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Puolalainen sähköasentaja on nou-
semassa – valitettavasti – harmaan
talouden symboliksi. Olkiluodon kol-
mannen ydinvoimalaitoksen työmaal-
la maksetut härskinhalvat tuntipalkat
ovat saaneet laajalti julkisuutta. Silti
kysymys on vasta epärehellisten ura-
koitsijoiden lapioiman lantakasan
huipusta. Urheiluselostajan sanoin:
taivas varjele, mitä kasan sisältä vielä
tulee.

Tämä lätti siis haisee penkomat-
takin kauas, sillä yleisesti käytetty
sanonta ”harmaa talous” on turhan
hienosteleva ilmaisu epärehellisyy-
delle. Oikeasti kysymys on rikollisesta
toiminnasta, kuten Sähkö- ja teleura-
koitsijaliitto STUL:n toimitusjohtaja
Olli-Heikki Kyllönen on sanonut.

!!!

Lain mukaan ulkomaisen työvoiman
valvonta, rakennusalan harmaan ta-
louden torjunta sekä tilaajavastuulain
toteutumisen valvonta kuuluvat Työ-
suojeluhallinnon alaisille aluehallin-
tovirastoille. Talousrikosten selvittä-
misestä vastaavat puolestaan poliisi,
verottaja ja oikeuslaitos.

Käytännössä edellä mainittujen vi-
ranomaisten resurssit valvonnan to-
teuttamiseksi ovat olemattomat. Suo-

messa vallassa olleiden hallitusten
linjana oli näiden viranomaisresurs-
sien vähentäminen. Varsinkin aiempi
pääministeripuolue keskusta vastusti
valvontaa, koska uskoi lapsenomai-
sesti pelkän valistuksen voimaan.

Rikolliset nauravat tälle puuhaste-
lulle, koska kiinni jäämisen riski on
varsin vähäinen ja sen seuraamukset

mitättömät. Jopa miljoonien eurojen
suuruisista palkkasaatavien pimityk-
sistä selviää yleensä muutaman tuhan-
nen euron sakoilla.

!!!

Ammattiyhdistysliike on jäänyt yksin
taistelemaan rakennusalan talousri-
kollisia vastaan. Sähköalallakin epä-
määräistä liiketoimintaa on jo kaik-

kialla, pientalojen sähköistämisestä
aina teollisuuden ja sähköverkkojen
suurprojekteihin saakka.

Todisteiden kaivaminen tästä pet-
tävästä lantakasasta on vaikeaa ja
vaivalloista. Palkkasyrjintä kohteena
ovat yleensä ulkomaisten yritysten
palveluksessa olevat kielitaidotto-
mat puolalaiset, turkkilaiset tai jotain
muuta kansallisuutta edustavat työn-
tekijät.

Tyypillistä on myös se, että työn
suomalainen tilaaja vetäytyy - nimen
omaan tilaajavastuulakiin vedoten -
alihankintaketjussa alimpana olevan
yrityksen väärinkäytöksistä, vaikka jo-
kaiselle ulkopuoliselle on selvää, että
tilaaja tietää tilanteen ja hyötyy siitä
myös itse.

!!!

Sähköliiton toimeliaisuuden ansiosta
puolalaisen Elektrobudowa –yhtiön
sähköasentajat ovat vihdoin sankoin
joukoin liittyneet liiton jäseniksi ja
valtuuttaneet Sähköliiton ajamaan
asiaansa käräjäoikeudessa. Tapaus on
uraauurtava suomalaisen ammattiyh-
distysliikkeen historiassa ja osoittaa,
että rikollistalouden torjuntatyössä
Sähköliitto on selkeästi ammattiliit-
tojen kärjessä.

Epärehellisen talouden lantakasa

Nälkään auttaa
vain ruoka
R i i t t a Ka l l i o

Operaatio Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen
Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Keräysvaroja ei sidota
ennalta tiettyihin avustuskohteisiin, jotta niillä voidaan aut-
taa nopeasti heti, kun apua tarvitaan. Valtaosa avusta menee
ulkomaille, mutta rahoilla autetaan myös Suomessa.

Operaatio Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin
vuosittainen keräys. Viime vuonna keräys tuotti 2,5 miljoo-
naa euroa, ja keräykseen osallistui kolmen päivän aikana noin
20 000 vapaaehtoista. Itsekin olen ollut mukana Nälkäpäivä-
talkoissa ja tutustunut SPR:n konkreettiseen avustustyöhön
paikan päällä Keniassa, Ugandassa ja Sambiassa. Näkemäni
sai minut vakuuttuneeksi siitä, että apu todella menee perille
sitä tarvitseville.

Kuluvana vuonna lahjoitusten tarpeellisuus on
konkretisoitunut eri puolilla maailmaa. SPR:llä on lahjoitta-
jien ansiosta ollut valmius auttaa nopeasti, mutta myös tukea
paikallisia yhteisöjä pitkäkestoisesti.
Maailmassa on yli miljardi nälkää näkevää ihmistä. Sodat ja
katastrofit synnyttävät nälkää, mutta suurin osa nälästä joh-
tuu hiljaisista katastrofeista, kuten ruoan hinnan noususta ja
vakavista tautiepidemioista.
Punainen Risti taistelee nälkää vastaan ehkäisemällä sen syi-
tä. Esimerkiksi Itä-Afrikan maissa monet ovat kuivuuden ta-
kia menettäneet elinkeinonsa ja köyhyys pahentaa tilannetta
entisestään. Uusien ja monipuolisten elinkeinojen harjoitta-
mista tuetaan, jotta yhteisöt eivät olisi tulevaisuudessa riippu-
vaisia ulkopuolisesta avusta.

Pitkäkestoisen työn lisäksi Punainen Risti on aut-
tanut äkillisissä katastrofeissa ja konflikteissa Nälkäpäivänä
lahjoitetuilla rahoilla. Viime syksynä hätäapua annettiin esi-
merkiksi hirmumyrskyjen uhreille Kaakkois-Aasiassa. Lisäksi
nopeaa apua on lähetetty Pohjois-Afrikkaan. Apua on tarvit-
tu kuluvana vuonna myös Libyassa ja Tunisiassa.

Kuva: Punainen Risti
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Tämän lehden pai-
noon mennessä jo 175

Rautatieläisten liittoon kuu-
lunutta sähköalan ammat-
tilaista on liittynyt Sähkö-
liittoon. Rautatieläiset ovat
hakeneet valtakunnallisen
Verkostoalan ammattilaiset
ry osasto 075:n jäsenyyttä,
ja he ovat rekisteröityneet
Sähköliiton sopimusalalle
023 (Rautatiealan Sähkö-
työntekijät).

Yksittäisten rautatieläisten
liittymisen takana on hei-
dän koko osastonsa ( Rauta-
tieläisten Liiton osasto N:o
73 Sähköalan viran- ja toi-
menhaltijat ry) erottaminen
Rautatieläisten liitosta.

Rautatieläisten osasto haki
aiemmin kahteenkin ker-
taan lupaa liittyä Sähköliit-
toon, mutta liiton hallitus
eväsi luvan viimeksi 18.8.
pitämässään kokouksessa.
Rautatiesähkäreille jätet-
tiin kuitenkin mahdollisuus
liittyä yksittäisenä jäsenenä
johonkin olemassa olevaan

Sähköliiton osastoon.
Kun portti oli jätetty raol-

leen, alkoikin tapahtua no-
peasti.

Valtakunnallinen Verkos-
toalan ammattilaiset sopi
hyvin kotisatamaksi van-
hasta liitostaan erotetuille
sähköalan ammattilaisille.
Vajaasta 300 sopimusalajäse-
nestä nyt siis yli puolet on jo
ennättänyt hakea Sähkölii-
ton jäsenyyttä. 207 eläkeläis-
jäsentä on vielä odottavalla
kannalla.

Uudet jäsenet
tervetulleita
Hausjärvelle rekisteröity,
vielä elokuussa noin 200
jäsenen osasto 075 koostuu
eri puolella Suomea asuvista
sähköisten alojen ammatti-
laisista, jotka työskentelevät
paljolti samanlaisissa töissä
kuin rautatiesähkäritkin.

Lahdessa asuva, Empowe-
rilla työskentelevä osaston
26-vuotias puheenjohtaja
Jani Pyykkö toivottaa uudet
jäsenet tervetulleeksi nuo-
rekkaaseen ja vireästi toimi-
vaan osastoon.

- Uudet jäsenet tuovat
osastoon uutta puhtia. Ak-
tiivisista jäsenistä on aina
pulaa, ja tulevassa syysko-
kouksessa taidetaan löytää
osaston luottamustoimiin
helposti innokkaita ihmisiä.

Neuvottelut jatkuvat
Elokuisessa kokouksessaan
Sähköliiton hallitus päätti,
että liitto tavoittelee sopi-
musoikeuksia rautatiealan
työehtosopimusta koskien.
Liitto jatkaa puheenjohta-
jansa johdolla neuvotteluja
asiasta VR-yhtymän, PALTA
ry:n, Rautatieläisten liiton ja
JHL:n kanssa.

- Toivottavasti pääsemme
kaikkia osapuolia tyydyttä-
vään ratkaisuun. Meillähän
täytyy olla rautatieläisille
tarjottavana sopimusalan
edunvalvonta sekä muutkin
edut, mitä liitto tarjoaa jä-
senilleen. Se on mahdollista
ainoastaan olemalla mukana
sopijaosapuolena tai liitty-
mällä heihin noudatetta-
vaan työehtosopimukseen,
puheenjohtaja Martti Ala-
koski sanoo.

Ammattilaiset
saman katon alle
Alakoski arvioi, että uudet
sähkö-, tietoliikenne-, tur-
valaite- ja verkostoasentajat
sopivat hyvin Sähköliittoon,
koska he pääosin tekevät
samoja töitä kuin muutkin
Sähköliittoon kuuluvat jä-
senet.

Erotettua Rautatieläisten
liiton osastoa N:o 73 johta-
nut Jukka Parviainen on sa-
moilla linjoilla.

- Työskentelemme saman-
laisissa töissä kuin Sähkö-
liiton muutkin jäsenet. On
hyvä saada kaikki alan am-
mattilaiset saman katon alle,
Parviainen toivoo.

Parviaisen mukaan heidät
erotettiin Rautatieläisten
liitosta, koska he olivat jo
vuosia olleet tyytymättömiä
liiton lepsuun asenteeseen
työnantaja VR:ää kohtaan.
Aina vain huonommaksi
muuttuneet työehdot aihe-
uttivat lopulta kriisin, joka
johti myös pääluottamusmies
Parviaisen erottamiseen.!

175 rautatiesähkäriä175 rautatiesähkäriä
liittynyt Sähköliittoonliittynyt Sähköliittoon

Viimeinen hetki tilata
eläkeläisten Vasama

Tilausaika eläkeläis-
jäsenten Vasamalle

vuodeksi 2012 on päätty-
mässä. Tilaukset on jätettä-
vä viimeistään 30.9.2011.

Tilaaminen ei koske sopi-
musalajäseniä, koska heil-
le Vasama lähetetään myös
vuonna 2012 automaattises-
ti kuten ennenkin. Vuoden
2012 kalenteri sopimusalajä-
senten on kuitenkin tilatta-
va erikseen. Eläkeläisjäsenet
eivät voi tilata kalenteria.

Tilausmahdollisuutta on
laajennettu tekstiviestipal-
velulla, mutta paras tapa
tehdä jompikumpi tilaus, on
tehdä se Sähköliiton net-
tisivujen Verkkopalvelussa
olevan Kalenteri- ja lehtiti-
laukset -toiminnon avulla.

EläkeläistenVasama
Koska eläkeläisille ei vuon-
na 2012 enää automaattises-
ti lähetetä Vasamaa, on leh-
destä kiinnostuneiden tilat-
tava se joko Verkkopalvelus-
ta tai tekstiviestillä. Muulla
tavoin tilausta ei voi tehdä.

Eläkeläisjäsenten Vasama-

lehden tilaus tapahtuu lä-
hettämällä tekstiviesti nu-
meroon 13145.

Viestiin pitää kirjoittaa
sanat ”sähkö” ja ”vasama”
(välilyönnillä erotettuna,
kirjaimet voivat olla isoja
tai pieniä) sekä jäsenkortis-
ta löytyvä jäsennumero nu-
meroina.
ESIMERKKI:
sähkö vasama 0124

Huomioi välilyönnit sa-
nojen välissä. Viestiin ei saa
lisätä mitään muuta (omaa
nimeä, osoitetta tms.), kos-
ka silloin viesti ei mene pe-
rille.

Tilaaja saa vastauksena ti-
lauksen vastaanottamisvah-
vistusviestin ”Vasama-leh-
den tilaus on vastaanotettu.
T: Sähköliitto”.

Kalenteri vain
sopimusalajäsenille
Sopimusalanjäsenten vuo-
den 2012 kalenteritilaus ta-
pahtuu siis joko liiton net-
tisivujen Verkkopalvelun
kautta tai lähettämällä teks-
tiviesti numeroon 13145.

Viestiin pitää kirjoittaa
sanat ”sähkö” ja ”kalenteri”
(välilyönnillä erotettuna,
kirjaimet voivat olla isoja
tai pieniä) sekä jäsenkortis-
ta löytyvä jäsennumero nu-
meroina.
ESIMERKKI:
sähkö vasama 0124

Tilaaja saa vastauksena ti-
lauksen vastaanottamisvah-
vistusviestin "Kalenteritila-
uksesi on vastaanotettu. T:
Sähköliitto".

Kalenteritilauksia voi teh-
dä vielä lokakuussa.!

Pa a vo H o l i

Kreosoottiöl jyl lä
kyllästettyjen pylväi-

den käyttö on vähentynyt,
mutta vanhat pylväät eivät
katoa minnekään. Niinpä
Sähköliiton vastaava työ-
ympäristöasiamies Veijo
Korhonen muistuttaa, että
kreosootin haittavaikutukset
on yhä edelleen huomioitava
pylvästyöskentelyssä.

- Henkilösuojaimien käyt-
tö kreosoottityössä on te-
kemämme kyselyn mukaan
hiukan vähentynyt viimei-
sen kahden vuoden aikana.
Erityisen paljon näyttää ole-
van niitä, jotka eivät tiedä,
onko suojaimia käytetty vai
ei, Veijo Korhonen kertoo.

Kreosoottipylväitä
entistä vähemmän
Alan luottamusmiehille ja

työsuojeluvaltuutetuille lä-
hetettyyn kyselyyn vasta-
si 29 henkilöä. Vastausten
mukaan on kreosootilla kyl-
lästettyjen pylväiden käyttö
selvästi vähentynyt. Nyt yli
puolet vastanneista sanoi,
että oma työnantajayritys
ei enää käytä kreosootilla
kyllästettyjä pylväitä. Kaksi
vuotta aiemmin näin sanoi
vain viidesosa.

