä ulkoistamisten
kautta. Myös tulevat sähkö-
verkon kunnostusinvestoin-
nit kasvattavat henkilöstö-
määriä.

Tarve teknisten
alojen osaajista
Energia-alan henkilöstöstä
suurin osa on tulevaisuudes-
sakin teknisten alojen osaa-
jia. Osaamista tarvitaan esi-

merkiksi asiakaspalvelun ja
energiatehokkuuden alalla
sekä ydinvoimalainvestoin-
neissa ja uusiin tuotantotek-
nologioihin liittyvissä tehtä-
vissä.

Keskeisimmät työantajien
ilmoittamat rekrytointihaas-
teet - siis vuoden 2020 ske-
naariossa - kohdistuvat työn-
johtajiin ja esimiehiin sekä
teknisten alojen erityisosaa-
jiin kaikilla koulutustasoilla.
Kuinka nopeasti tämä tapah-
tuu, on tietysti vielä epävar-
maa.

Energia-alan yrityksillä on
joka tapauksessa edessään
henkilöstön sukupolvenvaih-
dos. Siten yritykset varautuvat
tulevaisuudessa osaajapulaan.
Suomen teollisuuden raken-
nemuutos vapauttaa kuiten-
kin osaajaresursseja energiate-
ollisuuden käyttöön.

Energiateollisuuden teet-
tämän tutkimuksen mukaan
myös ulkomailta tuleva työ-
voima helpottaa osaajapulaa.
Näiden osaajaresurssien hyö-
dyntäminen edellyttää esi-
merkiksi muuntokoulutusten
kehittämistä.

Ikä ja jaksaminen
Henkilöstön korkea keski-
ikä nostaa työssä jaksamisen
entistä isommaksi haasteek-
si myös energia-alan yrityk-
sissä. Ikääntyvien työnte-
kijöiden työssä jaksamista
on tuettava työtehtäviin ja
työaikoihin liittyvillä räätä-
löidyillä järjestelyillä.

Tutkimuksen mukaan
työnantajat ovat sitä mieltä,
että työehtosopimukset eivät
saa muodostua esteeksi edel-
lä mainituille järjestelyille.

Mitä tämä kanta merkit-
see käytännössä työntekijän
kannalta, on vielä arvoitus.

Kilpailu osaavasta työvoi-
masta kiristyy työikäisen
väestön supistuessa. Työvoi-
man saannin varmistami-
seksi alan yritysten maineen
työnantajana tulee olla hyvä.
Nuorten asenteisiin vaikut-
tamisessa tehokkain tapa on
kesätöiden ja työharjoittelu-
paikkojen tarjoaminen.

Paikallista sopimista
Yrityskohtaisuus ja paikalli-
nen sopiminen työehtojen
asettamisessa lisääntyvät.

Kilpailussa menestyvät par-
haiten yritykset, joissa osa-
taan ja halutaan sopia me-
nettelyistä, joilla pystytään
nopeasti reagoimaan toimin-
taympäristössä tapahtuviin
muutoksiin.

Tämä edellyttää alan yri-
tysten mukaan työehtosopi-
musjärjestelmän sisällön ja
rakenteiden uudistamista.
Työmarkkinaosapuolten teh-
tävänä on sopia raameista ja
tukea paikallisia sopijaosa-
puolia.

Samalla työpaikalla työs-
kentelee eri-ikäisiä ihmisiä,
joilla on hyvin erilaiset arvot
ja maailmankuva. Uuden
henkilöstösukupolven arvo-
maailma vaatii uudenlaista
johtamista yrityksissä.

Vuoden 2020 skenaarion
mukaan yksilölliset työaika-
järjestelyt lisääntyvät, työn
ja perhe-elämän yhteenso-
vittaminen korostuu ja etä-
työ lisääntyy.3

Energia-alan työvoiman tarve
kasvaa tulevina vuosina

Schneider Electric Finland Oy
Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo
PL 410, 02601 Espoo
Asiakaspalvelu puh. 010 446 615
asp@fi.schneider-electric.com
www.schneider-electric.fi

ELKOsähkökalusteet
- laatua järkihintaan

laaja valikoima
luotettava tekniikka
asennusystävälliset tuotteet
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Pieni suuri ener
giakirja tarjoaa

paljon tärkeää

tietoa ja hyödyl
lisiä käytännön

toimintavinkkej
ä.

Suosittelen sitä
lämpimästi kaik

ille remontintek
ijöille.

Ilkka Savolaine
n, tutkimusprof

essori, VTT

4Pieni suuri energiakirja
– opas energiatehokkaaseen
asumiseen teoksen kirjoitta-
ja Jussi Laitinen sai Suomen
Messusäätiön Ympäristön
hyväksi -palkinnon. Tunnus-
tus tuli kestävään korjausra-
kentamiseen, energia- ja ma-
teriaalitehokkuuteen vaikut-
taneesta toiminnasta.

Kirjailija, vapaa ympäris-
tö- ja tiedetoimittaja Jussi
Laitinen on kirjoittanut en-
simmäisen suomalaisen tie-
tokirjan energiatehokkaasta
asumisesta: Pieni suuri ener-
giakirja – opas energiatehok-
kaaseen asumiseen.

Kirjan idea on popularisoi-
da tutkimustietoa ja tuoda se

kaikkien ulottuville selke-
ällä kielellä, kirjassa faktat
muuntuvat käytännön toi-
menpiteiksi.

Palkinnon jaossa kiinnitet-
tiinkin erityistä huomiota toi-
mintaan, jolla on näkyviä tu-
loksia ja jonka kautta saadaan
ihmiset parantamaan asumi-
sensa energiatehokkuutta.

Palkinto jaetaan joka toi-
nen vuosi ympäristö- ja
yhdyskunta-alan messujen
yhteydessä Helsingin Messu-
keskuksessa.

Opas energiatehokkaaseen asumiseen
Pieni suuri energiakirja
– opas energiatehokkaaseen
asumiseen
ISBN: 978-952-5675-73-3
Sivumäärä: 148, Sidosasu: Sid.
Nelivärinen, ovh: 26.00 €

YHTEISTYÖSSÄ:

Energiafoorumi ry

www.energiafoorumi.fi www.promaint.net www.energiauutiset.fi

ENERGIA 10 -MESSUT JÄRJESTÄÄ:

www.expomark.fi

VIRALLINEN ENERGIA 10 -MESSUJULKAISU: MUUT MEDIAYHTEISTYÖKUMPPANIT:

Tekniikka & Talous
Promaint-lehti

Tampere
26.–28.10.2010

Ti 26.10. klo 9 - 17
Ke 27.10. klo 9 - 17
To 28.10. klo 9 - 16

messukävijäksi netissä!
www.energiamessut.fiRekisteröidy

KÄY MESSUILLA!
Energia 10 kokoaa energia-alan tärkeimmät toimijat
Tampereelle. Messuilla ajankohtaisteemoina on energia-
tehokkuus, uusiutuvat energiat, ydinvoima ja EcoCity.

• Energiamarkkinat, tuotanto ja jakelu
• Voimalaitosjärjestelmät ja -laitteet, automaatio
• Suunnittelu ja rakentaminen
• Voimalaitosten käyttö ja kunnossapito

Messuilla yli 250 näytteilleasettajaa!

TERVETULOA!
www.energiamessut.fi
www.energiaforum.com

Messut | Energiapäivä | Kongressi | Seminaarit

ENERGIA-ALAN PÄÄTAPAHTUMA

Uutta! Nyt keskitetysti
esillä messualueella!

• Voimalaitosjärjestelmät ja -laitteet, automaatio

• Voimalaitosten käyttö ja kunnossapito Uutta! Nyt keskitetysti 
esillä messualueella!Nyt keskitetysti 
esillä messualueella!Nyt keskitetysti 

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke 233
yleismittari
irrotettavalla näytöllä.