Vastanneista 62 prosenttia
sanoin työnantajan järjestä-
neen riittävät suojavarusteet
kreosoottityöskentelyä var-
ten. Sähköliiton laatimaan
kreosoottityöskentelyohjeen
mukainen pukeutumis- ja
taukotila oli kuitenkin vain
joka neljännellä työmaalla.

Joka kolmas yritys oli huo-
mioinut kreosoottityömailla
ylimääräiseen suojautumi-
seen kuluvan ajan myös töi-
den järjestelyissä.

Ohjeita ei noudateta
Huolestuttavin havainto ky-
selyn kautta tulleiden vas-
tausten perusteella oli suo-
javarusteiden puutteellinen
käyttö. Vain 38 prosenttia

sanoi työntekijöiden käyt-
tävän annettuja suojaimia.
Puolet ei tiennyt, miten asia
on. Ohjeen mukaisesti suo-
jautuu vähän yli puolet ja
kreosoottiohjeen mukaisesti
työmaalle ja takaisin matkus-
taa vähän alle puolet työnte-
kijöistä.

- Tulokset kertovat selväs-
ti, että osa työnantajista on
huomioinut kreosoottityön
haitat ja varautunut niihin
asianmukaisesti. Ilmeisesti
näissä yrityksissä myös työn-
tekijät ovat aktiivisesti vaa-
tineet toimenpiteitä, Veijo
Korhonen arvioi.

Työntekijöiden on itse ak-
tiivisesti vaadittava työnan-
tajaa sekä hankkimaan kreo-
soottityöskentelyä koskevan
ohjeen mukaiset suojava-
rusteet että noudattamaan
asianmukaisia työtapoja.
Toisaalta työntekijän on
sen jälkeen myös käytettävä
suojavarusteita ja noudatet-
tava kreosoottityön ohjeita.
Kreosootin haitoille altistuu
työntekijä, ei työnantaja.!

Kreosootilta
pitää yhä suojautua

Pääosa rautatiealan sähkö-
työntekijöistä on jo liittynyt
Sähköliittoon.
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Toisin kuin Olkiluo-
to 3:n ydinvoimalaa

rakentava ranskalaisjätti
Areva ja laitoksen tilannut
suomalainen TVO väittävät,
maksetaan ydinvoimalan
työmaalla räikeitä alipalk-
koja.

Sähköliitolla on varmat
todisteet siitä, että ainakin
kaksi työmaalla toimivaa
puolalaista sähköalan yritys-
tä – Elektrobudowa ja Wave-
net – ei ole maksanut työnte-
kijöilleen riittävästi palkkaa.
Liitto onkin haastanut palk-
kasaatavien vuoksi Elektro-
budowan oikeuteen.

Puolalaiset joukolla
jäseniksi liittoon
Sähköliiton työehtoasiamies
Hannu Luukkosen tekemän
ja Metalliliiton puolankieli-
sen tulkin kääntämän tie-
dotteen johdosta, ovat palk-
kasyrjintään kyllästyneet
puolalaiset sähköasentajat

jo keväästä lähtien ottaneet
yhteyttä OL3 työmaalla ole-
viin ammattiliittojen edus-
tajiin.

Sen jälkeen on kasvava
joukko puolalaisia sähkö-
asentajia liittynyt Sähkölii-

ton jäseniksi. Yli kolmannes
Elektrobudowan kaikkiaan
360 sähköasentajasta on jo
liittynyt Sähköliittoon.

Puolalaiset ovat pyytäneet
Sähköliittoa auttamaan hei-
tä palkkasaatavien perimi-

sessä. Sähköliitto edustaa
siten Satakunnan käräjäoi-
keuteen jätetyssä haasteessa
kantajana 115 puolalaisia
sähköasentajaa, jotka ovat
liiton jäseniä.

Puolalaisille sähköasen-

tajille kuuluvien ja tähän
mennessä todennettujen saa-
tavien määrä on korkoineen
2 704 906,67 miljoona euroa.
Summa koostuu 1.1.2009 –
31.5.2011 välisenä aikana
kertyneistä maksamattomis-
ta palkoista, vuosilomapal-
koista, ylityötyökorvauksista
ja kulukorvauksista. Elekt-
robudowan työntekijöille on
maksettu palkkaa keskimää-
rin vain 8 - 13 euroa tunnil-
ta, kun alan TES:n minimi
on 15,03 euroa tunnilta.

Suomen pienin
tuntipalkka?
Elektrobudowaa huomatta-
vasti pienemmässä, vain 25
asentajaa työllistävässä Wa-
venet-yrityksessä asiat ovat
vieläkin huonommin. Säh-
köliiton jäsenenä olevalle
puolalaiselle sähköasentajal-
le on maksettu alimmillaan
vain 1,59 euron suuruista
tuntipalkkaa. Se lienee la-
jissaan eräänlainen Suomen
ennätys. Yritys on lisäksi ir-
tisanonut kyseinen työnteki-

jän, joka työskentelee nykyi-
sin Elektrobudowassa.

Järjestäytyneitä työnte-
kijöitä erottamalla puola-
laisyritykset eivät kuitenkaan
pääse eroon vastuistaan, siitä
asian saama julkisuus ja tule-
vat oikeudenkäynnit tulevat
pitämään huolen.

Puolalaisen sähköasenta-
jan halpamainen kohtelu
kiinnostaa tiedotusvälineitä
yhä enemmän. Omaa työ-
tään parhaan kykynsä mu-
kaan tekevän ammattimie-
hen surkea tilanne herättää
varmasti sympatiaa myös jo-
kaisessa suomalaisessa sähkö-
asentajassa. Tällaiselle työ-
syrjinnälle on tässä maassa
vihdoin saatava loppu.

Ammattiliitto Pro, Me-
talliliitto, Rakennusliitto ja
Sähköliitto toimivat yhteis-
rintamassa selvittäessään
Olkiluoto 3:n työmaalla ha-
vaittuja epäselvyyksiä, mutta
Sähköliiton ajama Elektro-
budowan tapaus on ensim-
mäinen, joka on viety oikeu-
teen asti.!

Olkiluodon puolalaisasentajien ongelmat:

Saatavat 3miljoonaa –Saatavat 3miljoonaa –
alin tuntipalkka 1,59 euroaalin tuntipalkka 1,59 euroa

Pa a vo H o l i

Moni palkansaaja rie-
muitsi kesällä, kun

kävi ilmi, että Suomeen tu-
lee puhtaan porvarihallituk-
sen sijaan laajapohjainen
hallitus, jossa molemmat
vasemmistopuolueet ovat
mukana. Kun työministerik-
si vielä nostettiin SAK:n en-
tinen puheenjohtaja Lauri
Ihalainen, arveli moni työ-
elämän kysymysten saavan
politiikassa vihdoin asian-
mukaisen painoarvon.

Kahden perättäisen por-
varihallituksen aikana asioi-
ta olikin vaikeutettu oikein
urakalla. Erityisesti harmaan
eli rikollisen talouden tor-
juntaa yritettiin estää. Niin
työsuojeluhallinnon, polii-
sin, verottajan kuin oikeus-
laitoksenkin tutkintaresurs-
seja leikattiin jatkuvasti.

Ovatko palkansaajien ja
rehellisten yritysten toiveet
toteutumassa? Saadaanko ja
halutaanko kaikki rikolliset
urakoitsijat ja muut hämärä-
heikit saada kuriin?

Hallitusohjelma
lupaa paljon
Tuore hallitusohjelma puhuu
”tehostetusta harmaan talou-
den torjunnasta” ja lupaa sen
olevan hallituksen kärki-
hankkeita. Toimenpideoh-
jelman toteuttamiseen luva-
taan varata riittävät resurssit ja
se esitellään eduskunnalle vuo-
den 2011 loppuun mennessä ja
”toteutetaan viipymättä”.

Hallitus tavoittelee va-
rovaisen arvion mukaan
300–400 miljoonan euron
suuruisia vuosittaisia verojen
ja sosiaalivakuutusmaksujen
lisäyksiä sekä takaisinsaatuja
rikoshyötyjä.

Hallitusohjelmassa myön-
netään, että talousrikolli-
suuden kiinnijäämisriskin
nostaminen edellyttää riit-
täviä viranomaisresursseja
(esimerkiksi oikeuslaitoksel-
ta, syyttäjältä, poliisilta, työ-
suojelusta ja verottajalta).
Näitä resursseja halutaan nyt
lisätä ja irrottaa hallituksen
pahamaineisesta tuottavuus-
ohjelmasta.

Tosin hallitusohjelmassa sa-

notaan ”määräaikaisesti” eli
lisäys ei tule olemaan pysyvä.

Joka tapauksessa halli-
tusohjelma lupaa vahvistaa
kolmikantaisesti työsuoje-
luvalvonnan resurssien riit-
tävyyttä ja toimivaltuuk-
sia. Tilaajavastuulain osalta
julkishallinnon on jatkossa
näytettävä esimerkkiä ja jul-
kisia hankintoja tehtäessä on
varmistettava, että yritysten
lakisääteiset asiat ovat kun-
nossa. Tilaajavastuulain uu-
distamista myös selvitetään.

Tehovalvontaa
rakennuksilla
Rakennusalan työsuhde- ja
verovalvontaa tehostetaan
ottamalla työmailla käyttöön
jo kauan sitten ehdotettu ve-
ronumero pakollisessa kuval-
lisessa tunnistekortissa. Myös
verottajalle tehtävä työnte-
kijä- ja urakkatietojen kuu-
kausittainen ilmoittamisvel-
vollisuus tulee pakolliseksi.

Kolme kaikkein kiinnos-
tavinta hallitusohjelman
esitystä koskevat erityisesti
Suomeen tulevia lähetettyjä
työntekijöitä.

Mikäli EU:n lainsäädäntö
sen sallii, tulisi työnantajille
velvollisuus tehdä Suomen
viranomaiselle ilmoitus lähe-
tetyistä työntekijöistä jo en-
nen heidän lähettämistään
Suomeen. Lisäksi Suomessa
toimivien ulkomaisten työn-
antajien pitäisi rekisteröityä
Suomeen.

Kolmanneksi hallitus ha-
luaisi selvittää, voitaisiinko
ulkomaille rekisteröidyiltä
yritysten maksamista Suo-
messa maksamista palkoista
periä lähdevero tai toimittaa
ennakonpidätys, riippumatta
siitä, onko yrityksellä Suo-
messa kiinteä toimipaikka
vai ei.

Näissä esityksissä on paljon
hyviä aikeita ja vielä enem-
män suuria toiveita. Kuinka
laajasti ne tulevat toteutu-
maan, on vielä epävarmaa.
Vuotta 2012 koskevassa hal-
lituksen budjettiesityksessä
ollaan esimerkiksi työsuoje-
lun aluehallintoviranomais-
ten noin 25 miljoonan euron
toimintomenoja leikkaamas-
sa yhdellä prosentilla eikä
suinkaan lisäämässä. !

Haluaako hallitus rikollisen
rakennusurakoinnin kuriin? #Kommentti

Missä on tilaajan
vastuu TVO?
Paavo Holi
päätoimittaja

"Surkeinta Olkiluodon
puolalaisten sähköasenta-
jien työsyrjinnässä on niin
laitoksen tilaajan kuin sen
toimittajankin täydellinen
välinpitämättömyys tilan-
teesta.

Sekä tilaajayhtiö TVO
että rakentajayhtiö Areva
ovat jatkuvasti väittäneet,
että työmaalla ei ole Sähkö-
liiton todistamaa alipalkka-
usta. Jos tällaisia todisteita
kuitenkin tulee, ovat yhtiöt
luvanneet heti purkaa ali-
palkkausta harrastavien ali-
urakoitsijoiden sopimukset.

Kun mikään selväkään
todiste ei näille yrityksille
kelpaa, on vaikea kuvitel-

la etteivät ne jo ennestään
tietäisi, mitä työmaalla oi-
keasti tapahtuu. TVO kier-
tää lisäksi vastuutaan vetoa-
malla, että tilaajavastuulaki
ei anna sille oikeutta saada
tietoja aliurakoitsijoiden
maksamista palkoista!

TVO:n toimitusjohtaja
Jarmo Tanhua ja Arevan
projektijohtaja Jean-Pierre
Mouroux ovat molemmat
vähintään moraalisesti vas-
tuusta tästä asiasta. Minus-
ta nyt molempien miesten
pitäisi tulla ulos henkises-
tä betonibunkkeristaan ja
mennä henkilökohtaisesti
puhumaan näiden puolalais-
asentajien kanssa. Jos uskal-
tavat.!

Näkyykö Olkiluodon sähköasentajien hämärien työehtojen selvittelyssä jo kajastusta paremmasta?
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sähköjohto Uusi strategia työn alla
Re i j o S a lm i
j ä r j e s t ö p ä ä l l i k k ö

ähköli itossa
aloitettiin noin
vuosi sitten stra-
tegiatyö, jonka
on tarkoitus val-

mistua ja tulla hyväksytyk-
si ensi vuonna valittavan
edustajiston ensimmäisessä
kokouksessa.

Liitolle vuonna 2005 teh-
ty strategia on tullut tiensä
päähän tai ainakin suurim-
malta osaltaan se vaatii jo
päivittämistä. Tarkoitus
onkin, että uusi edustajisto
hyväksyy heti toimikauten-
sa alussa itselleen sellaisen
työkalun, jonka avulla liit-
to on ohjattavissa seuraavat
neljä vuotta.

"""

Ammattiliiton strategialla

tarkoitetaan yleensä erik-
seen määritetylle ajanjaksol-
le laadittua näkemystä siitä,
miten jäsenistön tahtotila,
sääntöihin kirjattu toimin-
ta-ajatus ja arvot toteutuvat.
Ammattiliittojen työ ja toi-
mintakenttä ovat nykyisin
niin haasteellisia, että stra-
tegian ajanjaksoksi riittää
pääsääntöisesti keskipitkä,
eli 3 - 5 vuoden aikaväli.

Usein liittojen strategia
pitää sisällään myös näke-
myksen toimintaympäristön
ja sopimusalojen tulevai-
suuden haasteista ja uhista.
Se on varmasti hyvä tapa
varautua mahdollisten uh-
kien torjuntaan. Kokemuk-
seni perusteella ammatti-
järjestöjen tilaisuuksissa on
tapana laatia pitkiä listoja
uhkatekijöistä, joten niistä
ei yleensä ole pulaa. Strate-
gia, eli keinovalikoima nii-
den torjumiseksi, sen sijaan
usein puuttuu.

"""

Usein kysytään sitä, mi-
hin strategiaa oikeasti tar-
vitaan? Valitettavan usein
näyttääkin siltä, että strate-
gia luodaan vain siksi, että
kysyttäessä voidaan sanoa
”meilläkin sellaisen ole-
van”. Kaikessa yksinkertai-
suudessaan strategia kuiten-
kin tarkoittaa suunnitelmaa,
jolla pyritään saavuttamaan
tavoiteltu päämäärä. Ilman
strategiaa yhteisö on tuuli-
ajolla.