Vianhakua turvallisesti
kauempaakin.

Poista riskit
työstäsi

Ongelma on sisällä.
Sinun täytyy olla ulkopuolella.

Nyt voit korjata jännitteiset
koneistot turvallisesti

kauempaakin.

Uudella Fluke 233 irrotettavalla,
langattomalla näytöllä varustetulla
yleismittarilla voit kytkeä mittapäät

mittauspisteisiin ja lukea mittaus-
tuloksia turvallisesti kauempaakin.

Pysy erossa liikkuvista koneistoista,
sähkötauluista ja suurjännite-

komponenteista.

☎ 0800 111 862

www.fluke.fi/233

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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Syysristikko Nimi:

Osoite:Lähetä vastauksesi 29.10.2010mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Työttömyyskassa
TIEDOTTAA

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin
klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

Lähetä jatkohakemus netin kautta
Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän vii-
kon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi netis-
sä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut
> Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoituksiisi sopiva
jatkohakemus.
Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti ja säästät vielä posti-
maksunkin!
Esimerkki: Kun lähetät netin kautta sunnuntaihin päät-
tyvän neljän viikon hakemuksesi, jossa on pelkkiä työttö-
mänäolopäiviä eikä muutoksia yleistiedoissa, viimeistään
maanantaina kello 10.00, ovat päivärahat tililläsi jo keski-
viikkona.

Näin kirjaudut verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa
Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenre-
kisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Sala-
sana on oma postinumerosi.

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12merkkiä pitkä ja siinä on käytettävä kahta seuraa-
vista kolmesta: ISOJA KIRJAIMIA, pieniä kirjaimia tai
numeroita 2–9. Erikoismerkit sekä skandit å, ä ja ö eivät
kelpaa.

Kassalla, rekisterillä ja Voimavirralla sama salasana
Jos olet aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan, jä-
senrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjä-
tunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja salasa-
nasi säilyy entisellään.

Et voi tehdä jatkohakemusta netissä
ennen kuin olemme maksaneet
sinulle ensimmäistä kertaa
päivärahaa. Kun raha on
ilmestynyt pankkitilillesi,
alkaa nettipalvelukin toimia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Etuuskäsittelijät alkavat
epäillä väärinkäytöstä hake-
muksia käsitellessään, jos ai-
emmin ilmoitetut tiedot ovat
ristiriidassa käsiteltävänä
olevien asiakirjojen kanssa.
Vilppiepäily voi syntyä myös
takaisinperintäasiassa, kun
selvitetään liikamaksuun
johtaneita syitä ja havaitaan
liikamaksun aiheutuneen ha-
kijan toiminnan vuoksi.

Väärinkäytösepäily voi
syntyä vihjeen, ilmiannon
tai viranomaiselta saadun
tiedon perusteella. Epäily
väärinkäytöksestä saattaa
saada alkunsa myös kassan
omassa etuusmaksatusval-
vonnassa, kun maksatusjär-
jestelmän tietoja verrataan
esimerkiksi verottajalta tai
työeläkelaitokselta saatuihin
tietoihin.

Koska ajan kuluessa lisäsel-
vitysten hankkiminen vai-
keutuu ja väärinkäytöksen
peittely helpottuu, kassa

selvittää väärinkäytösepäi-
lyt syntytavasta riippumatta
aina mahdollisimman no-
peasti. Ensin tarkastetaan
kassalla jo olevat asiakirjat.
Sitten pyydetään lisäsel-
vityksiä esimerkiksi työn-
antajalta, työvoimahallin-
nolta, työttömyyskassoilta,
kansaneläkelaitokselta,
eläketurvakeskukselta, elä-
kelaitoksilta, verottajalta ja
kaupparekisteristä. Tärkeää
on kuulla myös etuuden haki-
jaa itseään.

Kun väärinkäytösepäily
koskee harmaan talouden
piirissä työskentelyä, asia
selvitetään yhteistyössä toi-
mivaltaisten viranomaisten
– lähinnä verottajan, työsuo-
jeluviranomaisen ja poliisin
– kanssa.

Väärinkäytöksistä
satikutia
Työttömyyskassa arvioi
hakijan menettelyn työttö-
myyskassalain perusteella.

Kassa voi päättää, ettei
hakijan menettely ole ollut
etuuslainsäädännössä ja
työttömyyskassalaissa tar-
koitetulla tavalla moititta-
vaa. Mutta jos kassa arvioi
menettelyn olleen moitit-
tavaa, se ratkaisee hakijaa
kuultuaan tälle kohtuullisek-
si punnitsemansa seuraa-
muksen – usein huomautuk-
sen tai varoituksen.

Kassan hallitus voi myös
erottaa hakijan kassan jä-
senyydestä. Huomautuksen
tai varoituksen antaminen
ja erottaminen ovat työttö-
myyskassan keino suojautua
ja suojella muita jäseniään
vilpillisesti toimivalta jäse-
neltä.

Erottamistapauksissa teh-
dään aina tutkintapyyntö
poliisille, mutta sitä, onko
hakijan menettely rikoslain
vastaista, kassa ei ratkaise.
Rikosoikeudelliselta kan-
nalta työttömyyskassan
tehtävänä on ainoastaan
selvittää, onko olemassa
perusteltu syy epäillä, että
hakija on etuutta hakies-
saan menetellyt tahallisesti
säännösten vastaisesti ja
saattaako kyseessä olla ri-
koslaissa määritelty rikos
kuten vaikkapa petos tai
väärennys. Jos epäilys on
perusteltu, asiasta tehdään
tutkintapyyntö poliisille.

Säntillisyys
suojaa epäilyiltä
Koska vilppiepäilys syntyy

usein ristiriitaisten tietojen
johdosta, hakemusten huo-
lellinen ja asianmukainen
täyttäminen on oiva keino
välttyä moiselta. Hakijan
kannattaa myös varautua
kassan joskus saivarte-
lultakin tuntuviin tietojen
täsmennyspyyntöihin. Niin
sähköisiä kuin kirjallisiakin
etuushakemuksia käsitel-
täessä kassan on nimittäin
varmistuttava siitä, että ha-
kemuksessa on päätöksen
antamisen kannalta riittävät
tiedot.

Jos hakemuksessa on vailli-
naisesti, epäselvästi tai tul-
kinnanvaraisesti täytettyjä
kohtia, kassan on pyydet-
tävä hakijaa täydentämään
hakemustaan, vaikka se
viivästyttäisikin etuuden
maksamista. Etuutta ei mak-
seta, ellei hakija ole ilmoitta-
nut hakemuksessa etuuden
maksamiseksi tarvittavaa
tietoa.

Lainsäädännöllä pyritään
varmistamaan, että kassalla
on etuushakemusta käsitel-
lessään käytössään riittävät
tiedot oikeansisältöisen
etuuspäätöksen antamisek-
si. Työttömyysturvalain mu-
kaan etuuden hakijan on an-
nettava työttömyyskassalle
tarvittavat tiedot sekä oma-
aloitteisesti ilmoittaa viipy-
mättä, jos hänen olosuhteis-
saan tapahtuu muutos, joka
saattaa vaikuttaa oikeuteen
saada etuutta tai joka voi
pienentää etuuden määrää.