Parhaimmillaan strategia
näyttäytyy harkittuna ja
suunnitelmallisena matkana
kohti haluttua tulevaisuut-
ta. Yhteisön johdon tulisi
käyttää strategiaa omas-
sa työssään hyvin luovasti
ja ennakkoluulottomasti.
Strategian käsitteen kavah-
tamisen sijaan myös ammat-
tiliiton päättäjien ja johdon
pitää nähdä strategia vain

työkaluna.
Ammattiliiton johtamisen

kurjuus ja helppous kitey-
tyykin juuri tähän. Tulosta
ei voi tehdä konkreettises-
ti käytettävillä työkaluilla,
kuten esimerkiksi sähkö-
asentaja voi tehdä. Käytössä
on vain nippu paperia, jota
hyödyntämällä tulosta pitää
saada aikaan.

Tulos mitataan yleensä en-
tisen strategian tultua pää-
tökseensä erilaisina jäsen-
tutkimuksina ja kyselyinä.
Niitä taas voidaan käyttää
hyvänä pohjana, kun uuttaa
strategiaa tehdään. Näin on
toimittu Sähköliitossakin
ja viimeisimmän jäsenselvi-
tyksen tuloksia on jo päästy
lukemaan edellisten Vasa-
ma-lehtien sivuilta.

"""

Strategian hyödyntäminen
ammattiliiton toiminnassa

vaatii huomattavasti enem-
män työtä kuin sen tekemi-
nen. Paha harhakuva strate-
giasta syntyy, jos ajatellaan
niin, että kysymys on val-
miista toimintasuunnitel-
masta.

Sähköliitossa toiminnan
suunnittelun valmistelusta
vastaavien ja siitä päättä-
vien on vain huomioitava
strategiaan kirjattu haluttu
tulevaisuus ja suunnitelma
sinne pääsemiseksi. Vuodet
eivät ole veljiä keskenään
joten halutun päämäärän ta-
voittaminen edellyttää toi-
minnan jatkuvaa suunnitte-
lua ja suunnan tarkastamis-
ta. Maailman yhä nopeam-
maksi käyvä muutos ja sen
ennalta arvaamattomuus
asettaa meille lisähaasteita

"""

Tässä vaiheessa Sähköliiton
uuden strategian tekeminen

on edennyt halutun tulevai-
suuden eli vision rakenta-
miseen. Tätä kirjoitettaessa
kaksi sopimusalajohtokun-
taa ja kaksi valiokuntaa on
luonut näkemyksen liiton
halutusta tulevaisuudesta
oman toiminta-alueensa nä-
kökulmasta katsottuna.

Kaikkien hallintoelinten
ja liiton henkilökunnan
tehtyä saman työn, voidaan
tulosten pohjalta ryhtyä
koostamaan kokonaisnäke-
mystä koko liiton visiosta.
Jos niin halutaan, on syn-
tymässä olevaa visiota mah-
dollisuus tarkentaa ja testata
myös marraskuussa kokoon-
tuvassa edustajiston koko-
uksessa.

Olemme matkalla tunte-
mattomaan. Olkoon valmis-
tuva strategia väline tunte-
mattoman hahmottamiseksi
ja haltuun ottamiseksi.

Pa a vo H o l i

Sähköliiton Voltti
-päivillä Porin Yy-

terissä kokoontunut liiton
hallitus hyväksyi sähköistys-
alan (005) TES:n palkanko-
rotuksia koskevan sopimus-
ratkaisun. Työnantajapuolta
edustava STTA oli hyväksy-
nyt sopimuksen jo aiemmin.

Alan taulukkopalkat nou-
sevat 1.9.2011 lähinnä al-
kavan palkanmaksukauden
alusta 3,0 %. Urakan takuu-
palkat nousevat portaittain
seuraavasti: 1,5 % (Pr S),

2,0 % (Pr 1), 3,5 % (Pr 2),
4,0 % (Pr 3), 5,0 % (Pr 4)
ja 7,0 % (Pr 5). Lisät nouse-
vat 1.9.2011 alkaen 3,0 % ja
1.9.2012 lisästä riippuen 3 -
33 senttiä.
Lisää Sähköistysalan pal-
kankorotuksista sivulla 14.

Energia-, ICT- ja
verkostoalalle
sopimus jo aiemmin
Energia-, ICT- ja verkosto-
alan (002) TES:n palkanko-
rotuksia koskevissa neuvot-
teluissa saatiin 31.8.2011
viime hetkillä aikaan kaik-

kia osapuolia tyydyttävä
neuvottelutulos. Se perus-
tuu ratkaisuesitykseen, jon-
ka teki osapuolten suostu-
muksella valtakunnansovit-
telija Esa Lonka.

Sähköliiton hallitus kä-
sitteli neuvottelutulosta pu-
helinkokouksessaan 31.8. ja
hyväksyi yksimielisesti alan
palkankorotusta koskevan
esityksen. Sopimusalan joh-
tokunta oli jo aiemmin aa-
mupäivällä myös yksimieli-
sesti hyväksynyt saavutetun
neuvottelutuloksen, jonka
myös muut sopimusosapuo-

let ovat jo virallisesti hyväk-
syneet.

Ratkaisu korottaa Ener-
gia-, ICT- ja verkostoalan
työntekijöiden palkkoja 3,1
%. Siihen sisältyy 1.9.2011
maksettava 2,5 %:n yleisko-
rotus, minkä lisäksi 1.1.2012
maksetaan 0,6 %:n suurui-
nen paikallinen järjestely-
vara. Se maksetaan yleis-
korotuksena, mikäli siitä ei
synny paikallista sopua. Li-
säksi korotetaan pääluotta-
musmiesten ja varapääluot-
tamusmiesten korvauksia
6,0 %.

Lisää alan asiaa sivuilla 10-
11.

Teknologia-
teollisuuden
neuvottelut jatkuvat
Sähköliiton metalliteolli-
suuden neuvottelukunta on
15.9.2011. jättänyt työnan-
tajaliitolle TES-muutosesi-
tyksen, joka koskee Tekno-
logiateollisuuden sopimus-
alaa 013.

Palkkaratkaisu sisältäisi
6,0 prosentin yleiskorotuk-
sen, jonka jako tapahtuisi
etupainotteisesti kahdessa
erässä siten, että 1.10.2011

alkaen palkankorotus olisi
4,0 prosenttia ja myöhem-
min tuleva korotus 2,0 pro-
senttia. Samalla sopimus-
kautta jatkettaisiin kuudella
kuukaudella ja se päättyisi
vasta 31.3.2013.

Esityksessä on palkkarat-
kaisun lisäksi huomioitu
sopimuksen soveltamisalaa
koskevia tarkennuksia sekä
ammattitutkintolisien käyt-
töönottoa. Esitys pitää sisäl-
lään myös muita pienempiä
lisäyksiä.

Neuvotteluja jatketaan
seuraavan kerran 27.9.!

Palkankorotuksista enimmäkseen sovittu

Energia – ICT – verkostoalan (002) johtokunta oli 31.8. Tampereella täysimääräisenä paikalla päättämässä alan palkankorotusratkaisun hyväksymisestä.
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R i i t t a Ka l l i o
Pa a v o H o l i

Yli 300 sähköliittolais-
ta vietti mukavan syys-

kuisen viikonlopun Yyterin
Voltti-päivillä. Pori näytti
parhaat puolensa loppukesän
aurinkoisessa tapahtumassa,
jota horisontissa pyörineen
trombin lisäksi häiritsi vain
muutama vesipisara.

Onnistunut ohjelma
10.-11. syyskuuta pidettyjen
Voltti-päivien monet tapah-
tumat keräsivät osanottajia
läheltä ja kaukaa. Ohjelmaa
riitti niin nuorille, vanhoille
kuin keski-ikäisillekin. On-
nistuneen tapahtuman jär-
jestäjät, Porin ja Harjavallan
ammattiosastot sekä tausta-
voimana toiminut Sähköliit-
to peräänkuuluttivatkin seu-
raavien päivien järjestäjää.

- Kuka ottaa haasteen vas-
taan? Onko jo pääkaupunki-
seudun isojen osastojen aika
näyttää järjestelykykynsä,
kyseli myös puheenjohtaja
Martti Alakoski kiittäessään
järjestelytoimikunnan jäse-
niä hyvin tehdystä työstä.

Tanssi ja tuulipuisto
kiinnostivat eniten
Suuri osa Voltti-päiville tul-
leista otti osaa paitsi Yyte-
rin kylpyläriemuihin myös
aamun energiapaneeliin ja
lauantai-illan juhlaillalli-
selle, jota jatkettiin hyvän
tanssimusiikin kera. Jackpot-
yhtye ja Mira Kunnasluoto
viihdyttivät parketilla viih-
tyneitä vieraita pikkutun-
neille asti.

Illallisen lomassa myös
jaettiin onki- ja sökökisan
palkinnot samoin kuin ar-
paonnen suosimien voitot.
Esko ja Riitta Kärnä Hir-

vensalmelta nappasivat su-
vereenisti kalakunkun ja
-kuningattaren tittelit.

Voltti-päivien puuhamies,
Porin osaston puheenjohtaja
Raimo Härmä sai luovuttaa
arpajaisten 600 euron arvoi-
sen matkapalkinnon naa-
puriin, Harjavallan osaston
Reijo Nummikarille.

Päiväohjelmista suosituin
oli retki Reposaaren penger-
tien tuulipuistoon, jonne oli
bussikuljetus Yyterin kylpy-
lähotellilta samoin kuin lin-
turetkelle ja onkikisoihin-
kin.

Tuulipuiston opastuskes-
kuksesta moni sai aivan uut-
ta tietoa tuulivoimasta ja
tuulimyllyjen uusimmasta
tekniikasta. Insinööriopis-
kelija Miia Suuriniemi ker-
toi Suomen Hyötytuuli Oy:n
tuulivoimatuotannosta ja
vastasi kuulijoiden moniin
kiperiin kysymyksiin.

Kaverienergiaa
tuttujen näkemisestä
Voltti-päivillä tehdyn kyse-
lyn mukaan useimmat tuli-
vat Yyteriin tapaamaan tut-

tuja. Monia houkutti hieno
paikka meren rannalla ja
mahdollisuus juhlistaa vii-
konloppua kylpylähotellin
tyylikkäässä tanssiravinto-
lassa. Myös tapahtuman mo-
nilla aktiviteeteilla oli kan-
nattajansa.

Kajaanista asti ystävä-
pariskunnan kera Yyteriin
ajelleet Marketta ja Heikki
Kähkönen viihtyivät kyl-
pylähotellin mukavuuksista
nauttien kaksi vuorokautta.

- Ei näin hienoon paikkaan
kannattanut tulla vain yhtä
yötä varten, Kähköset kom-
mentoivat ja kiittelivät hy-
viä järjestelyjä.

Tampereelta tulleet Joonas
ja Riikka Röppänen antoi-
vat arvoa lapsiystävällisel-
le ympäristölle. Pikkuinen
Joni-poika lumoutui mittaa-
mattomasta hiekkarannasta.

Motoristeja ja
osastoporukoita
Motoristitapaamisen näyttä-
vään starttiin hotellin etupi-
halta osallistui tällä kertaa
reilu tusina asian harrasta-
jaa. Kiiltävät ja toinen tois-
taan muhkeammat pyörät
herättivät kiinnostusta myös
autolla paikalle tulleiden
keskuudessa.

Useimmille moottoripyö-

räily tuntui olevan elämän-
ikäinen harrastus, johon veri
vetää joka ikinen kesä. Yksi
pitkän linjan motoristeista
oli Turun läheltä Marttilasta
paikalle saapunut Risto Kal-
lamäki, joka kertoi aloitta-
neensa moottoripyöräilyn jo
16-vuotiaana.

- Tämä on minulle kyllä
henki ja elämä ja ajan myös
työajot moottoripyörällä
aina kuin se on mahdollista,
Kallamäki kertoi.

Iän karttuessa ovat Kal-
lamäen pyörät muuttuneet
aina vain isommiksi ja nyt
alla oli helmeilevän vihreä
Honda Valkyrie, jolle vauh-
tia antaa kuusisylinterinen
ja 1 500 -kuutioinen bokse-
rimoottori.

Yyterin kylpylähotellin
aurinkoisen puolen terassilla
vilvoitteli puolestaan joukko
iloisia miehiä Itä-Suomesta.
Järvi-Savon Sähköalojen
Työntekijät ry osasto 184 oli
saanut verkostoalan ammat-
tilaista koostuvan ammat-
tiosaston jäsenet joukolla
bussimatkalle Voltti-päiville.

Kylpylän kuohuista naut-
tineet Jani Vesalainen,
Hannu Raatikainen ja Jere

Huuhtiainen kertoivat, että
matkassa oli yli 20 osasto-
laista perheenjäsenineen ja
myöhemmin illalla oli tar-
koitus paikan päällä pitää
vielä osaston oma kokoontu-
minen.

- Oli mukava tulla tänne
vähän isommalla porukalla,
koska suurin osa meistä ei
ole täällä Yyterin maisemissa
koskaan aikaisemmin käy-
nyt, miehet totesivat yhdes-
tä suusta.!

Voltti-päivilläVoltti-päivillä
viihtyivät kaikkiviihtyivät kaikki

Yli 300 sähköliittolaista
saapui Yyteriin

- Yyterinniemen luontoa on suojeltu pitkään valtakunnallisilla suo-
jeluohjelmilla ja kaavoituksella, tiesi Mika Raitokari, joka oli toinen
linturetken järjestäjistä.

Jere Huuhtiainen, Hannu Raati-
kainen ja Jani Vesalainen osasto
184:sta jäähdyttelivät kylpy-
nautintojen välissäYyterin au-
rinkoisella terassilla.
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Te k s t i
M a r g i t N u rm i k o l u
Ku va t Pa a v o H o l i
j a M a r g i t N u rm i k o l u

Sähköliiton toisilla
Voltti-päivillä panee-

likeskustelun tämänkertaise-
na aiheena oli energia. Kes-
kustelun aloitti Energiate-
ollisuus ry:n toimitusjohtaja
Juha Naukkarisen pitämällä
alustuksen teemasta ”Kohti
hyvinvoivaa ja hiilineutraa-
lia tulevaisuutta”.

Naukkarinen osallistui
myös itse paneelikeskuste-
luun, jonka muina osanot-
tajina olivat eduskunnasta
kansanedustaja Jouko Skin-
nari (sdp.), TVO:n varatoi-
mitusjohtaja Risto Siilos ja
Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski.

Paneelin vetäjänä toimi-
nut tiedottaja Heikki Rait-

tila Työeläkevakuuttajat
TELA ry:stä rajasi keskuste-
luaiheiksi energian saatavuu-
den ja tuotannon sekä kulut-
tajahinnan kehittymisen.
Myös EU:n sisämarkkinoi-
den vaikutus energian hin-
taan, energian tuottamiseen
ja kuluttamiseen sekä ympä-
ristöön ja työmarkkinoihin
liittyvät alan kysymykset oli-
vat aiheina.