Tällaisia muutoksia ovat:
1) aikaisemmat jäsenyydet
työttömyyskassassa,
2) peruspäivärahan saami-
nen,
3) työnhakijana olo ja työn-
haun päättyminen,
4) työttömyyden jatkuminen,
5) työsuhteen, virkasuhteen,
oman työn ja yritystoiminnan
alkaminen tai päättyminen,
6) työsuhteesta, virkasuh-
teesta, omasta työstä ja yri-
tystoiminnasta saatu palkka
tai muu vastike,
7) työsuhteen, virkasuhteen,
oman työn tai yritystoimin-
nan perusteella saatu talou-
dellinen etu tai korvaus,
8) erorahan saaminen,
9) työhön käytetty työaika,
10) yritystoiminnan lopetta-
miseen liittyvä yrityksen tai
yritysomaisuuden myynnistä
saatu tulo taikka yritysomai-
suuden ottaminen yksityis-
käyttöön,
11) julkisesta työvoimapal-
velusta annetussa laissa tar-
koitetun työvoimapoliittisen
toimenpiteen päättyminen,
12) koulutuspäivärahaan oi-
keuttavan koulutuksen päät-
tyminen,

13) liikennevakuutuksen,
tapaturmavakuutuksen tai
sotilasvammalain mukainen
ansionmenetyskorvaus,
14) Suomesta ja ulkomail-
ta saatu tai haettu sosi-
aalietuus mukaan lukien
avio- tai avopuolison saama
kotihoidontuki ja työnanta-
jan järjestämä työntekijäin
eläkelain vähimmäisehtoja
parempi lisäeläke,
15) myönnetty tai evätty
palkkaturva,
16) huollettavina olevat lap-
set sekä
17) muu vastaava muutos
olosuhteissa.

Hakemuksentäyttövink-
kejä ja toimintaohjeita saa
esimerkiksi etuushakemuk-
sesta sekä etuuspäätös- ja
maksuilmoituskirjeistä.
Tietoa jäsenen oikeuksista
ja velvollisuuksista työttö-
myyskassan jäsenenä löytyy
vuonna 2008 hyväksytyistä
työttömyyskassan säännöis-
tä. Säännöt on postitettu
kaikille kassan jäsenille ja ne
löytyvät myös kassan inter-
netsivuilta.

KOONNUTJONNA HEINILUOMA

"Sain postissa vilppikuulemisen. Mistähän nyt tuulee ja
mikä mahtaa olla moisen paperinpalan tarkoitus?Miten
minun on nyt syytä toimia?

Nimimerkki Arvaa harmittaako?

Vastaus: Sinun kannattaa laatia vastine saamaasi kuule-
miskirjeeseen siinä mainitun määräajan sisällä. Toimita oma
näkemyksesi asiasta sekä kaikki pyydetyt tiedot meille. Jos
tarvitset lisätietoa, ole yhteyksissä.

Mitä tulee kysymykseesi kirjeen tarkoituksesta, haluamme
kuulla sinua saadaksemme selon epäilyymme väärinkäy-
töksestä. On ilmennyt aihetta olettaa, että saatat koettaa
saada etuutta liikaa tai kokonaan perusteettomasti, vaikka
sinun olisi kohtuudella pitänyt tietää, ettei sinulla ole siihen
oikeutta. Laki velvoittaa meitä ottamaan selvää, mahdatko
ehdoin tahdoin erehdyttää kassaa salaamalla jotain ja anta-
malla vääriä tietoja.

Työttömyysturvalaissa väärinkäytöksellä ja vilpillisyydellä
tarkoitetaan paitsi erehdyttämistä, myös toisen erehdyksen
käyttämistä hyväksi ja siten taloudellisen vahingon aiheut-
tamista erehtyneelle. Termeillä ei tarkoiteta ymmärtämättö-
myydestä tai inhimillisestä erehdyksestä johtuvaa etuuden
aiheetonta myöntämistä. Tällöin etuuden hakijat yleensä
ilmoittavat meille virheistä itse heti ne havaittuaan. Näin
sinulta on jäänyt tekemättä, mutta kuulemiskirjeeseen vas-
taamalla voit asian meille selvittää.

Asian perinjuurinen selvittäminen on kaikkien edun mukais-
ta. Ensiksikin työttömyysturva ja siten myös työttömyys-
kassa ovat osa sosiaaliturvajärjestelmää, jonka tehtävä
on auttaa kansalaisia selviytymään silloin, kun heidän
toimeentulonsa on uhattuna. Oikeudenmukainen sosiaali-
turvajärjestelmä kohtelee kansalaisia tasapuolisesti ja yh-
denvertaisesti. Siten etuuden maksaminen henkilölle, joka
ei täytä sen saamisen edellytyksiä, on järjestelmän tarkoi-
tuksen vastaista. Jos työttömyyskassa ei heti etuuden vää-
rinkäytöstä epäillessään ryhtyisi toimenpiteisiin, tekisi se
melkoista hallaa sosiaaliturvajärjestelmän uskottavuudelle
yhteiskuntamme turvaverkkona.

Uskottavuusnäkökulman lisäksi väärinkäytökset on selvi-
tettävä kaikkien työntekijöiden oman edun tähden. Työttö-
myysturvajärjestelmän suurin rahoittaja on työnantajilta ja
palkansaajilta kerättäviin työttömyysvakuutusmaksuihin
perustuva työttömyysvakuutusrahasto. Perusteettomasti
maksettu työttömyyspäiväraha on muilta pois.

Viimeisin, muttei suinkaan vähäisin syy selvittää väärin-
käytösepäilyt on jokaisen Sähköliiton jäsenen etu. Ei käy
järkeen, että jäsenmaksuilla rahoitettua työttömyysturvaa
jaetaan väärin perustein minne sattuu ja kelle hyvänsä.

Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät

Vilppi ei vetele
Laki velvoittaa selvittämään
etuuksien väärinkäytökset
Työttömyyskassa arvioi etuuksien
väärinkäytökset aina toisaalta työttömyys-
kassalain kannalta, toisaalta rikosasiana.
Työttömyyskassalaissa työttömyysturvan
väärinkäytöksellä tarkoitetaan vilpillistä
toimintaa etuutta haettaessa.
Rikosoikeudelliselta kannalta väärinkäy-
töksellä tarkoitetaan rikoksen tunnusmerkit
täyttävän teon tekemistä.

Tällaisia muutoksia ovat: 13) liikennevakuutuksen

Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa
kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä,

jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia

työttömyyskassan maksamia etuuksia.

Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,
1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan;
sekä 3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi as. I Puh. (08) 488 11 I Fax (08) 488 1200
info@sievi.com I www.sievi.com
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Sievi
GORE-TEX®

Mukavuutta
kosteisiin
olosuhteisiin!

GORE-TEX® on
edelleen markkinoilla
ainutlaatuinen vuorimateriaali,
joka antaa jalan hengittää,
mutta pitää samalla kosteuden
jalkineen ulkopuolella.
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001Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 23.11.2010 klo
17.00 osaston toimistolla. (Käyn-
ti Rautatienkadun puolelta. Ovi-
kello toimii.) Kaikki osaston jäse-
net ovat erittäin tervetulleita!
Jäsenet, jotka saapuvat paikalle,
saavat vapaalipun osaston pikku-
jouluihin hotelli Scandicissa per-
jantaina 3.12.2010. Tulkaa jou-
kolla vaikuttamaan! Tilaisuudessa
kahvitarjoilu! –Hallitus

001Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pide-
tään aina joka kuukauden toisena
tiistaina klo 14.00 osaston toi-
mistolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

004 Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina
10.12.2010 klo 17.30 Rova-
niemellä hotelli Pohjanhovissa,
kokoustila 14. Kokouksen jälkeen
pikkujoulubuffet ravintolasalissa
klo 20.00. Sitovat ilmoittautumi-
set 7.12.2010 klo 15.00 men-
nessä mieluiten sähköpostilla rai-
mo.juntunen@kemijoki.fi tai puh.
040 707 1782.

010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Syyskokous pidetään
14.11.2010 klo 18.00 ravintola
Luhtikammarissa. Keskustelem-
me myös osastomme tulevaisuu-
desta. Tervetuloa! –Hallitus

011Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Ullikan syystalkoot 16.10.2010
klo 10.00. Sauna lämpiää kaikille
halukkaille. Kyytiä tarvitsevat, il-
moittautukaa osastolle tai osas-
to11@osasto11.com Lisätietoja
Ullikkavastaavalta. Tervetuloa!