Suomi on energiamaa
Juha Naukkarinen totesi
alustuksessaan, että Suomi
on asukaslukuun verrattuna
EU:n suurin sähkönkulut-
tajamaa ja asukasta kohden
toiseksi suurin kokonaisener-
gian käyttäjä.

- Suureen kulutukseen vai-
kuttaa luonnollisesti se, että
Suomi on koko EU:n kyl-
min maa, jossa lämmitystar-
ve on selvästi suurempi kuin
esimerkiksi naapurimaassa

Ruotsissa, Naukkarinen to-
tesi.

Hän kehui Suomen teho-
kasta sähkön tuotantoa ja
siirtoa.

- Energia-ala on inves-
toinut paljon 2000-luvulla.
Suomi on ollut vuosikaudet
EU:n suurin investoija ja
toiseksi suurin yhteistuotan-
tosähkön tuottaja. Meillä on
myös yhteistuotantolaitos-
ten paras keskihyötysuhde.
Lisäksi olemme EU:n suu-
rin bioenergian hyödyntäjä,
Naukkarinen selvitti.

Vähemmän positiivisiin
seikkoihin kuuluu vuoden
2011 alussa tehty huomatta-
va sähköveron korotus, joka
nosti muun muassa kotitalo-
ussähkön hintaa. Suomi kuu-
luu nyt viiden eniten verot-
tavan maan joukkoon.

Ominaispäästöt
hyvässämallissa
Ympäristön kannalta Suo-
men sähköntuotannon omi-
naispäästöissä ollaan hyvässä
mallissa. Haasteita tulevai-
suutta silmällä pitäen kui-
tenkin riittää.

Ilmastonmuutoksen vuoksi
kasvihuonepäästöjen vähen-
täminen entisestään on eh-
dottoman tärkeää.

Naukkarinen painotti
myös energian kilpailuky-
kyistä hintaa sekä energia-
omavaraisuutta ja -turvalli-
suutta.

- Monet energialähteet
ovat hupenemassa ja keskit-
tymässä usein epävakaisiin
maihin. Kokonaisenergias-
ta meille tuodaan nyt ulko-
mailta noin 70 prosenttia.
Omavaraisuutta pitää ehdot-
tomasti parantaa, Naukkari-
nen korosti.

Uhkia riittää
Vaikka Suomessa energian
saanti ja kilpailukyky ovat-
kin vielä suhteellisen hyväs-
sä kunnossa, uhkia silti tu-
levaisuudessa riittää. Nauk-
karinen totesi esimerkiksi
lyhytjänteisen toimintaym-

päristön asettavan synkkiä
pilviä tulevaisuuteen.

- Muun muassa jo pitkään
esillä ollut Windfall-vero,
jolla pyrittäisiin leikkaa-
maan sähköyhtiöiden pääs-
tökaupan vuoksi saamia an-
siottomina pidettyjä voitto-
ja, aiheuttaa epävarmuutta,
Naukkarinen totesi.

Muina uhkina hän mainit-
si eri tuotantovaihtoehtojen
rajoittamisen, kireän vero-
tuksen ja huonosti toimivat
markkinat

- Erityisesti EU:n tasolla
tapahtuva kehitys on huoles-
tuttavaa.

Pitkäjänteisemmällä ener-
giapolitiikalla sitä vastoin
saavutettaisiin investointeja
helpottava toimintaympäris-
tö. Myös tehokkaat bioener-
giamarkkinat lisäisivät koti-
maisen energian käyttöä.

- Energia tulee joka tapa-
uksessa jatkossakin olemaan
Suomen hyvinvoinnin kul-
makivi, Naukkarinen tote-
si.!

Paneelikeskustelussa pohdittiinPaneelikeskustelussa pohdittiin
energia-asioitaenergia-asioita

Yleisö kuunteli kiinnostuneena
keskustelun kulkua.

Paneelikeskustelun energia-aihetta käsiteltiin ensisijaisesti kuluttajan näkökulmasta.
Panelistit Juha Naukkarinen (vas.), Jouko Skinnari, Risto Siilos ja Martti Alakoski.

Pa a vo H o l i

Energiakeskuste-
lun panelisteilta ky-

syttiin ensimmäiseksi, mitä
asiaa he pitävät Suomen
tärkeimpänä energiapoliit-
tisena kysymyksenä. Kaikki
panelistit olivat enemmän
tai vähemmän samaa mieltä,
että Suomen energiantuo-
tanto olisi pidettävä omissa
käsissä.

Juha Naukkarinen kertoi,
että tällä hetkellä Suomi tuo

70 prosenttia käyttämästään
kokonaisenergiasta. Miksei
Suomi voisi omavaraisuuden
lisäksi tavoitella jopa energi-
an viemistä?

TVO:n Risto Siilos koros-
ti erilaisten tuotantomene-
telmien tärkeyttä ja energi-
antuotannon rakennuspro-
jektien pituutta, jotka vaati-
vat pitkäjänteisiä päätöksiä.

Sähkön hintaa
vaikea ennustaa
Sähkön hintakehityksen
ennustamista panelistit pi-

tivät hyvin vaikeana. Jouko
Skinnari sanoi, että energi-
an tuotannosta on tullut tur-
vallisuus- ja valtapoliittinen
pelinappula ja eri tuotanto-
muotojen hinnalla pelataan
monissa maissa.

Juha Naukkarinen korosti
EU:n energiamarkkinoiden
tärkeyttä ja isojen maiden –
erityisesti Saksan, Ranskan
ja Iso-Britannian – ener-
giasooloilun saamista ku-
riin. Hän totesi vain kunkin
maan oman tuotantokapasi-
teetin vaikuttavan määrää-

västi hintatasoon.
Jos omaa energiantuotan-

toa on vähän, on maa myös
hinnoittelussa muiden ar-
moilla.

Olkiluodon
ongelmat
Paneelin yleisökysymykset
jäivät tällä kertaa vähiin,
mutta Sähköliiton sektori-
päällikkö Keijo Rimmistö
nosti kuitenkin esiin ulko-
maalaisen työvoiman ali-
palkkausasiat energia-alan
rakennusprojekteissa.

Hän kertoi turkkilaisten
verkostoammattilaisten ali-
palkkausepäilyistä Fingridin
kantaverkkotyömailla kuin
puolalaisten sähköasentaji-
en huonosta kohtelusta Ol-
kiluodon kolmannen ydin-
voimalaitoksen työmaalla.
Rimmistö tiukkasikin Risto
Siilokselta, missä on TVO:n
tilaajavastuu OL 3:n ongel-
mia koskien. Siilos vastasi,
että TVO:n linja on ”tasan
tarkkaan” se, että OL 3:n
työmaalla on noudatettava
Suomen lakia ja asetuksia.

Keijo Rimmistölle Siilok-
sen vastaus ei riittänyt, vaan
hän peräsi tilaajalta todellis-
ta vastuuta tilanteesta.

Myös Sähköliiton puheen-
johtaja Martti Alakoski oli
sitä mieltä, että ammattiyh-
distysliike näyttää jääneen
yksin valvomaan ulkomai-
sen työvoiman käyttöä ja
samalla puolustamaan myös
suomalaista yritystoimin-
taa.!

Suomen energiantuotanto pidettävä omissa käsissä
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GALLUP Hyvä meininki
veti Yyteriin

1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Voltti-päiville?
2. Miten Suomen pitäisi tuottaa energiaa
tulevaisuudessa?
3. Mitä teit kesälomalla, mitä mielessä syksyllä?

Ossi Lehtovaara,
Jalasjärvi, osasto 057
1. Lähinnä yhdessäolo ja hu-
vinpito.
2. Kai ydinvoima on ainoa
vaihtoehto, koska energian-
tarve kasvaa koko ajan.
3. Kesä kului laitesukelluk-
sen ja nyrkkeilytreenauksen
parissa. Ja tein minä töitä-
kin!

Markku Skott,
Helsinki, osasto 039
1. Eihän näitä Voltti-päiviä
voi jättää väliin! Täällä on
hyvää jengiä ja loistava mei-
ninki.
2. Ydinvoima on hyvä vaih-
toehto ja kyllä vesivoimakin
on käyttökelpoinen.
3. Kesällä kävin Ukrainassa.
Esimerkiksi Kiova ja Odessa

ovat todella hienoja paik-
koja. Ja koko maa on hyvin
eurooppalainen. Siellä on
muuten japanilainen kult-
tuuri suuressa huudossa.

Marko Päiviö,
Vantaa, osasto 039
1. Mukava porukka ja rento
meininki.
2. Ydinvoimalla ja uusiutu-
villa energialähteillä. Tuuli-
voima on hyvin marginaali-
nen vaihtoehto.
3. Kesän kohokohta oli Ita-
lian-matka.

Markku Harju,
Helsinki, osasto 039
1. Meiltä on Helsingistä
mukana hyvää porukkaa.
Rennon yhdessäolon paris-
sa päiviä vietetään. Aiom-

me tutustua poikien kans-
sa myös golfiin ja halkaista
muutaman pallon!
2. Ydinvoimalla
3. Kävin kesällä Prahassa ja
se on todella hieno mesta.

Raimo Häkkinen,
Porvoo, osasto 043
1. Edustajiston varajäsenyys
ja osaston puheenjohtajuus
vähän ”velvoittaa” osallis-
tumaan. Toisaalta halusin
tulla katsomaan kavereita.
2. Mahdollisimman puh-
taasti, mutta vaihtoehdot
ovat vähissä. Tuulivoimaa
tietysti ja uutta ydinvoimaa
on myös tehty. Vanhoja voi-
maloita voisi saneerata te-
hokkaammiksi.
3. Kävin äkkilähdöllä Bul-
gariassa, ihan kiva paikka.

Kaarniemessä olin asunto-
vaunulla ja muuten liikuin
moottoripyörän selässä. Lo-
ka-marraskuussa matkustan
Kanarian saarille.

Jani Vesalainen,
Mäntyharju, osasto 184
1. En ole ennen käynyt Yy-
terissä.
2. Vaikea kysymys. Oikeas-
taan sama millä, kunhan sitä
riittää. Mielellään ympäristö
huomioon ottaen.
3. Maatilalla asuvana tein
sivutoimisesti tilan töitä ja
kunnostamista. Ensi kesänä
jatketaan siitä, mihin tänä
vuonna jäätiin.

Petri Pulkkinen,
Helsinki, osasto 039
1. Tämähän on harvinaisen
mukava reissu, kun voi ottaa
kaverinkin mukaan. Tulin
tapaamaan myös tuttuja, en-
tisiä työkavereita lähinnä.
2. Samaan tapaan kuin nyt-
kin, monella eri tavalla.
3. Kävin sukuloimassa ja fes-
tareilla Lontoossa. Seuraa-
vaksi suuntaan Espanjaan
ystäväni luo.

Sami Hernesniemi,
Harjavalta, osasto 046
1. Tottahan olisin tullut
muutenkin, kun tapahtuma
on näin lähellä, mutta olen

mukana myös järjestelytoi-
mikunnassa.
2. Tällä hetkellä ainakin
ydinvoimalla, mutta myös
muilla tavoilla. Omakotita-
loni lämpiää pelleteillä.
3. Loppukesän loma meni
kotona. Vanhin poika saa-
tettiin koulutielle. Aiem-
min käytiin Ruotsin ristei-
lyllä. Talvilomalle suunna-
taan ehkä pohjoiseen.

Timo Ukkonen,
Mäntyharju, osasto 184
1. On kiva tulla viettämään
vapaata viikonloppua vai-
mon kanssa ja tapaamaan
kollegoita eri puolilta Suo-
mea. Myös paneelikeskuste-
lu oli kiinnostava.
2. Nykyiset energiaratkaisut
ovat ok. Kannatan kotimai-
sen polttoaineen käyttöä.
Omakotitalomme lämpiää
puulla ja tarvittaessa säh-
köllä.
3. Kesä meni kotona, ke-
väällä oltiin Teneriffalla ja
seuraavaksi suunnataan Ka-
narian Puerto Ricoon.

Markku Harju, Marko Päiviö ja
Markku Skott

Ossi Lehtovaara Raimo Häkkinen Sami Hernesniemi Petri Pulkkinen Jani Vesalainen Timo Ukkonen

V o l t t i p ä i v ä t V o l t t i p ä i v ä t V o l t t i p ä i v ä t V o l t t i p ä i v ä t
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Korkealle noussut
merivesi piti tuhannet

muuttolinnut poissa vaki-
tuisilta ruokailupaikoiltaan.
Silti Preiviikinlahden lintu-
tornille suuntautunut parin
tunnin retki oli menestys.
Rantaniityillä, tervaleppä-
lehdoissa, metsissä ja dyy-
neillä polveillut, osin pit-

kospuilla katettu reitti näytti
Yyterinniemen luonnon mo-
nipuolisuuden.

Me 20 linturetkelle osal-
listunutta saimme nauttia
kesäisestä säästä ja nähdä sa-
toja lintuja. Tavanomaisim-
pien kahlaajien lisäksi kau-
koputken kantaman päähän
asteli ylväs harmaahaikara ja
ruovikon yllä leijaili mahta-
va ruskosuohaukka.

Linturetken vetäjä, porilai-
nen Jukka Nuotio kertoo,
että ällistyttävän linturik-

kauden takana on Yyterin-
niemen ainutlaatuisuus.

- Yyterinniemi on kansain-
välisesti arvokas luontotyyp-
pikokonaisuus, jolle on kes-
kittynyt lintuvesien lisäksi
kasvistollisesti, geologisesti
ja maisemallisesti arvokkaita
alueita. Täältä löytyy oikeas-
taan kaikkea, paitsi tunturei-
ta.

Kahlaajien
tankkauspaikka
Nuotio kertoo, että matalan

Preiviikinlahden lietteissä
asustaa massoittain pikkuö-
tököitä, jotka ovat kahlaa-
jien herkkua. Tämä selittää
alueen suosion.

- Varsinkin muuttomat-
kaan valmistautuvat lintu-
parvet tankkaavat lahdella
ennen meren ylitystä. Näi-
hin aikoihin ranta täyttyy
usein joutsenista ja valko-
poskihanhista.

Tavallisimpien kahlaajien
ohella bongaajat saavat sil-
loin tällöin kaukoputkiensa

tähtäimeen myös harvinai-
suuksia kuten isoja vesipääs-
kyjä.

- Hiljattain Yyteristä ta-
vattiin esimerkiksi tundra-
kurppelo, jollainen on nähty
Suomessa vain muutaman
kerran aikaisemmin, kertoo
pitkän linjan lintuharrasta-
ja.!

Haukka ja haikara linturetken tähtinä

Preiviikinlahti on tunnettua kahlaajalintualuetta,
jossa on useita lintutorneja ja joka on lintukuvaajien suosiossa.
Hyvä reitistö helpottaa retkeilyä alueella.

- Preiviikinlahti on Etelä-Suo-
menmerkittävin kahlaajien
pysähdyspaikka, sanoo Jukka
Nuotio, joka on harrastanut lin-
tuja seitsemänvuotiaasta asti
ja bongannut yli 300 lajia.

"Kymmenet sähköliittolaiset tutustui-
vat Voltti-viikonlopun aikana Reposaa-
ren pengertien tuulipuistoon ja opastus-
keskukseen. Suomen Hyötytuuli Oy jakoi
ajankohtaista tietoa tuulivoimatuotannos-
ta ja sen kehityksestä.

Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähti-
en maailman nopeimmin kasvava sähkön-
tuotantomuoto. Vuonna 2009 tuulivoimaa
asennettiin EU:ssa enemmän kuin mitään
muuta uutta energiantuotantomuotoa.
EU-maiden yhteinen kapasiteetti oli 74
767 MW vuoden 2009 lopussa. Kasvun
oletetaan lähivuosina jatkuvan muun mu-
assa suurten merituulihankkeiden käyn-
nistymisen seurauksena.

Loputon
energialähde
Tuulivoima on ikivanha energialähde. Jo
ammoisina aikoina se kuljetti merten yli
ja jauhoi viljan. 1970-luvun öljykriisi he-
rätti tuulivoiman kiinnostavaksi energia-
muodoksi ja se on siitä lähtien läpikäynyt
valtavan kehitysjakson – nyt sähkötuotan-
totapana. Viime vuosisadan jälkipuolis-
kolla tiedostettiin ihmiskunnan jatkuvasti

kasvava kulutus, resurssien rajallisuus sekä
ilmaston likaantumisen riskit. Siinä tuuli-
voimatekniikka, uusiutuvana, päästöttö-
mänä ja vakaahintaisena energiamuotona,
sai vankan kehitysalustan.

Tuulienergiaa on kaikkialla maapallolla.
Tuulienergiapotentiaali on arvioitu yli ne-
likymmenkertaiseksi koko maailman säh-
könkulutukseen verrattuna. Tuulivoiman
teknisesti hyödynnettävissä oleva vuo-
situotanto noin 53 000 TWh. Määrä on
lähes nelinkertainen vuoden 2002 maail-
man energiakulutukseen verrattuna. Suo-
men tuulivoimapotentiaali riittäisi katta-
maan koko maan sähköenergiatarpeen.

Tuulivoima työllistää
Nopeasti kasvava globaalinen tuulivoima-
ala tarjoaa valmistavalle teollisuudelle val-
tavat markkinat. Nykyistä viennin määrä
olisi mahdollista kasvattaa huomattavasti.
Niin kauan kun tuulivoimalla tuotetaan
vain osa Suomen sähkönkulutuksesta,
esimerkiksi 10 prosenttia tuulivoimatuo-
tannon vaihtelevuus ei aiheuta ongelmia
sähkön riittävyyteen huippukulutuksen
aikana.!

Tietopaketti tuulivoimasta

- Lähivuosina Suomeen pitäisi rakentaa 1000 uutta tuulivoimalaa, jotta tuulivoiman osuusmaan
energiatuotannosta nostettaisiin nykyisestä 0,3 prosentista tavoiteltuun kuuteen prosenttiin,
kerrottiin Hyötytuuli Oy:n opastuskeskuksessa.

Voltti-päivien kyselyyn osallistu-
neiden kesken arvottiin kolmeVa-
kuutusyhtiö If:n 20 euron arvoista
S-lahjakorttia. Onnettaren suosiossa
olivat Raija Humala, osasto 046,
Harri-Pekka Tikkanen, osasto 065 ja
Markku Mäkinen, osasto 035. Onnit-
telut voittajille!

Voltti päivien kyselyyn osallistu
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Satapirkan Sähkön
eri osakasyhtiöiden

luottamusmiehet kokoontui-
vat Harjavaltaan Lammais-
ten Energian tiloihin syys-
kuun alussa ajankohtaisten
asioiden pariin. Jo kolmas
perinteinen infopäivä veti
kymmenen innokasta luot-
tamusmiestä kuulemaan alan
asioista.

Esillä olivat Energia – ICT
– Verkostoalan uunituore
palkkaratkaisu sekä palk-
kausjärjestelmäasiat.

Yleistä keskustelua ja mie-
lipiteenvaihtoa käytiin li-
säksi varallaolomääräyksistä,
-sopimuksista ja -korvauksis-
ta sekä liukuvasta työajasta,
pekkasista, joustovapaista ja
määräaikaisten työntekijöi-
den työsuhteisiin liittyvistä
asioista.

Sopimus
viime hetkellä
Sähköliiton sektoripäällikkö
Sauli Väntti selvitti luotta-

musmiehille elokuun 31. päi-
vänä hyväksyttyä palkkarat-
kaisua. Sen aikaansaaminen
venyi aivan viime metreille
asti, koska neuvottelut kariu-
tuivat toukokuussa ja tällöin
alan TES irtisanottiin päät-
tyväksi 1.9.2011. Neuvotte-
lut olivat jäissä koko kesän
ajan.

Vatajankosken Sähkön
JHL:läinen pääluottamus-
mies Arto Rantanen to-
tesikin, että keväällä vielä
uumoiltiin, että palkat lyö-
täisiin lukkoon koko so-
pimuskauden loppuun eli
31.1.2013 saakka.

- Työnantajapuolikin oli
tuolloin vielä sitä sitä miel-
tä, mutta nyt syksyllä asia
ei enää tullut kysymykseen-
kään. Vuonna 2012 toteu-
tettavista palkantarkistuk-
sista joudutaan siis neuvot-
telemaan vielä kerran, Arto
Rantanen summasi.

Ratkaisun kanssa
täytyy elää
Lammaisten Energian pää-
luottamusmies Jani Ala-

Sipilän mukaan ratkaisun
kanssa tullaan toimeen.

- Kertakorvausta alalla kyl-
lä odotettiin, mutta tämän
ratkaisun kanssa täytyy nyt
vain elää, Ala-Sipilä totesi.

Nyt saatu sopimus korot-
taa palkkoja 3,1 prosentilla.
Yleiskorotus nostaa tunti- ja
kuukausipalkkoja – vaati-
vuuden mukainen palkka ja
henkilökohtainen palkanosa
ilman ammattitutkintolisää
– 1.9.2011 lukien 2,5 prosen-
tilla. Yrityskohtainen erä ko-
rottaa työntekijöiden palk-
koja 1.1.2012 lukien 0,6 pro-
sentin suuruisella yrityskoh-
taisella erällä, joka lasketaan
tunti- ja kuukausipalkoista.
Yrityskohtainen erä jaetaan
palkkausjärjestelmän päte-
vyydenarviointijärjestelmää
käyttäen. Mikäli paikallista
sopua ei synny, se maksetaan
yleiskorotuksena.

Vaikeat neuvottelut
Sauli Väntti totesi, että ken-
tältä on tullut jonkin verran
palautetta 3,1 prosentin
ratkaisun tasosta. Ratkaisu

on kuitenkin tasoltaan kor-
keimpia, mitä tänä vuonna
työmarkkinoilla on tehty.

Nyt käydyt sopimusneu-
vottelut olivat Väntin mu-
kaan todella vaikeat.

Palkkoja on tällä sopimus-
kaudella sovittu korotetta-
vaksi yhteensä 4,3 prosent-
tia. Työehtosopimusratkaisu
tälle sopimuskaudelle sisälsi
lisäksi sopimusten yhdistämi-
sen johdosta tekstimuutok-
siin sisällytettyä kustannus-
vaikutusta palkkataulukoi-
den yhdistämisestä, keskey-
tymättömän kolmivuorotyön
vuosityöajan lyhentymisestä,
erillisten lisien ja ammatti-
tutkintolisien muutoksesta,
matkustusmääräysten muu-
toksesta sekä erilaisten kyn-
nysaikojen poistumisesta.
Tämä palkankorotusprosen-
tissa ”näkymätön” kustan-
nusvaikutus kohdentuu yri-
tyksiin erilaisilla tavoilla ja
tähän liittyvät uudistukset
ovat kuitenkin merkittävä
osa työehtosopimuksen uu-
distamista ja työehtojen ke-
hittymistä.

Sopimuskauden viimeiset
palkantarkistusneuvottelut
käydään 15.5.2012 mennes-
sä.

Sopimukseton
tila häämötti
Sähköliiton neuvottelu-
kumppaneina olivat työn-
tekijäpuolelta JHL ry sekä
työnantajapuolelta PALTA
ry ja Energiateollisuus ry.

- Välillä näytti jo siltä,
että joudumme sopimukset-
tomaan tilaan. Joka kivi ja
kanto käännettiin ja lopulta
valtakunnansovittelija Esa
Lonka teki esityksen, jon-
ka sekä Sähköliiton hallitus
että Energia – ICT – Ver-
kostoalan johtokunta yksi-
mielisesti hyväksyivät, Sauli
Väntti kertoi.

Hän totesi, että johtokun-
ta arvioi, ettei työtaistelutoi-
miin ajautuminen olisi tuo-
nut riittävää lisäarvoa koro-
tukseen.

Väntin mukaan urakoin-
tiyhtiöiden – Eltelin, Empo-
werin ja Relacomin vaikea
taloudellinen tilanne heijas-

tui työnantajaliittojen asen-
teeseen, kuten myös Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:n
työnantajille asettamat pai-
neet.

- Liittojen tulisi olla ko-
vempana EK:ta vastaan, ettei
se tulevaisuudessa tule mää-
rittelemään palkkoja, Arto
Rantanen huomautti.

Palkkausjärjestelmän
kiemurat suoriksi
Nyt saavutetun palkkarat-
kaisun lisäksi sovittiin, että
sopijapuolet käynnistävät
välittömästi yhteisen selvi-
tystyön palkkausjärjestel-
män kokonaistilanteesta.
Erityisesti huomiota tullaan
kiinnittämään pätevyyden-
arvioinnin toimivuuteen.
Selvitystyön tulosten poh-
jalta osapuolet tulevat jär-
jestämään myös tarvittavaa
yhteistä koulutusta.

Vaativuus ja pätevyys
edelleen sekaisin
Sauli Väntti valotti palk-
kausjärjestelmän tärkeimpiä
asioita: vaativuuden ja päte-

Energia-alan palkkaratkaisuEnergia-alan palkkaratkaisu
ja palkkausjärjestelmäja palkkausjärjestelmä
luottamusmiesten syynissäluottamusmiesten syynissä

Satapirkan Sähkön eri osakasyhtiöiden pääluottamusmiehet kokoontuivat yhteiseen potrettiin Lam-
maisten Energian pihalla. Vas. Tapio Sarin Vertekistä, Alpo Ekman PaneliankoskenVoimasta, Jani
Ala-Sipilä Lammaisten Energiasta, Kalle Kahri Lankosken Sähköstä, Sami Mattila Sallilan Sähkö-
asennuksesta, Asko Sillanpää Leppäkosken Sähköstä, Sähköliiton sektoripäällikkö Sauli Väntti, Tapio
Oksa Köyliön-Säkylän Sähköstä,Tero KuusistoVatajankosken Sähköstä, Erno Isomäki Kokemäenjoen
Sähköstä ja Arto RantanenVatajankosken Sähköstä.
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Sami Mattila, Tapio Sarin ja Jani Ala-Sipilä kuuntelivat tarkalla kor-
valla uuden palkkaratkaisun sisältöä.

vyyden arviointia.
- Vaativuus ja pätevyys va-

litettavasti edelleen sekoi-
tetaan keskenään, vaikka
palkkausjärjestelmä otettiin
käyttöön jo 2000-luvun al-
kupuolella, Väntti ihmetteli.
Hän painotti, että tehtävän
vaativuutta tarkasteltaessa
arvioinnin kohteena tulee
olla työ, ei henkilö. Arvioin-
nin kohde on työn sisältö,
ei nimike eikä titteli ja arvi-
ointi tapahtuu hyväksyttyjen
tehtäväkuvausten pohjalta.

Tehtäväkuvauksessa mää-
ritellään päätehtävät, muut
tehtävät, työnjohtotehtävät
ja erityisvastuut.

- Vaativuusosiossa on vain
ja ainoastaan viisi osaa: osaa-
minen, tehtävän merkitys
tulokseen/toimintaan, am-
mattikokemus, rasittavuus
ja vuorovaikutus. Väntin
mukaan leijonanosa palkas-
ta muodostuu osaamisesta ja
tehtävän merkityksestä tu-
lokseen/toimintaan.

Osa asentajista
karsastaa
vaativuusosaa
Sallilan Sähköasennuk-
sen pääluottamusmies Sami
Mattila totesi vaativuusosan
närästävän varsinkin van-
hempia asentajia.

- Kaikki eivät tahdo mil-
lään hyväksyä sitä, että nuo-
rempi asentaja voi saada
vähemmällä kokemuksella
samaa vaativuuden mukais-
ta palkkaa, kuin kokeneempi
asentaja.

Palkkausjärjestelmässä ko-
kemusvuosia ei käsitellä kaa-
vamaisesti.

- Järjestelmässä arvioidaan,
miten pitkän ajan kuluessa
työn vaatima teoreettinen
tieto ja sen mukanaan tuo-
ma ammattitaito voidaan
saavuttaa työssä tapahtuvan
koulutusprosessin avulla,
Väntti korosti.

Pätevyys työntekijän
menestyksenmittari
tehtävässä
Pätevyydellä ja työsuorituk-
sella käsitetään kaikkia niitä
työntekijän henkilökohtaisia
ominaisuuksia ja suorituksia,
joilla on merkitystä työn lop-
putulokseen. On luonnollis-
ta, että samaa työtä tekevien
palkoissa on eroja, jotka joh-
tuvat pätevyys- ja suoritu-
seroista.

- Pätevyyttä arvioitaessa
ei arvioida tehtävää, vaan
sitä kuinka hyvin henkilö
menestyy tehtävässään. Pä-
tevyyden taso ei riipu siitä,
millä tasolla palkkaryhmä
on. Eroja pätevyydessä ja

suorituksissa esiintyy kaikilla
vaativuustasoilla, Väntti pai-
notti.

Pätevyys- ja suoritusteki-
jöitä on useita, mutta joka
tapauksessa työn määrä, työn
laatu ja yhteistyökyky pitää
arvioida.

- Arviointitasoja on yleen-
sä 3 – 6. Monet työnantajat
ovat lisänneet kolmen pakol-
lisen lisäksi myös muita arvi-
oitavia kriteerejä. Esimerkik-
si oma-aloitteisuus on otettu
usein yhdeksi kriteeriksi.
Tässä on tärkeintä, että pys-
tyy näkemään oman työnsä
osana kokonaisuutta, Väntti
korosti.

Työntekijöillä oikeus
saada tietoja omasta
pätevyydestä
Pätevyyden arvioinnin tulee
olla objektiivista ja järjestel-

mällistä ja perusteiden on ol-
tava työntekijöiden tiedossa.
Pätevyys tulee tarkistaa vuo-
sittain kehityskeskusteluissa.