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 4.12.2010
klo 12.00 Sveitsin majalla.
Osasto tarjoaa lounaan.
Tervetuloa! –Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry
Osaston pikkujoulut 20.11.2010
klo 19.00 Haminan Tullimakasii-
nissa. Osasto maksaa jäsenen
osallistumisen. Sitoutuvat ilmoit-
tautumiset Ylermi Suvirannalle
10.11.2010 mennessä,
puh. 040 518 3256. Tervetuloa!
–Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous keskiviikkona
24.11.2010 klo 18.00 Nordean
kokoustiloissa, Sibeliuksenkatu
2, käynti Sibeliuksenkadun puo-
lelta (3. krs). Käsitellään vuoden
2011 toimintaa ja talousarviota.
Samalla kuullaan katsaus Suo-
men taloudesta sekä liiton ajan-
kohtaisista asioista. Vierailijana

Jaakko Aho Sähköliitosta. Nordea
tarjoaa kahvit, tule mukaan.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Järjestämme matkan jääkiekon
Karjala-turnaukseen lauantai-
na 13.11.2010. Bussi ajaa reit-
tiä Turenki linja-autoasema klo
10.45, HämeenlinnaWetterhoff
11.00 ja Tervakosken linja-auto-
asema 11.30. Ottelut ovat Ruot-
si-Venäjä ja Suomi-Tsekki. Mat-
kan omavastuuosuus 20 € tu-
lee suorittaa 31.10.2010 men-
nessä osaston tilille 103230-
7200367 viitenumerolla 8303.
Ilmoittautumiset rauno.vuori-
nen@ruukki.com tai puh. 040
522 3628.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Eräs-teatteri on varattuna
3.12.2010. Kaikki jäsenet puo-
lisoineen ovat tervetulleita. Tar-
kempaa tietoa tulee kotisivulle
www.hameenlinnansahkotyonte-
kijat.fi ja marraskuun Vasamaan.

024Varkauden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous 3.11.2010
klo 18.00 (hallitus klo 17)
ravintola Amandassa.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

024Varkauden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pikkujoulu lauantaina
20.11.2010. Ohjelmassa ruokai-
lu Oskarissa klo 16, jonka jälkeen
ilta jatkuu klo 19 Club for Five:n
10-vuotisjuhlakonsertilla
Warkaus-salissa. Osallistumis-
maksu 15 €/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset V-M
Karviselle 15.10. – 19.10.
välisenä aikana, puh. 040 511
3527 koti tai 040 356 6480
työ. Paikkoja 50:lle. Tervetuloa!
–Hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteistä pikkujoulua perintei-
sin menoin vietämme lauantaina
20.11.2010 klo 19.00 Palokan
Viihdekeskuksessa. Meitä viih-
dyttää tällä kertaa Laura Vouti-
lainen yhtyeineen. Ilmoittautu-
miset osaston toimistolle tiistai-
sin klo 18.00 – 19.00 (a´ 15 €).
–Hallitus

030Anjalankosken
Sähkötyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
9.11.2010 klo 17.00 osaston
toimitiloissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 20.11.2010
klo 16.00 hotelli Cumuluksessa,
Kuopiossa. Käsitellään osaston
sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Ruokailu kokouksen jälkeen.
Tervetuloa! –Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous torstai-
na 28.10.2010 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36.
Seuraava kokous on syyskokous
25.11.2010. Tarjolla kahvia ja
pullaa. Tervetuloa! –Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston perinteinen pikkujoulu-
ruokailu 19.11.2010
klo 18.00 ravintola Iriksessä.
Ilmoituksia ottaa vastaa osas-
ton sihteeri Heikki Mattila, puh.
040 525 8069 keskiviikkoon
10.11.2010 asti. Tervetuloa!
–Hallitus

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
perjantaina 12.11.2010 klo
18.00 Lammaisten Energian
toimitiloissa, Myllykatu 2,
(käynti takaovesta). Esillä sääntö-
jen määräämät asiat. Paikalla on
myös työehtoasiamies Mika Kan-
tonen Sähköliitosta. Tervetuloa!
–Hallitus

047Uudenkaupungin
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous pidetään
22.10.2010 klo 18.00 Makasii-
niravintola Kahvelissa (yläkerta).
Esillä sääntömääräiset asiat.
–Toimikunta

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston vuosikokous pi-
detään 18.10.2010 klo 13.00
osaston toimistolla, Paasivuoren-
katu 2 C, 4. kerros. Tule suunnit-
telemaan ja päättämään vuoden
2011 toiminnasta ja henkilövalin-
noista ja nauttimaan pullakahvit.
Tervetuloa!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää teatte-
ritapaamisen lauantaina
27.11.2010 klo 13.00 Suomen
Kansallisteatterissa, Läntinen
teatterikuja 1 (Rautatientori).
Suurella näyttämöllä esitettävä
kappale on Aleksis Kiven Olviret-
ki. Ilmoittautumiset 14.10.2010
mennessä maksamalla 20 €/
henkilö eläkeläisjaoston tilille:
Nordea 206518-138246, viite
1944. Hinta sisältää teatterili-
pun, kahvin/teen ja leivoksen. Vai-
mo tai ystävä on myös tervetullut
näytökseen. Tiedustelut Markku
Salliselta, puh. 040 503 8538.

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Syyskokous pidetään 9.11.2010
klo 18.00 ravintola Asema X,
Asema-aukio. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Tervetuloa osaston syyskokouk-
seen perjantaina 12.11.2010
klo 18.00 Sisun kerhotiloihin,
Keskuskatu 17 b, kellarikerros,
Seinäjoki (osaston toimitilojen
vieressä). Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus
saunoa, joten pyyhkeet mukaan.
–Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
perjantaina 26.11.2010 klo
17.30 Sauna Clubilla, Saimaan-
katu 8 (käynti sisäpihalta).
Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu ja sauna. Kaikki
jäsenet tervetuloa! –Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syysristeily
m/s Princess Marialla Pietariin
4.12. – 6.12.2010.
Lähtö Lahdesta 4.12.2010
klo 16.00 linja-autoaseman
tilausajolaiturilta, paluu
6.12.2010 noin klo 12.00.
Ilmoittautumiset osaston toimis-
tolle 18.10.2010 alkaen. Mat-
kan hinta 100 € /henkilö. Passin
kopio tai passi oltava ilmoittau-
tuessa mukana ja passin on olta-
va voimassa 6 kk matkan jälkeen
(5.12.2010 jälkeen).
Lisätietoja osaston toimistolta
päivystysaikana maanantaisin
klo 16.30 – 18.00.
Nopeimmat ehtivät mukaan.
–Vapaa-ajan jaosto

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 5.11.2010
klo 18.00 Rakennusliiton tiloissa,
Kauppakatu 8, Lohja. Esillä sään-
töjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa!

066 Suonenjoen
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Osaston syyskokous pidetään
3.11.2010 klo 18.00 Sammalta-
lolla. Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa! –Toimikunta

069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteinen syyskokous pide-
tään perjantaina 22.10.2010
klo 18.00 Pellon Saukkoriipissä.
Ruokailu ja mahdollisuus yöpymi-
seen. ilmoittautumiset Eerolle,
puh. 040 733 7517.

073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 4.11.2010 klo 18.00
hotelli Pitkässä-Jussissa.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Osaston pikkujoulu pidetään
4.12.2010 hotelli Pitkässä-Jus-
sissa. Ilmoittautumiset Teemu
Anttilalle 22.11.2010 mennes-
sä, puh. 040 311 3809.