- Kehityskeskustelu on
asia, jota pitäisi koko ajan
kehittää. Palautteen anta-
minen on todella tärkeää ja
työntekijät haluavat raken-
tavaa palautetta. Odotusar-
vo on luonnollisesti palkan-
korotus, Väntti totesi.

Kehityskeskustelun tulok-
set ovat aina luottamukselli-
sia.

- Pitäisi laittaa oikein pla-
kaati työpaikan seinälle,
että työntekijöillä on todel-
la oikeus vähintään kerran
vuodessa saada kehityskes-
kustelussa tietoja omasta pä-
tevyydestään, Vertekin pää-
luottamusmies Tapio Sarin
mietti.!

Sektoripäällikkö Sauli Väntti kertoi Energia –
ICT –Verkostoalan ajankohtaisia asioita.

TÄÄLLÄ
VARTIOIN
MINÄ

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa
yhteistyötä tekevä vakuutusyhtiö. Palvelemme puhelimitse numerossa
01019 5110ma-pe 8-18 sekä osoitteessawww.turva.fi

Ole todellakin kuin kotonasi.

Jokainen ihminen tarvitsee asunnon. Se, missä kukin
tuntee olevansa kotonaan, onkin jo toinen juttu. Koska
koti on pikemminkinmielentila, varmista että voit asua
turvallisin mielin. Pyytämällä meidät kotikäynnille saat
laadittua juuri oikein mitoitetut ja asiantuntevasti laa-
ditut vakuutukset. Näin et maksa turhasta. Sähköliiton
jäsenenä saat myös lukuisia etuja. Ota yhteyttä alueesi
edustajaan ja sovi kotikäynti. Lähimmän edustajan löy-
dät nettisivuiltamme.

Kotikäyntitakaa oikeinmitoitetunvakuutusturvan.

kä

Sähköliitonjäsenenä saat etujamyös Tapiola Pankinpankkipalveluista.Lue lisääGGGBJIKHFB@Epankkiedut
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Tietoliikenneasentaja Jani Pyykkö
testaili pysäytysmerkin toimivuutta
työpaikkansa, Lahden Empowerin
vieressä kulkevalla tieosuudella,
joka rajautuu rautatiehen.

MaalaisjärkiMaalaisjärki
- Maalaisjärjestä on paljon apua, jos joutuu tekemään sähkötöitä liikennealu-

eella. Onneksi suurin osa jakokaapeista on sijoitettu liikennealueiden sivulle,

niin että varsinaisesti aika harvoin tarvitsee työskennellä suoranaisesti liiken-

teen seassa, tuumii lahtelainen, Empowerin palkkalistoilla työskentelevä tieto-

liikenneasentaja Jani Pyykkö.
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R i i t t a Ka l l i o

Näin sanotaan tie-
liikennelaissa. Myös

työturvallisuuslainsäädän-
nössä liikennealueella tehtä-
vä työ luokitellaan sellaisiin
vaarallisiin töihin, jotka on
suunniteltava huolellisesti jo
ennalta.

Ennakointi on paikallaan
myös siinä tapauksessa, että
työ tiealueella tai esimer-
kiksi johtojen sijoittaminen
sinne vaatii tienpitoviran-
omaisen luvan tai ainakin
ilmoituksen. Työt on myös
tehtävä luvanantajan oh-
jeita noudattaen. Ilmoitus-
menettely on usein riittävä,
kun työ ei vaadi varsinaiseen

tiealueeseen puuttumista
(esimerkiksi kaivamista).

Liikennejärjestelyt
verkostotöissä

Työturvallisuuskeskus on
julkaissut uuden oppaan lii-
kennejärjestelyistä verkosto-
töissä.

"Liikennejärjestelyt ver-
kostotöissä" -opas käsittelee
havainnollisesti verkosto-
töiden aikana käytettäviä
liikenteen järjestelyjä tie- ja
katualueilla. Myös muut lii-
kennealueet ja niiden väli-
tön läheisyys muistetaan oh-
jeistaa oppaassa.

Julkaisun lähtökohtana
on tie- ja tieliikennesäädän-
nössä annettuja säännöksiä.
Taustatietona on käytetty
aiempia Liikenneviraston ja
Suomen Kuntatekniikan yh-
distyksen alan julkaisuja.

Pidä ohje mukana
Opus on kuvitettu havain-
nollisesti monin esimerkein.
Sitä voivat käyttää niin käy-
tännön töitä liikennealueil-
la tekevät kuin töiden suun-
nittelijat, tilaajat ja valvo-
jatkin. 50-sivuinen julkaisu
sopii hyvin myös Tieturva-
koulutuksen oheisaineistok-
si verkostotöitä tekeville.

Hankkeen taustalla on
Sähköalojen työalatoimi-
kunta, ja ohjeet laatinees-
sa työryhmässä on ollut
edustus myös Sähköliitosta.
Vastaava työympäristöasia-
mies Veijo Korhosen ohella
mukana ovat olleet Jukka
Mäntynen TTK:sta, Jukka
Tamminen TSP-Safetyme-
dia Oy:stä ja liikennejärjes-
telyasiantuntija Esko Tuho-
la.

- Tämä on ainoa sähkö-
aloille tarkoitettu liiken-

nejärjestelyopas, joka on
paperiversiona tilattavissa
TTK:sta sopuisaan kuuden
euron hintaan, Veijo Kor-
honen mainostaa ja toivoo,
että asentajat ottaisivat oh-
jekirjan mukaan autoonsa.
Lisätietoja: www.ttk.fi,
puh. 09 616 261.!

Uuden oppaan kansikuvassa
poseeraa verkostoasentaja
Matti Vuorela.

Jani Pyykkö pitää uutta Liiken-
nejärjestelyt verkostotöissä
-opasta hyödyllisenä. A5-kokoi-
nen selkeästi kuvitettu kirjanen
mahtuumyös kätevästi mukaan
vaikka auton hansikaslokeroon.

Uusi opas neuvoo verkostotöiden liikennejärjestelyjä

Turvallisesti töissä tiellä
" Liikennealueella tai sen läheisyydes-

sä tehtävät työt on suoritettava niin,

ettei niistä aiheudu vaaraa työnteki-

jöille tai liikenteelle, mille ei saa töi-

den takia aiheutua myöskään tarpee-

tonta haittaa."

Jani Pyykkö arvioi,
että kiire ja yksintyös-

kentely ovat syynä, jos va-
hinkoja sattuu. Hankalissa
paikoissa on paras turvautua
kaveriapuun, sillä yksin on
mahdotonta esimerkiksi py-
säyttää liikennettä ja vetää
samanaikaisesti puhelinlin-
jaa tien yli.

Pyykkö pitää uutta ”Lii-
kennejärjestelyt verkosto-
töissä” -opasta hyvänä lisä-
nä tieturva-ohjeistukseen.
26-vuotias tietoliikenne-
asentaja on toki ennättänyt
suorittaa työnantajan järjes-
tämän tieturvakortti-koulu-
tuksen ja käytännössä pereh-
tyä asiallisiin menettelyta-
poihin. Uudenuutukaisessa
työautossa on varustuksena
hyvin näkyvä hätävilkku ja
tavaratilasta löytyy muun
muassa pysäytysmerkki ja
heijastava turvaliivi.

Siellä missä
bitti kulkee…
Jani Pyykkö luonnehtii itse-
ään ”monitoimimieheksi”.

- Työkohteena ovat oike-
astaan kaikki sähkölaitteet,
missä bitti kulkee. Pari vuot-

ta sitten vielä Eltelin leivissä
ollessani asensin paljon tuki-
asemia ja viime aikoina olen
tehnyt erityisesti siirtolaite-
asennuksia.

Pyykkö pitää työtään mie-
lekkäänä ja haastavana.

- Olen raplannut koneita
kouluajoista alkaen. Työn-
antajalta olen pyytänyt eri-
tyisesti haastavia töitä, että
mielenkiinto säilyy. Tämä
on onneksi nopeasti kehitty-
vä ala, joten aina riittää uut-
ta opeteltavaa.

Laiteasennuksia
korkeillakin paikoilla
Tietoliikenneasentajaksi
opiskellut Pyykkö on syven-
tänyt taitojaan armeija-ai-
kanaan Riihimäen viestiryk-
mentissä. Hänellä on myös
mastoluvat kunnossa, joten
nuorimies auttaa tarvittaessa
korkeissakin paikoissa.

- Kuluneena kesänä lait-
teissa on ollut paljon ukkos-
vikoja. On saanut kiipeillä
usein, mutta se ei haittaa,
sillä minä en kärsi korkean
paikan kammosta. Kun sie-
dättää itsensä kiipeämällä
puurajan yläpuolelle, korke-

us ei oikeastaan tunnu sen
kummemmalta, 110 metrin
mastossakin työskennellyt
Pyykkö vakuuttaa.

Myöskään vauhti ei saa
poikamiehen päätä sekaisin.
Moottoripyöräily on rakas
kesäharrastus. Viime kesän
retki suuntautui Pohjois-
Viroon. Tuore rusketus on
peräisin syksyn Bulgarian-
matkalta.

Työkunnostaan huolta pi-
tävä Pyykkö harrastaa myös
lenkkeilyä ja käy säännölli-
sesti kuntosalilla.

- Sinkkuna ehdin kavereit-
ten mielestä myös hyvin hoi-
taa yhteisiä asioita.

Osaston 075
puheenjohtaja
odottaa rautatieläisiä

26-vuotias Pyykkö on ennät-
tänyt olla valtakunnallisen
ammattiosastonsa Verkosto-
alan ammattilaisten puheen-
johtajana jo melkein neljä
vuotta. Edellisessä työpai-
kassaan hän toimi myös työ-
osastonsa luottamusmiehenä
ja porukkansa kärkimiehenä.
Sanavalmiilla tietoliikenne-

asentajalla ei ole pahaa sa-
nottavaa luottamustoimien
hoitamisesta.

- Neuvottelemalla asiat
selviävät.

Pari vuotta sitten Pyykkö
pääsi kokeilemaan neuvotte-
lutaitojaan myös kodinkone-
liikkeen myyjänä, jonne hän
meni ollessaan lomautettuna
Elteliltä.

- Kolmen kuukauden pesti
ei rahallisesti lyönyt leiville,
mutta tulipahan taas opittua
jotain uutta. Ja kyllä palve-
luammatissa toimiva asen-
tajakin jonkinmoisia myyjän
taitoja tarvitsee asiakaskon-
takteissaan melko useinkin.

Jani Pyykkö odottaa innol-
la ammattiosastonsa syysko-
kousta, jonne osaston jäsenet
kokoontuvat eri puolilta
Suomea.!

tuo turvaa liikenteessätuo turvaa liikenteessä

- Osaston hallituksen jäsenet
asuvat eri paikoissa, joten
kokouksiakin pidetään eri kau-
pungeissa. Viimeksi olimme
Vantaalla, ja tarvittaessa voim-
me pitää vaikka puhelin- tai
videokokouksia. Uudet jäsenet
ovat tervetulleita mukaan
toimintaan. Rautatiesähkärit
tuovat varmasti uutta voimaa
osastoon, Jani Pyykkö arvioi.
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Sähköistysalan palkankorotukset voimaan 1.9.
Alan taulukkopalkat nousevat
1.9.2011 lähinnä alkavan palkan-
maksukauden alusta 3,0 %.
Urakan takuupalkat nousevat
portaittain seuraavasti:
1,5 % (Pr S), 2,0 % (Pr 1),
3,5 % (Pr 2), 4,0 % (Pr 3),
5,0 % (Pr 4) ja 7,0 % (Pr 5).
Lisät nousevat 1.9.2011 alkaen
3,0 % ja 1.9.2012 lisästä riippuen
3 - 33 senttiä.

Aikapalkkojen korotukset 1.9.2011
Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.9.2011 yleis-
korotuksella, jonka suuruus on 3,0 %.

Perustuntipalkkoja PTP korotetaan sen palkanmaksukau-
den alusta, joka alkaa lähinnä 1.9.2011 yleiskorotuksella, jon-
ka suuruus on 3,0 %.

Perustuntipalkat ovat lähinnä 1.9.2011
alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Pr € / tunti
S 9,60
1 11,81
2 13,80
3 14,68
4 15,51
5 16,40

Henkilökohtaista palkanosaa
koskevat erityismääräykset
Mikäli yrityksen HPO-järjestelmää ei ole päivitetty vuoden
2002 HPO-leikkausten jälkeen ja päivitetyn matriisin mu-
kaisia kehityskeskusteluja käyty kunkin työntekijän kanssa
ennen 1.9.2011, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

Henkilökohtaisen palkanosan tulee olla yrityksessä vä-
hintään puoli vuotta työskennelleellä työntekijällä lähinnä
1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkka-
ryhmässä S – 1 vähintään 50 senttiä ja palkkaryhmässä 2 – 5
vähintään 61 senttiä, ellei yrityksessä ole käytössä päivitettyä
HPO-järjestelmää.

Henkilökohtaista palkanosaa koskeva matriisi on tullut en-
nen 1.9.2011 neuvotella yrityksessä työehtosopimuksen mää-
räämällä tavalla ja siten, että jokainen asentaja saa samalla
pistemäärällä järjestelmän mukaisesti saman senttimäärän
henkilökohtaista palkanosaa. Järjestelmään tehtyjen muu-
tosten ja leikkausten johdosta yrityksessä on voitu yhdessä
sopien neuvotella pistejärjestelmä uudelleen henkilön HPO-
tasoa alentamatta.

Henkilökohtaisen palkanosan
muodostuminen
Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työnteki-
jän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi
perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi
henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkat
Kaikkia kuukausipalkkoja korotetaan 3,0 % sen palkanmak-
sukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.9.2011.

Uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x
ko. työntekijän perustuntipalkka ja muunnetun kuukausipal-
kan 173 x hänen henkilökohtainen aikapalkkansa.

Urakkapalkkojen
korotukset 1.9.2011

Urakkahinnoittelu ja 1.9.2011 kesken
olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt
• Urakkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2011 alkavan pal-
kanmaksukauden alusta seuraavasti:
• Urakkahinnoittelukerroin on 1,283.

• Vapaasti hinnoiteltuja, ns. könttäurakoita ja ennen ajan-
kohtaa 1.9.2010 voimasa olleeseen asuntotuotantohinnoit-
teluun perustuvia urakoita korotetaan jäljellä olevan työmää-
rän osalta 3,0 %.
Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu
• Tavoiteansio on 1.9.2011 jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä
17,00 €.

Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotte-
luajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palk-
ka

Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan,
neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava
palkat ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksu-
kauden alusta seuraavat:

Pr € / tunti
S 10,94
1 13,47
2 15,56
3 16,01
4 16,40
5 17,07

Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) olles-
sa suurempi kuin em. taulukon mukaan määräytyvä palkka
maksetaan työntekijälle henkilökohtainen aikapalkka.

Työehtosopimuksen lisät
Työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat alla olevan taulu-
kon mukaiset taulukossa mainittuja päiviä lähinnä alkavien
palkanmaksukausien alusta:

Lisä 1.9.2011 1.9.2012
€ / h €/ h

Iltavuorolisä 0,94 1,20
Yövuorolisä 1,87 2,20
Iltatyölisä 0,94 1,20
Yötyölisä 1,87 2,20
Työvuoro
siirtoilmoituksen
myöhästyminen 2,20 2,40
Ammattitutkintolisä 0,46 0,50
Erikoisammatti-
tutkintolisä 0,83 0,90
Erittäin likaisen ja erittäin
raskaan työn lisä 0,29 0,40
Vaativan ja hankalan
työn lisä 1,53 1,60
Työpaikkaohjaajalisä 0,37 0,40

€/päivä €/päivä
Autonkuljettajalisä 2,40 2,45

Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä,
urakkapalkkauksella tehtävät työt

Kärkimieslisät työmaan ensimmäiselle kärkimiehelle
urakkatyössä ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan
palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Työryhmän jäsenmäärä € / h
1 - 2 0,33
3 - 6 0,54
7 - 10 0,84
11 - 12 1,08
13 - 20 1,45
yli 20 2,30

Toisen tai useamman kärkimiehen kärkimieslisä,
urakkapalkkauksella tehtävät työt
Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työ-
ryhmän jäsenmäärä ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryh-
män jäsenmäärä ylittää 11, on nimettävä toinen kärkimies.

Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia
kärkimiehiä. Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen.

Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai
useammalle kärkimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä
ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta
seuraavat:

Muun kuin ensimmäisen kärkimiehen
kärkimiestehtävien piirissä olevien
työntekijöiden lukumäärä € / h
1 - 2 0,33
3 - 6 0,54
7 - 10 0,84
yli 10 1,08

Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt

Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat
lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta
seuraavat:

Työryhmän jäsenmäärä € / h
3 - 6 0,54
7 - 10 0,84
11 - 12 1,08
13 - 20 1,45
yli 20 2,30

Pääluottamusmiehelle maksettavat
erilliskorvaukset
Työehtosopimuksen mukaiset pääluottamusmiehen
erilliskorvaukset ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

Edustettavien
työntekijöiden € / kahden
määrä viikon tilijakso
5 - 9 51,50
10 - 50 61,80
51 - 100 82,40
101 - 150 103,00
151 - 200 123,60
201 - 250 144,20
251 - 400 164,80
401 - 450 185,40
yli 450 sovitaan erikseen

Pyöristykset
Laskettaessa prosentuaalisia palkankorotuksia palkantarkis-
tukset lasketaan siten, että 49/100 snt pyöristetään lähinnä
alempaan ja 50/100 snt lähinnä ylempään täyteen senttiin.

Allekirjoituspöytäkirjan oikeusvaikutukset
Todettiin, että tämä sähköistysalan vuoden 2011 palkanko-
rotuksia koskeva pöytäkirja on voimassa työehtosopimuksen
oikeusvaikutuksin. Tämä pöytäkirja ei muilta kuin edellä
kohdissa 2 – 5 todetuilta osin muuta Sähköistysalan työehto-
sopimuksen 23.8.2010 – 31.1.2013 tai sitä koskevan allekir-
joituspöytäkirjan 23.8.2010 määräyksiä.

Sähköistysalan työehtosopimus 23.8.2010 – 31.1.2013 ja
sitä koskeva 23.8.2010 laadittu allekirjoituspöytäkirja ovat
edellä mainituin poikkeuksin 1.9.2011 lukien edelleen muut-
tumattomina voimassa. Työehtosopimuksen irtisanomismah-
dollisuutta koskevat määräykset sisältyvät mainittuihin asia-
kirjoihin.
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- Kaikkien pitäisi
ymmärtää, että työ-

ehtosopimuksessa on mää-
ritelty alan minimipalkat ja
– työehdot. On järjetöntä
kilpailla töistä alittamalla
sovitut minimit!
Näin selvin sanoin sähkö-
asentaja Juha Alatalo tuo-
mitsee sähköistysalallekin
levinneen epäterveen kilpai-
lun. Vantaalaisen Aren säh-
köasentajien pääluottamus-
mies ei aio vastaisuudessa-
kaan suvaita omalla työpai-
kallaan työehtosopimuksen
alituksia.

- Kun olen itse ollut mu-
kana neuvottelemassa säh-
köistysalan tessiä, en voi aja-
tellakaan, että lähtisimme
siitä tinkimään. Työehdoista
on neuvoteltu yötä päivää
ja sähköistysalan minimiksi
yhteisesti työnantajien kans-
sa sovittu, Alatalo toteaa.

Urakat ulkopuolisille
Tinkimätön luottamusmies

on saanut huomata, että
työnantaja teettää nyt urak-
kakohteensa halvempien ul-
kopuolisten aliurakoitsijoi-
den voimin.

- Meillä ei ole enää urakka-
puolella töissä yhtään omaa
asentajaa. Kaikki isommat
työmaat hoidellaan aliura-
koina. Omat asentajat ovat
nykyään kiinteistöpalvelun
puolella ja saavat tehdäk-
seen yleensä lyhytkestoisia ja
pienempiä kohteita, Alatalo
selittää.

Töiden pirstominen aihe-
uttaa lisätöitä myös luotta-
musmiespestin hoidossa.

- Aiemmin yhdellä työ-
maalla saattoi olla kymme-
niä oman talon sähkäreitä
töissä. Nyt kaverit ovat ha-
jallaan ympäri kaupunkia,
joten työmaakäyntejä var-
ten tulee ensin selvittää,
missä kaveri on keikalla ja
onko hän siellä niin pitkään,
että ehtisi tavata ennen kun
vaihtaa kohdetta, sanoo joka
torstai luottamusmiesrooliin-
sa hyppäävä Alatalo.

Töiden perässä
Helsinkiin
Jo 26 vuotta Aren palkkalis-
toilla ja pääkaupunkiseudul-
la vaikuttanut Juha Alatalo
on lähtöisin Keminmaalta.
Aikanaan mies suuntasi ete-
lään töiden perässä.

- Isällä oli sähköurakointi-
liike, joten pääsin alalle aika
mutkattomasti. Kemin seu-
dun töiden lomassa tein pa-
rin vuoden keikan Ouluun,
mutta enimmäkseen pohjoi-
sessa meno oli sitä, että kesät
oltiin uitossa ja talvet työt-
tömänä. 1985 toukokuussa
sitten suuntasin Helsinkiin.
Otin puhelinluettelon ja
aloin soittelemaan sähkö-
asennusfirmoihin. Are oli
aakkosten alkupäässä, joten
montaa soittoa ei tarvittu,
kun työpaikka löytyi, Alata-
lo muistelee.

Pitkän työrupeaman Arel-
la tehnyt Alatalo on ennät-
tänyt olla myös talon sähkö-
miesten luottamusmiehenä
jo neljä vuotta, ja sitä ennen
varamiehenäkin vuosia. Am-
mattiosastonsa puheenjohta-

jana hän ehätti toimia kolme
vuotta. Yhdessä samanaikai-
sen tes-neuvottelukunnan
jäsenyyden kanssa luotta-
mustoimet alkoivat jossain
vaiheessa verottaa vapaa-ai-
kaa kohtuuttomasti.

Uusi elämä
Juha Alatalo miettii, että
luottamustoimilla saattoi
olla vaikutusta myös perhe-
elämään. Hiljattain eronnut
mies on kuitenkin löytänyt
uuden elämänkumppanin ja
välit entiseen vaimoon ovat
asialliset. Nuorin kolmesta
lapsesta viettää säännölli-
sesti viikonloppuja isänsä
uudessa kodissa Vantaalla.
Aikuistuneita tyttäriä näkee
enää harvemmin, mutta kuu-
lolla pysytään.

Alatalo antaa arvoa jäse-
nyydelleen sähköistysalan
johto- ja neuvottelukunnas-
sa.

- Meillä on erittäin hyvä
yhteishenki. Vaikka eri nä-
kemyksiä onkin, ketään ei
lytätä. Syyskuun alussa päät-
tyneet palkankorotusneuvot-

telut käytiin yksituumaisesti,
kuten koko aiempi tes-kier-
roskin, joka oli kyllä tavatto-
man työläs, kun koko tes uu-
sittiin entistä selkeämmäksi.
Alatalo on tyytyväinen myös
työpaikkansa viime aikoina
parantuneeseen johtamis-

kulttuuriin kiinteistöpalve-
lupuolella. Pitkästä aikaa ta-
loon on palkattu myös uusia
sähköasentajia. Hyvä työti-
lanne mahdollisti 12 uuden
asentajan pestaamisen.!

Juha Alatalon 50-vuotispäivämietteet

"Tessistä löytyy minimit!""Tessistä löytyy minimit!"

28. syyskuuta 50 vuotta täyttävä JuhaAlatalo aikoo viettää synty-
mäpäivänsäMallorcalla.

Mitatusti parhaat.
Uudistuneet
Esteri-keskukset.

Esteri-keskus on varma valinta. Uudet ominaisuudet
takaavat muunneltavuuden ja lisäävät asennusnopeutta
entisestään. Mittaus tapahtuu ennen pääkytkintä, mikä
varmistaa että etäluettavalta mittarilta ei katkea jännite.

Myös lista muista eduista on yhtä katkeamaton – tutustu
tarkemmin liikkeessä tai verkossa. Esterillä ratkaiset
tehokkaan sähkönjakelun rakennusvaiheesta tulevaisuu-
den uusiin tarpeisiin.

www.ensto.fi/keskukset

! Helppo ja tilava liittymäpiste
syöttökaapeleille

! Selkeä asiakas- / sähkölaitospuoli -jako

! Helppo ryhmälisäys; valmis kisko
kolmelle lisäautomaatille

! Valmiiksi asennetut 25 A-sulakkeet,
-pohjat ja supistuskannet

! Asennus seinälle, pylvääseen tai
jalustalle, myös kiinteällä jalustalla

! Värinä nyt tyylikäs, vaaleampi
efektipintainen RAL7035E
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Saimme 11.6.2011 kuulla
traagisen tiedon Teemu Sa-
lon äkillisestä poismenosta.
Teemu menehtyi hänelle
niin rakkaassa harraste-
paikassa Saloistenjärvellä.
Siellä hän vietti lukuisat
viikonloput, hänen oman
sanontansa mukaan ”erä-
tulilla”, kouluttamassa lin-
tukoiraystäviään Retua ja
Tatua. Luonto ja eläimet
olivatkin lähellä Teemun
sydäntä. Hän oli Tammelan
Metsästysseuran aktiivinen
jäsen ja innokas koirakou-
luttaja.

Teemu tunnettiin aktii-
visena kaupunkilaisena,
joka ei epäröinyt uhrata ai-
kaansa ja voimiaan yhteis-
ten asioiden hoitamiseen.
Teemu oli ajattelija, joka
asettui aina heikomman ja
vähävaraisemman puolelle.

Työtoverina ja sähkö-
asentajana Teemu tunnet-
tiin luotettavana, tunnol-
lisena ja sanansa pitävänä
miehenä. Hän toimi oman
ammattiosastonsa Lounais-
Hämeen Sähkötyönteki-
jöiden os. 005 hallituksen
jäsenenä sekä varapuheen-
johtajana. Työpaikallaan

Sähkömatti Oy:ssä Teemu
hoiti varaluottamusmiehen
tehtäviä.

Teemu oli mukana Fors-
san Vasemmistoliiton toi-
minnassa johtokunnan
jäsenenä sekä Vasemmis-
toliiton edustajana kasva-
tuslautakunnassa. Teemun
monista luottamustehtä-
vistä vaativin oli syksystä
2010 lähtien SAK:n Fors-
san seudun paikallisjärjes-
tön puheenjohtajuus. Tä-
män tehtävän Teemu otti
tapansa mukaan vastaan
suurella mielenkiinnolla ja
tarmolla.

Tärkein asia ylitse mui-
den oli Teemulle kuiten-
kin perhe. Lukemattomat
kerrat muistan Teemun se-
lanneen omaa kalenteriaan
tarkastaen ”siipan” työvuo-
rolistaa ja varmistaen luot-
tamustehtävien yhteenso-
pivuuden perheen yhteis-
ten menojen kanssa.

Teemua jäi perheen lisäk-
si kaipaamaan suuri joukko
ystäviä, tuttavia, tovereita
ja kavereita.

Jarkko Jaakkola
Työtoveri ja hyvä ystävä

Sähköasentaja
Teemu Salo on poissa

SAK:n Forssan seudun paikallisjärjestö ry on avannut
avustustilin perheen tukemiseksi FSOP:ssa:
FI 94 5025 0220 1483 16
Tilin nimi: Teemu Salon perheen tuki
Lupa numero 8000/201/2011
Keräysaika 1.9.2011–31.12.2011

Pa a vo H o l i
R i i t t a Ka l l i o

Sähköliiton enti-
nen pitkäaikainen

toimitsija Antero Kivihar-
ju nukkui pois Tampereella
22.8.2011. Hän oli syntynyt
23.12.1923 Lappeenrannas-
sa.

Antero Kiviharju oli Säh-
köliiton ensimmäisiä työn-
tekijöitä ja ensimmäinen
palkattu toimitsija, lähes
liiton perustamisesta alka-
en. Vuonna 1983 eläkkeelle
jäänyt Kiviharju oli loppuun
asti vakaumuksellinen säh-
köliittolainen, joka työuran-
sa aikana oli mukana perus-
tamassa kymmeniä liiton
ammattiosastoja ja seurasi
liiton vaiheita tiiviisti kuo-

lemaansa asti. Kiviharju oli
palkittu liiton kultaisella an-
siomerkillä (jonka järjestys-
numero oli 8.) vuonna 1980.
Vuonna 1958 työnsä Sähkö-
liiton ruotsinkielisenä jaos-
tosihteerinä aloittanut, jär-
jestösihteeriksi ja puhelinja-
oston sihteeriksi edennyt Ki-
viharju jaksoi kantaa huolta
Sähköliiton itsenäisyyden
puolesta vielä muutama vuo-
si sitten, kun liitossa pohdit-
tiin TEAMiin liittymistä.

- Sähköliiton ei pidä antaa
päätösvaltaa asioihinsa ke-
nellekään muulle, Kiviharju
opasti ja teki kaikkensa, jot-
tei liitto tekisi tätä virhettä.

Ikitoimitsija
uskoi asiaansa
Kiviharju kunnostautui lii-
ton pohjoismaisen yhteis-

työn uranuurtajana. Ruot-
sinkieliset koulut käyneenä
oli toinen kotimainen kieli
Kiviharjulla hyvin hallus-
sa ja varsinkin siitä lähtien,
kun hän aloittelevana pu-
helinasentajana kävi parin
vuoden työkeikalla naapu-
rimaassa. Kielitaidon lisäksi
reissulta löytyi mukaan Irma-
vaimo.