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Lokakuun kuukausikokous pide-
tään 22.10.2010 klo 18.00
Rantasalmen Kuushukkalassa.
Käsitellään kevään ja kesän ajan-
kohtaiset asiat. Osasto tarjoaa
iltapalan ja virvokkeet.
PS. Kokouksen jälkeen sauno-
taan, joten ota saunomisvarus-
teet mukaan. Kyytiasioissa ota
yhteys Jouko Karttuseen,
puh. 0500 658 159. Tervetuloa!
–Toimikunta

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Osallistumme pikkujoulun sijasta
Itä-Savon opintojärjestön järjes-
tämälle teatteriretkelle Joensuu-
hun. Retki tehdään 20.11.2010.
Esityksenä on musikaali Cabaret.
Paluumatkalla syömme Pajarin-
hovin noutopöydästä. Ilmoittau-
tumiset Hannu Luostariselle,
puh. 050 359 5659. Osasto
osallistuu retken kustannuksiin.
Tervetuloa. –Toimikunta

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Osaston syyskokous perjantaina
12.11.2010 klo 18.00 Opekon
saunalla. Esityslistalla normaalit
syyskokouksen asiat. Kokouksen
jälkeen sauna ja naposteltavaa.
Tervetuloa!
–Toimikunta

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous keskiviikko-
na 3.11.2010 klo 19.00
Loimaan Seurahuoneella,
Satakunnantie 26. Esillä sääntö-
jen syyskokoukselle määräämät
asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

101Ylivieskan
Sähköalan osasto ry
Osaston syyskokous pidetään
perjantaina 3.12.2010
klo 19.00 hotelli Käenpesässä .
Käsitellään varsinaiset syysko-
kousasiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Kokoukseen osallistuneille pikku-
jouluruokailu totuttuun tapaan.
Tervetuloa! –Hallitus

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous 21.10.2010
Summassaaressa klo 18.00,
ruokailu klo 17.00.

106 Savon
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 19.11.2010
klo 18.00 hotelli Savoniassa,
Sammakkolammentie 4, Kuopio.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus.

120Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 22.10.10 klo 18.00
ravintola Vanhankellarissa,
Helsingin keskustassa,
Kaivopiha, Mannerheimintie 3.
Tervetuloa! –Hallitus

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Syyskokous 24.11.2010
klo 18.00 Kruuna ja Klaavassa,
Akaa. Esillä sääntömääräiset asi-
at. Ruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 6.11.2010
klo 14.00 Lahdessa. Paikkana
hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu
1. Käsitellään osaston sääntöjen
määräämät asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus kokoontuu klo 12.00.
Tervetuloa! –Hallitus

156 Kauhavan
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous pidetään
19.11.2010 klo 18.00
Jylhän Sähkön kahviossa.
Esillä syyskokousasiat ja pikku-
joulu. Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 24.11.2010 klo 18.00
Lohjalla Rakennusosastojen
kokoustiloissa, Kauppakatu 8.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Kokouksessa esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa! –Hallitus

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 26.11.2010
klo 18.00 Uimala Fontanellan
kokoustilassa, 2 krs. Uimala ja
kokoustilan sauna on käytössäm-
me klo 16.00 alkaen.
Kokouksen lopuksi ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

185 Satakunnan Puhelin-
ja Tietoliikennetyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 18.11.2010
klo 17.00 ravintola Rossossa,
Antinkatu 11, Pori. Asialistalla
syyskokousasiat. Kokouksen
jälkeen lämmintä syötävää ja
kahvit.
Osaston pikkujoulu pidetään
tänä vuonna perjantaina
3.12.2010 klo 19.00 Suoma-
laisen Klubin Talliravintolassa,
Eteläranta 10. Jäsenet seura-
laisineen tervetuloa! Kustannus
seuralaiselta 25 €. Ilmoittautu-
miset 22.11.2010 mennessä
Harri Pohjalaiselle sähköpostil-
la harri.pohjalainen@empower.fi
tai tekstiviestinä, puh. 044 425
3619.

Osastot toimivat
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 18.11.2010) tulevat osastojen il-
moitukset pyydetään toimittamaan 8.11.2010 mennessä Margit Nur-
mikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry

Osaston perinteinen pikkujoulu pidetään perjantaina
3.12.2010 klo 19.00 hotelli Scandicin Torilla -ravintolassa.
Tarjolla herkullinen jouluateria. Lisäksi muuta ohjelmaa.

Hinta jäseniltä 10 € (sis.avec), eläkeläisiltä ja työttömiltä 5 €
(sis.avec). Mukaan mahtuu max. 100 henkilöä
rajallisten tilojen vuoksi. Sitovat Ilmoittautumiset perjantai-
hin 19.11.2010 mennessä Jukka Lallille, puh. 040 747 5480.
Tervetuloa! –Osaston hallitus

HUOM! Ne jäsenet, jotka tulevat osaston syyskokoukseen
(23.11.2010 klo 17.00 osastolla)
saavat vapaalipun pikkujouluihin!

!Jäsenmaksut makse-
taan päätoimen ennakonpi-
dätyksenalaisista palkkatu-
loista ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Kas-
sa perii jäsenmaksun auto-
maattisesti päivärahoista.

Jäsenmaksujen maksuai-
kaa on kuusi kuukautta siitä,
kun maksuperuste on synty-
nyt.

Jos työnantaja ei peri jä-
senmaksuja suoraan palkas-
ta, pyydä jäsenrekisteristä ti-
lisiirrot, joilla voit suorittaa
itse jäsenmaksut kuukausit-
tain.

Jos sinulla on jokin palka-
ton jakso, muista ilmoittaa
kyseinen aika jäsenrekiste-
riin, jotta se voidaan merki-
tä jäsenmaksuvapaiksi. Näin

varmistat, että jäsenyytesi ja
samalla työttömyysturvaoi-
keutesi pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaikoja
ovat muun muassa opiske-
lu, armeija, Kelan maksama
työttömyyspäiväraha- ja sai-
rauspäiväraha-aika, määrä-
aikainen eläke, äitiys-/isyys-
tai vanhempainraha-aika,
hoitovapaa.

Palkattomat jaksot
voit ilmoittaa:
!Verkkopalvelumme
kautta www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri
!Sähköpostilla jasenrekis-
teri@sahkoliitto.fi
!Nettisivuilta tulostet-
tavalla lomakkeella www.
sahkoliitto.fi > Lomakkeet
> Jäsenmaksuvapaiden il-

moittaminen
!Faksilla 03 252 0210

Omia jäsenyystietoja voi
myös tarkistaa ja päivittää
verkkopalvelussa www.sah-
koliitto.fi > Jäsenrekisteri.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot:
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0303
klo 9.00 -15.00

Jäsenrekisteri tiedottaa
Pidä jäsenyytesi voimassa
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Aluetoimistot
Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A, 4 krs.
00530 Helsinki
Puh. 050 60 448

050 563 4400

Länsi-Suomen aluetoimisto
• Seinäjoen toimipiste
Keskuskatu 17 B 17
60100 Seinäjoki
Puh. 050 60 302

• Turun toimipiste
Maariankatu 6 b
20100 Turku
Puh. 050 373 4277

Itä-Suomen aluetoimisto
Matkakuja 6 A
48600 Kotka
Puh. 050 60 303

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
Puh. 050 60 304

Sähköliitto
Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15
PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0111
Faksi 03 252 0210

Resumé

Förändringarna i en
fackförbundsliknande or-
ganisations verksamhet är i
allmänhet långsamma, och
omvälvande förändringar
inträffar sällan. Men ib-
land går det så att flera fö-
rändringar helt enkelt råkar
inträffa samtidigt och ger
upphov till en helt ny situ-
ation.

Elektrikerförbundet har
redan under flera års tid ef-
tersträvat enhetliga, cent-
rerade arbetsvillkor. Under
detta år verkar målet vara
närmare än tidigare. De nya
avtalen för elinstallations-
och energi-, ICT- och nät-
verksbranschen ytterligare
utökade med teknologiin-
dustrins avtal täcker redan
närmare 90 procent av för-
bundets avtalsbranschmed-
lemmar. Vägen till ett av
grundvillkoren skulle där-
med äntligen vara öppen.

Men de redan länge allt
mer snedvridna propor-
tionerna i medlemsantalet
står emellertid i vägen för
en framgångsrik avtalsverk-
samhet. Antalet pensio-
närer som är befriade från

medlemsavgift växer medan
antalet medlemmar som ar-
betar och betalar medlem-
savgift minskar. Varje år
minskar Elektrikerförbun-
dets betalande medlemmar
med 200 personer och in-
täkterna av medlemsavgif-
terna har också minskat i
motsvarande mån.

Följden har varit ett stän-
digt budgetunderskott som
bara blivit värre av arbets-
lösheten och de minskade
investeringsintäkterna på
grund av den ekonomiska
depressionen. Förbundets
budget har visserligen jus-
terats med en stram sparkur
men skadeverkningarna
har bland annat varit att
antalet ombud som jobbar
med intressebevakning har
minskat.

Beslutsfattarna i Elektri-
kerförbundets representant-
skap och styrelse fastställer
storleken på förbundets
medlemsavgift, hur den
fördelas och hur den an-
vänds. Genom sina beslut
tar de samtidigt ställning
till hela förbundets framtid:
ska vi trygga samma nivå

på avtalsverksamheten och
intressebevakningen även
framöver? Ska vi därtill sat-
sa på medlemsvärvning och
på ungdomen eller på något
annat? Ska de betalande
medlemmarna beaktas före
till exempel pensionärerna
eller inte?

Också de här frågor-
na måste vi diskutera när
Elektrikerförbundet sät-
ter igång med att förnya
sin verksamhetsstrategi.
Vi måste definiera kärnan
i förbundets verksamhet,
vad de minskade resurser-
na räcker till och hur de ska
riktas. Vill vi att förbundet
är en dynamisk, utveck-
lingssträvande och växande
organisation eller en passiv,
konventionell och beva-
rande organisation?

Frågan gäller alltså för-
bundets riktning och med-
lemmarnas framtid. Det är
bara medlemmarna själva
som sitter inne med rätt
svar. Men därförinnan ska
varje medlem fråga sig; vad
väntar jag mej av medlem-
skapet i Elektrikerförbun-
det.3

Vilken är Elektrikerförbundets
riktning i framtiden?

Representantskapsmöte
i Tammerfors 29-30.10
Medlemsavgiftens storlek och
fördelning åter på agendan

Förbundets ekonomi står återigen på agendan för Elekt-
rikerförbundets högsta beslutande organ representantskapet
med sina 85 medlemmar. Om den totala medlemsavgiften
ska förbli vid 1,4 procent måste förbundets andel sänkas till
0,85 procent och avdelningarnas till 0,15 procent när arbets-
löshetskassans andel kommer att ligga på 0,4 procent. Det
gäller en stadgeändring som kräver en ¾ majoritet av rep-
resentantskapet bakom förslaget för att det ska godkännas.
Sidan 5

Arbetsgivaren i konkurs
Elektrikerförbundet och lönegarantin till hjälp

I Elektrikerförbundet har vi kommit överens om att en
medlem kan ta kontakt med en regional ombudsman eller
med en förhandlingsombudsman för att tillsammans gå igen-
om lönefordringarna och fylla i ansökan om lönegaranti.
Medlemmen förpassas alltså inte ensam till ELY-centralen för
att fylla i ansökan, ärendet sköts på förbundet tillsammans
med medlemmen. Sidan 8-9

Fingrids turkiska gåta
På stamnätbolaget Fingrids linjearbetsställe i Laihia
arbetar ett tyskt bolag som utnyttjar ett turkiskt underent-
reprenörsbolag vars arbetare helt klart är underbetalda. När
Elektrikerförbundet besökte platsen ville varken bolagets ar-
betsledare eller arbetstagare diskutera frågan överhuvudta-
get. Elektrikerförbundet kräver att Fingrid och myndighe-
terna utreder de turkiska linjearbetarnas arbetsvillkor. Sidan
12-14

ETELÄ-SUOMI
Jaakko Aho,
puh. 050 60 448

Päivystys 2010
Lahden ja Hämeenlinnan
osastojen toimistoissa
tarvittaessa.

LÄNSI-SUOMI
Jari Ollila,
puh. 050 60 302

Päivystys 2010
Rauman ja Porin osastojen
toimistoissa tarvittaessa.

ITÄ-SUOMI
Jouni Leppänen,
puh. 050 60 303

Päivystys 2010
sopimuksen mukaan
• Kouvolassa,
Valtakatu 24 A 8
• Varkaudessa,
Kauppakatu 32 A 4

• Lappeenrannassa,
Väinölänkatu 25
9.11.2010 klo 16-18
7.12.2010 klo 16-18

POHJOIS-SUOMI
Markku Kemppainen,
puh. 050 60 304

Päivystys 2010
Aluetoimistossa pääsään-
töisesti maanantaisin
klo 8.30-16.00.

Aluetoimistopäivät
Oulun ja Lapin alueilla
14.10. Lapin alue
11.11. Oulun alue
9.12. Lapin alue

Aluetoimistojen
päivystykset

KOSTEUSONGELMIA?
Aquasit on vedenpitävä ratkaisu!

OBO BETTERMANN Oy
Puh 0207 417 500
www.obo.fi

Tuotetiedot

• käyttö sisällä, ulkona ja maan sisällä
• läpinäkyvä ja pysyvästi joustava
• itsestään tiivistyvä
• IP68 (1,8 baaria/1000h)
• sisältö 0,25l (0,25dm³)

AQUASIT KVM SSTL-nro 52 341 00

Yksinkertainen asennus:
Putkilo pistooliin, pursotus, valmis.

Sähkömittaukset voidaan
tehdä geelin läpi.

Viitenumero: 126-10-0005

Tehtäväsi: Rakennus-, pystytys- ja johtoasennustyöt
tai niiden valvominen voimansiirtolinjoilla 400 kV:iin
asZ (itseseisovat ja harustetut voimajohtopylväät
40 m:n korkeuteen asZ).

Profiilisi: Sinulla on vähintään kolmen vuoden
työkokemus johtoasentajana. Työnvalvojaehdokkail-
ta edellytetään esimieskokemusta ja sujuvaa englannin
kielen taitoa. Ihanteellista olisi, jos omistat kuormaau-
tokorZn. Sen lisäksi olet eriYäin velvollisuudentuntoi-
nen ja osaat tehdä työtä ryhmässä. Vahvat vuorovai-
kutustaidot ovat eduksi. Olet halukas työskentelemään
eri puolilla Eurooppaa sekä arkZsissa olosuhteissa.

Tilaisuutesi: Tarjoamme kiinnostavan ja monipuolisen
työympäristön sekä hyvät etenemismahdollisuudet.
On sanomaYakin selvää, eYä perehdytämme sinut
tehtäviisi ja tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet.
Odotamme hakemustasi liiYeineen ja palkkatoivei-
neen sisältäen Zedon siitä, kuinka pian voit aloiYaa.

Olemme johtava, valmistajista riippumaton palveluiden ja
järjestelmien tarjoaja sähkö-, kaasu-, vesi- ja
Aetoliikenneverkostoja varten. Tarjoamme palveluita
järjestelmille käsi@äen kaiken, millä on tekemistä energian ja
LVI- ja Aetoliikennepalveluiden tuo@amisen, tarjoamisen ja
käytön kanssa.
Toisin sanoen: Varmistamme, e@ä energia ja viesAntä
saavu@avat määränpäänsä. TurvallisesA, nopeasA ja
taloudellisesA. Aina.

Suomen pystytys- ja johtoasennustyöZimimme
tueksi etsimme

SAG GmbH · Human Resources · Sibyl Svahn
AlhonZe 23 · 66400 Laihia · Finland
T +358 6477 0320 · F +358 6477 0319
E sibyl.svahn@sag.fi www.sag.eu

Johtoasentajia &
työnvalvojia
Voimansiirto



22 vasama 9 / 2 0 1 0

Sähköli iton
KURSSIT 2010

Talotekniikka-alan TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen

!4.12. – 5.12.2010
Scandic Järvenpää, Järvenpää
Hakuaika päättyy 19.11.2010

Tämä kurssi painottuu työehtosopimusten mukaisten
urakkatöiden laskemiseen.

Kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan sähköasen-
nustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopi-
musmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edun-
valvonnan hoitamiseen.

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

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

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä soittamalla
koulutusyksikköön, puh 050 409 8469 tai sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Raha-automaattiyhdistyksen
runkosopimuksen TES-kurssi

!13.11. – 14.11.2010
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille,
erityisesti luottamusmiehille.

Kurssin tarkoituksena on oppia tuntemaan ja
hyödyntämään runkosopimuksen määräyksiä.

Liitto korvaa osanottajille ruokailut ja majoituksen
kahden hengen huoneissa, sekä matkakulut julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 29.10.2010
mennessä soittamalla koulutusyksikköön, puh. 050 409
8469 tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Asbestialtistuneiden
kuntoremonttikurssit syksyllä 2010

Syksyllä 2010 järjestetään vielä kaksi asbestialtistuneiden
kuntoremonttikurssia. Kursseille voivat osallistua myös as-
bestialtistuneiden puolisot. Kurssit pidetään Hengitysliitto
Helin kuntoutuskeskuksissa yhteistyössä Suomen Ammatti-
liittojen Lomajärjestön (SAL) kanssa.

Miten kurssille haetaan?
Hakija täyttää SAL:n lomatukihakemuksen ja lähettää sen
viimeistään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua kuntoutus-
keskukseen, jossa kurssi järjestetään. Kuntoutuskeskuksen
yhteyshenkilö ja hakemuksen lähetysosoite löytyvät kurssi-
paikka- ja ajankohtaesittelyosiosta.

Kurssien lomatuki haetaan samalla lomakkeella sekä itselle
että puolisolle. Lomatukihakemuksia saa Sähköliitosta, puh.
03 252 0111/postitus tai SAL:n kotisivuilta www.salry.net
Hakemuksessa on mainittava asbestialtistuneisuus ja perus-
telut kuntoremontin tarpeelle. Valinnat tehdään hakemuk-
sessa esille tulleiden perusteluiden mukaisesti. Lääkärinlau-
suntoa tai epikriisikopiota ei liitetä hakemukseen. Hakemus
tulee päivätä ja allekirjoittaa. Vajaasti täytettyjä hakemuksia
ei voida ottaa huomioon.

Kursseille voivat hakeutua sekä työikäiset että eläkkeellä
olevat henkilöt. Työssä olevien hakijoiden kannattaa selvit-
tää, osallistuuko työnantaja joihinkin kustannuksiin.

SAL tekee kurssilaisten valinnat. Kuntoutuskeskus lähettää
kursseille valituille kirjallisen kutsun noin kuukautta ennen
kuntoremonttikurssin alkua.

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

Kurssin sisältö
Tavoitteena on
• antaa perustiedot asbestisairauksista ja
ammattitautikorvauksista sekä käsitellä sairauteen
liittyviä erityiskysymyksiä
• virkistyä ja herättää kiinnostus sekä
antaa ohjeita oman kunnon hoitamiseen
• tarjota mahdollisuus tutustua muihin samassa
elämäntilanteessa oleviin ja keskustella heidän kanssaan
• antaa tietoa paikallisesta järjestö- ja yhdistystoiminnasta
• tukea puolisoita heidän elämäntilanteessaan

Kuntoremonttiin kuuluu opetus- ja ryhmäkeskusteluja,
ryhmäharjoituksia sekä testauksia.
Puolisoille järjestetään osittain omaa ohjelmaa.

Kurssipaikat ja -ajat
Kurssit järjestetään Hengitysliitto Helin kuntoutus-
keskuksissa Anttolanhovissa sekä Verve Liperissä.
Hakemus lähetetään viimeistään kaksi kuukautta en-
nen kurssin alkamista kurssin järjestävään kuntoutus-
keskukseen.

!Anttolanhovi
8.12. – 14.12.2010Asbestialtistuneet ja puolisot

Hakemukset : Anttolanhovi, Terttu Rossi / asbesti-
kuntoremonttikurssi, Hovintie 224, 52100Anttola

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

!Verve Liperi
22. – 27.11.2010Asbestialtistuneet ja puolisot

Hakemukset: Verve Liperi, Vuokko Rummukainen/
asbestikuntoremonttikurssi, Silmutie 11, 83430 Käsämä

Lisätietoa palvelupäällikkö Anne Jetsoselta,
puh. 040 351 4437, anne.jetsonen@verve.fi tai
toimistosihteeri Vuokko Rummukaiselta,
puh. 040 596 2783, vuokko.rummukainen@verve.fi

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa myös Hengitysliitosta
sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Tarja Pajuselta,
puh. 040 574 7515, tarja.pajunen@heli.fi

SAL:n osalta yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo,
puh. 010 239 9082, pasi.ylitalo@sal-lomat.net

Tietokoneen käytön peruskurssi
!20.11. – 21.11.2010
TSL:n Tiedontupa, Papinkatu 20, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille ammattiosastojen toimihen-
kilöille ja luottamustehtävissä toimiville sekä kaikille, jotka
haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja hyödyntämään
sen palveluita.

Kerro tästä kurssista muillekin työpaikallasi,
ja lähtekää porukalla mukaan kurssille.

Kurssin aikana tutustutaan:
• tietokoneeseen
• tietokoneen ohjelmiin
• verkon palveluihin
• Windows-kansioihin, tiedostoihin
• tekstinkäsittelyn perusteisiin
• Internetiin ja sen erilaisiin palveluihin
• Tutuksi tulevat myös tietokonelaitteet ja – termit ja
jokaiselle kurssilaiselle luodaan oma sähköpostilaatikko

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

Ilmoittaudu 5.11.2010mennessä sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469.

Asbesti-iltapäivä
Avoin yleisötilaisuus keskiviikkona
3.11.2010 klo 13.30–16.30

HengitysliiNo Heli järjestää yhdessä ammaNiliiNojen ja SAL:n
kanssa avoimen yleisötilaisuuden, joka pidetään Kouvola-
talolla, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola.
IlmoiNauduthan viimeistään 28.10.2010 mennessä.
IlmoiNautuminen ja lisätietoja: Tarja Pajunen, puh. 020 757
5138, tarja.pajunen@heli.fi.

Ohjelmassa:
As• bestille altistuminen ja asbestisairaudet
AmmaNitaudin toteaminen ja korvaukset•
AmmaNiliiNojen puheenvuoro•
SAL ja asbestikuntoremonNikurssit•
Asbestille altistuneen ja sairastuneen neuvonta, ohjaus ja•
kuntoutus

Lämpimästi tervetuloa!
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Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla

vasamalehti@sahkoliitto.fi
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PERELOY

Laatua mittauksiin
jo yli 100 vuoden ajan

Eristysvastusmittarit

Asennustesterit

Maavastusmittarit

Mikro-ohmimittarit

Kaapeleiden vian-
paikannus

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

Edulliset
sähkömoottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä
Moottorit ovat IEC-julkai-
sujen IEC 72-DIN 42673 ja
IEC 34-6 mukaisia. IP55
Eristysluokka F=155°C.
3-vaihemoottoreiden
varastomallit:
1000 r/min 0,09 - 55 kW
1500 r/min 0,06 - 90 kW
3000 r/min 0,09 - 90 kW
Esim.

SM 2,2
2,2 kW
1500 r/min
rakenne B3
hinta vain 164 €

SM 1,1 B5 1,1 kW 1500 r/min
rakenne B5
( muista antaa
tilatessasi laipan
reikien ristimitta )
hinta vain 135 €

Kierukkavaihteet s. 224-226
Vaihteeseen sopii B14A
laippamoottori
s. 223, joka kiinni-
tetään vaihteeseen
4 pultilla.
Toisioakseli on 90° kulmassa
moottorin akseliin nähden.
Varastomallit:
0,12-0,55 kW 1500/200-14 r/min
0,75 kW 1500/200-18 r/min
1,1 kW 1500/200-14 r/min
0,75-1,5 kW 1500/200-18 r/min
2,2 kW 1500/200-25 r/min
3 kW 1500/200-18 r/min
4,0-5,5 kW 1500/200-25 r/min
7,5 kW 1500/70-35 r/min
Kuvassa FRT 28.7 / 0,12
0,12 kW/1500 r/min mootto-
rille. Toisioakselin kierrosluku

on 200 r/min ja
vääntömomentti
4,8 Nm.

hinta vain 124 €

12 V DC Led valonauhat s. 151
Pituus 5 m = 300 lediä (25 W).
Liitosjohto on valmiiksi kytket-
ty. Valonauha voidaan katkaista
50 mm = 3 ledin välein.
Nauhan taustassa on 3M-
tarranauha kiinnitystä
varten valmiina.
NAUHA 12 L (5 m pakk.)
SI sininen
PU punainen
VI vihreä
KE Keltainen
L lämmin valkea 3500K
K kirkas valkea 6000K
hinta vain 78 € / 5m

Upotettava alasvalo.
HYDRA 15 VA. IP 64. Asennus
Ø 135 mm reikään, upotussy-
vyys 160 mm. Runko on pai-
nevalettua alumiinia ja etulasi
on kirkas. Ketjutettavissa
3x2,5 mm². teho 15W
hinta Ø 149 mm
37 €

alla olevat lamput
sopivat tähän valaisimeen.
AR 111 15W TehoLed kohde-
lamput 240 V.
Elinikä 30 000 h. 2800K tai
4000K. Valokeilan avautumis-
kulmat 8, 24 tai 45°. Vastaa
valoteholtaan 100W
halogeenia. Valmis-
taja Megaman.
TL 111/15 24

1-5 kpl á 75 €
yli 5 kpl á 68 €

TehoLed kohdelamput
Elinikä 20 000 h. Vastaa valo-
teholtaan 35 W halogeenia.
Ovat tunteettomia tärinälle.
Teho 7W, 230V, valokeilan ava-

utumiskulma on 40°,
kanta E14, Ø 50 mm
pituus 87 mm
värivävy 2800K
TL 5 PAR 16L

1-5 kpl á 28 €
yli 5 kpl á 26 €

Nestejäähdytteinen
TehoLed pallolamppu.
Elinikä 30 000 h. Tunteeton
tärinälle. Himmenettävissä nor-
maalilla hehkulamppuhimmen-
timellä. Teho 5W, 240V,
kanta E27, Ø 48 mm
pituus 110 mm

TL 5 E27 N
1-9 kpl á 28 €

yli 9 kpl á 26 €

TehoLed maatasosta valai-
seva valaisin IP 67. 230 V.
Maan pinnan kanssa samaan
tasoon asennettava julkisivu-
jen, terassien, pensaiden, por-
taikkojen yms. korostevalaisu-
un tarkoitettu valaisin.
Valaisimen sisällä voidaan
lamppua kallistaa 35°. Runko
on painevalettua alumiinia ja
suojalasin kehysrengas ruostu-
matonta terästä. Sisältää liitän-
tälaitteen ja 3kpl 1W teholediä.
pituus 99 mm

MAAVALO 3
Ø 145 mm
korkeus 100 mm
liit.johto 0,5 m

1-9 kpl á 78 €
yli 9 kpl á 72 €

Hinnat ALV 0%
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Kun sijoitat luettelon ja lomakkeen lomittain näytöllesi,

voit aktivoida haluamasi tuoterivin ja vetää sen tiedot

tilaus / kustannuslaskentalomakkeelle. Lomake laskee

kokonaishinnan huomioiden määräalennukset ja toi-

mituskustannukset. Voit tilata uuden tuoteluettelomme

myös 260 sivuisen kirjana veloituksetta.

Uusi n. 6000 sähkötarvikkeen tuote-

luettelomme No 24 on ilmestynyt.

Lataa se ja uusi Excel-käyttöön sopiva

tilauslomakeemme itsellesi kotisivultamme

www.finnparttia.fi

Ohessa muutamia esimerk-
kejä tuoteluettelostamme

ROUNDLINE
Sähkölämmittimet

Maahantuomme ja varastoimme
62 erilaista ruotsalaista korkea-
tasoista sähkölämmitintä.
ROUNDLINE on
helposti asennettava,
huoltoystävällinen,
turvallinen ja säätötarkka

Elektronisen
termostaatin
säätötarkkuus
on ±0,2 °C.
Tarkka säätö
merkitsee

mukavuuden lisäksi myös al-
haisempaa energian kulutusta.
Huippulaadustaan ja ominai-
suuksistaan huolimatta
ROUNDLINE tasolämmittimet
ovat todella edullisia. Esim.
1000W tehoinen 40x97 cm
mittainen BASIC 1000 T

maksaa vain 78 €
Laajemmin sivuilla 198-200.

Kuivan- ja kostean-
tilan kytkimet ja pistorasiat
sivut 45-64. Esim.

Kotimainen JUSSI-sarjan kytkin
kuivantilan uppoasennukseen
KU 1 J
1-9 kpl á 420 €
yli 9 kpl á 380 €

Valonsäädin uppoasennukseen
60-400W hehkulampputeholle
VS 400 J
1-9 kpl á 1980 €
yli 9 kpl á 1800 €

JUSSI-sarjan 2-osainen suko-
pistorasia keskiölevyllä uppo-
asennukseen PU 2 MKJP
1-9 kpl á 770 €
yli 9 kpl á 690 €

Antennipistorasia APU 1 KJ
keskiölevyyllä

1-9 kpl á 580 €
yli 9 kpl á 530 €

2-osainen
peitelevy
PL 1+1 J
1-9 kpl á 230 €
yli 9 kpl á 210 €

JUSSI-sarjan 2-osainen suko-
pistorasia kokopeitelevyllä

PU 2 MJP
1-9 kpl á 850 €

yli 9 kpl á 770 €

Kotimaiset kosteantilan KOSTI
asennuskalusteet esim.
vaihtokytkin KP 6 RJ
1-9 kpl á 690 €

yli 9 kpl á 630 €
2-osainen pistorasia

PP 2 RJ
1-9 kpl á 980 €

yli 9 kpl á 900 €
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TÄYSIN VESITIIVIS? KYLLÄ!
sen nimi on drylock. kenkä, joka lukitsee kosteuden ulkopuolelle ja pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina.

» Drylockissa on vesitiivis (WR)mutta

hengittävä kalvo, joka estää täydellsesti ve-

den läpimenon. Vesitiiviydestä huolimatta

tämä kalvo hengittää ja poistaa kosteuden

kengän sisältä.

» Drylockin kaksoisvaimentavan FX2-

pohjallisen iskunvaimennus vähentää jalko-

jesi, polviesi ja selkäsi kuormitusta. Käyttö-

mukavuutta lisäävät tiivis paljeiltti ja peh-

mustettu varsi.

» Kestävän ja pitkäikäisen PU/nitriilikumi-

pohjansa ansiosta Drylock sopii loistavasti

sinulle, joka työskentelet toisinaan liukkailla

ja kosteilla alustoilla. Pohja onmyös läm-

mön kestävä (HRO) ja jalkine sopiikin käy-

tettäväksi sekä hitsaustöissä, että kuumilla

lattiapinnoilla.

» Drylock-kengillä näyt silloinkin, kun on

pimeää. Kenkä on varustettu heijastimilla,

jotka sopivat sen harkittuun designiin.

Tutustu Drylock-mallistoon nettisivuillam-

mewww.jalas.com
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