Ikitoimitsija osallistui in-
nokkaasti vielä eläkkeelle
jäätyäänkin esimerkiksi lii-
ton edustajiston kokouksiin.
Paitsi kotimaisten edusta-
jiston jäsenten kanssa Ki-
viharju ehätti vaihtamaan
ajatuksia myös kokousta seu-
raamaan saapuneiden poh-
joismaisten vieraiden kanssa.
Aikaansa seurannut ja pit-
kään varsin hyväkuntoisena
pysynyt Antero Kiviharju
kielsi harrastaneensa mitään
terveysliikuntaa kymmeniin
vuosiin. Nuorena "Kintero"
sitä vastoin oli lupaava kil-
pauimari.

- Lopetin urheiluharras-
tukset vuonna 1952, kun ei-
vät ottaneet minua mukaan
olympiajoukkueeseen, Kivi-
harju muisteli 85-päiviensä
alla.

Aatteeltaan
sosialidemokraatti
Antero Kiviharjun lapsuus
Helsingin Kalliossa ja Valli-
lassa oli taloudellisesti tiuk-
kaa aikaa, sillä isä kuoli po-
jan ollessa yhdeksänvuotias,
ja ruotsinkielinen äiti joutui
elättämään perheen yksin.

Aikuisuuteen Kiviharju
kasvoi sodassa, ensin vapaa-
ehtoisena talvisodassa ja sit-

ten jatkosodassa, jossa hän
haavoittui.

Sodan jälkeen Kiviharju
pääsi töihin SDP:n puolue-
toimistoon, kun tarvittiin
väkeä eduskuntavaalien val-
misteluun. Sosialidemokra-
tia myös toimi Kiviharjun
tiukkana aatteellisena vir-
talähteenä koko hänen työ-
uransa ajan Sähköliitossa.

Työväen urheilutoimin-
taan osallistunut Kiviharju
pääsi suomalaisen uimariryh-
män kanssa Tukholmaan töi-
hin, minne hän myöhemmin
palasi pidemmäksikin aikaa.
Innostus puhelinalaan syt-
tyi L.M.Ericssonilla ja jatkui
1956 Helsingin Puhelinyh-
distyksen palveluksessa.

Samoihin aikoihin perus-
tettiin Helsingin Heikko-
virtatyöntekijäin Ammatti-
osasto 39, joka kuului vain
reilun vuoden ikäiseen Suo-
men Sähköalantyöntekijöi-
den Liittoon. Kiviharju puo-
lusti osaston tarpeellisuutta
HPY:ssä. Vuonna 1957 Kivi-
harju oli jo mukana perusta-
massa liiton Uudenmaan pii-
riä, jonka sihteeriksi hänet
myös valittiin.

Vuonna 1958 Antero Ki-
viharju aloitti uransa Sähkö-
liitossa ja muutti Helsingistä
Tampereelle, jossa silloisen
3 000 jäsenen liiton toimisto
sijaitsi. Pitkän työrupeaman
tehnyt toimitsija vaikutti
osaltaan merkittävästi muun
muassa liiton kasvuun nykyi-
seen liki 32 000 jäseneen.

Antero Kiviharjua jäivät
kaipaamaan vaimo ja lap-
set perheineen, samoin kuin
koko Sähköliitto.!

Sähköliitto oli Antero
Kiviharjun elämäntyö

"Suomi ja Venäjä ovat
sopineet 800 megahertsin
taajuusalueen koordinoin-
nista. Sopimus aikaistaa uu-
den sukupolven matkavies-
tinverkkojen käyttöönottoa
useilla vuosilla.

Suomessa 800-taajuus-
alue on päätetty osoittaa
jo aiemmin uusien, nopei-
den matkaviestinverkko-
jen käyttöön. Venäjällä
sama taajuusalue on ilmai-
lun navigointijärjestelmi-
en käytössä, minkä vuoksi
taajuusalueen käyttöönotto
Suomessa on edellyttänyt

taajuuskoordinaatiota.
Asunto- ja viestintämi-

nisteri Krista Kiurun mu-
kaan on suuri työvoitto,
että nopeita laajakaista-
verkkoja päästään rakenta-
maan huomattavasti suun-
niteltua aikaisemmin.

Nyt käyttöön saatavalla
taajuusalueella verkkojen
rakentaminen on merkit-
tävästi halvempaa kuin
korkeammilla taajuuksilla.
Lisäksi 800-alueen käyt-
töönotto edistää nopeiden
laajakaistayhteyksien ra-
kentamista taajamien ulko-

puolelle.
Kiurun mukaan 800-alu-

een toimilupien myöntä-
mismenetelmästä tehdään
taajuuspoliittinen periaate-
päätös. Päätöksen valmiste-
lu on jo aloitettu ministeri-
össä

- Periaatepäätöksessä tu-
lee linjata toimilupien ja-
koperusteet ja varmistaa,
miten 800-taajuusalueella
vielä olevien radiomikro-
fonien käyttäjäryhmien oi-
keudet turvataan, Kiuru to-
teaa.!

800MHz:n
matkaviestinverkkojen
rakentaminen aikaistuu

STEK teki mittavat lahjoitukset
sähköturvallisuuden ja energia-
tehokkuuden edistämiseksi

Sähköturvalli-
suuden edistä-

miskeskus STEK on tehnyt
mittavat lahjoitukset kah-
delle suomalaiselle yliopis-
tolle. Lappeenrannan tek-
nillinen yliopisto sai viiden
vuoden apulaisprofessuuria
varten 480 000 euroa. Aal-
to-yliopisto sai 800 000 eu-
ron lahjoituksen säätiöpää-
omaansa.

LUT:ssa professuurin
opetus- ja tutkimusalue on
älykäs sähköverkko Smart
Grid ja sen sähköturvalli-

suus ja energiatehokkuus.
Aalto-yliopistossa tavoite
on tukea uuden sähköisen
talotekniikan koulutusta ja
tutkimusta, ja yliopistoon
perustetaan alaan keskitty-
vä uuden urajärjestelmän
mukainen professuuri.

Sähköturvallisuuden edis-
tämiskeskus ry toimii säh-
köturvallisuuden ja siihen
läheisesti liittyvien tehtä-
väalueiden edistämiseksi ja
kehittämiseksi Suomessa.
Yhdistyksen jäsenistö koos-
tuu valtakunnallisesti toi-

mivista yhdistyksistä, jotka
edustavat sähkö- ja elekt-
roniikka-alalla toimivia lii-
keyrityksiä ja ammattiryh-
miä.!
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Vasamassa julkaistiin mie-
lipidemittauksen tulokset
liiton toiminnasta. Melko
itsestään selviä vastauksia,
joskin nekin herättävät pal-
jon kysymyksiä. Edunval-
vonta, sopimustoiminta ja
työttömyysturva ovat mie-
lestäni liiton tärkeimmät
tehtävät. Pidän myös hyvin
tärkeänä koulutustoimintaa,
vain koulutetut luottamus-
henkilöt pystyvät, pärjäävät
ja ovat vahvoilla työnanta-
jan painostukseen.

Omalla työpaikallani teh-
tiin liikkeenluovutus ja sitä
kautta tuli myös ammattilii-
ton vaihdos. Meillä oli oi-
kein kahdesta valita, kum-
paan liittoon liitymme. Sek-
toripäällikkö Sauli Väntti
tuli työpaikallemme kehu-
maan Sähköliiton erinomai-
suutta. Kun laitoshuoltaja-
na työskentelevänä kysyin,
valvooko Sähköliitto koko
porukan etuja, niin Väntti
vastasi:

”Kyllä Sähköliitto hoitaa
kaikkien etuja, aina laitos-
huoltajasta voimalaitoskäyt-
täjään ja kaikkia siltä välil-
tä.

Näin 40 vuotta järjestäyty-
neenä uskoin miehen puhet-
ta. Ammattiosasto, johon lii-
tyin, ei tuolloin ollut valmis
toimimaan edunvalvonnan

onnistumiseksi ja siksi kysyin
liitosta tukea. Asiani koski
ammattitutkintolisän mak-
samista ja työnantaja sor-
mella osoittaen sanoi, sinulle
ei makseta. Sauli Väntti oli
paikalla, mutta ei puuttunut
asiaan. Mutta mitenkäs kä-
vikään, liitto oli työnantajan
kanssa samaa mieltä. Eli ei
sitä apua tullut liitoltakaan.

Silloin uutena luottamus-
miehenä tunsin itseni syr-
jityksi, kun minut jätettiin
yksin asiani kanssa. Niin
paljon esillä ollut luottamus-
miehen tukeminen ei sekään
kohdalleni osunut. Odotin
ja uskoin liitolla olevan ar-
vovaltaa ja voimaa työnan-
tajaan päin asiassani, mutta
petyin ja mietin, miksi liit-
to ei hoida jäsentensä etuja.
Tunsin, etten saa vastinetta
maksamilleni jäsenmaksuil-
le. Vasama on tosi kallis ai-
kakausilehti, jos muita etuja
ei ole.

Olen kokenut yli 40 vuot-
ta kestäneen työhistoriani
aikana sen tosiseikan, että
voimakas ammattiosasto voi
saada työpaikalla asioita hoi-
dettua, mutta liitosta siihen
ei ole.

Työnantajaliittokin pitää
Sähköliittoa maltillisena
sopimuskumppanina, jolta
odottaa rohkeampaa asen-

netta.
Aktiivisesti ay-liikkeessä

toimineena jäsenenä olen
aina esittänyt uusille työn-
tekijöille liiton tärkeyttä ja
järjestäytymisen merkitystä.
Nyt näin voimakkaasti pet-
tyneenä en enää niin innok-
kaasti asiasta puhu.

Liiton tekemän tutkimuk-
sen mukaan ei työpaikoilla-
kaan olla kovin innostuneita
jäsenhankinnasta. Mitenkä
sitä voikaan olla, jos ei koe-
ta liiton toimivan parhaalla
mahdollisella tavalla.

Minulle, kun nyt työura on
jo päättynyt, tärkein etuus
oli työttömyysturva. Tässä
yhteydessä voinen kai kiittää
työttömyyskassan henkilös-
töä hyvästä asioiden hoita-
misesta. Kun minulla oli ky-
syttävää, sain aina asianmu-
kaisen vastauksen.

Sähköliiton jäsenet, pi-
täkää eduistanne huolta ja
vaatikaa vastinetta maksa-
millenne jäsenmaksuille.

Terveisin
Greta Valtala, Pori

Lukijan ääni
Valvooko Sähköliitto
jäsentensä etuja?

Sähköliitto valvoo ja
hoitaa jäsentensä etuja
entistä tehokkaammin!
Greta Valtala otti kirjoi-
tuksessaan kantaa ammat-
titutkintolisän maksamista
koskevan asian hoitamiseen
liiton toimesta. Gretan nä-
kemyksen mukaan liitto ei
hoitanut hänen asiaansa.

Erimielisyys, johon Greta
viittaa, koski ammattitut-
kintolisän maksamista laitos-
huoltajalle laitoshuoltajan
ammattitutkinnosta. Tuol-
loin voimassa olleen työeh-
tosopimuksen määräyksen
(Energiateollisuuden työn-
tekijöiden työehtosopimus)
perusteella tutkintolisää ky-
seisestä tutkinnosta ei mak-
settu. Työehtosopimuksessa
oli tuolloin luettelo tutkin-
noista, jotka olivat ammatti-
tutkintolisän piirissä. Alalla
oli tuolloin lukuisia erilaisia
työtehtäviä Gretan tehtävän
lisäksi, joista tutkintolisää ei
maksettu.

Määräys uudistettiin 15.3.
2010 voimaan astuneeseen
työehtosopimukseen. Uuden
määräyksen perusteella am-
mattitutkintolisä maksetaan
kaikille työntekijöille, jotka
ovat suorittaneet ammatti-
tutkinnon ja työskentelevät
tutkinnon mukaisessa tehtä-

vässä. Gretan kannalta tämä
uudistus tuli voimaan vali-
tettavasti liian myöhään.

Gretan asiaa tutkittiin lii-
ton edunvalvontaosastolla
ja lakiyksikössä. Lisäksi asiaa
käsitteli liiton hallitus, joten
tämä työehtosopimukses-
sa aiemmin ollut ja Gretan
esiin nostama epäkohta sai
merkittävää huomiota. Osin
tämän johdosta työehtosopi-
muksen määräystä uudistet-
tiin yllä olevalla tavalla.

Ymmärrän kuitenkin hy-
vin Gretan harmin asian
johdosta. Arvostan Gretaa
ja hänen toimintaansa am-
mattiyhdistysliikkeessä ku-
ten myös työpaikalla luotta-
mushenkilönä erittäin pal-
jon. Gretaa meidän on myös
kiittäminen siitä, että hän
kiinnitti huomiomme tähän
korjausta vaatineeseen työ-
ehtosopimusmääräykseen.

Kiitän Gretaa lämpimästi
erinomaisesta yhteistyöstä
ja toivotan hänelle mukavia
eläkepäiviä ja aurinkoista
syksyä!

Sauli Väntti,
sektoripäällikkö

Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla

vasamalehti@sahkoliitto.fi

!Työntekijöiden tulee
saada tänä vuonna noin
kolmen prosentin palkan-
korotukset, jotta ostovoi-
ma säilyisi, SAK:ssa kat-
sotaan.

- Jos palkankorotuksissa
seurataan EK:n palkkalin-
jaa, jää palkansaajan osto-
voima pakkasen puolelle,
SAK:n edunvalvontajoh-
taja Nikolas Elomaa sa-
noo.

Ostovoimaa syö yli kah-
den prosentin inflaatio yh-
dessä verotuksen ja sosiaa-
liturvamaksujen kanssa.

Elomaan mielestä työn-
tekijöille kuuluu myös
osuus työn tuottavuuden
paranemisesta.

- SAK ei voi hyväksyä,
että työntekijöiden toi-
meentulo heikkenee, vaik-
ka yritysten maksukyky pa-
ranee, Elomaa korostaa.

Valtiovarainministeriö
arvioi tämän vuoden in-
flaation tasoksi 2,4 pro-
senttia ja tuottavuuden
nousuksi 1,4 prosenttia."

SAK:n
edunvalvontajohtaja
Nikolas Elomaa:
Työntekijöille
kolmen prosentin
palkankorotukset

Sähköasentajan ammattitutkinto
1.10.2011–31.3.2013, Vantaa

Koulutuksen sisältö:
> turvallisuus ja riskien hallinta
> kiinteistöjen sähköasennukset
> viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
> paloturvallisuusjärjestelmät
> ohjelmoitava logiikat

Opiskelumaksu on 500 € + tutkintomaksu 58 €. Koulutus kuuluu
valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Hakuaika päättyy 30.9.2011.

Lisätietoja ja hakulomake netissä:
www.edupoli.fi > koulutuskalenteri > sähkö- ja energia-ala

Virnatie 5 A, 01300 Vantaa
puh. 0205 1311
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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

ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työnan-
taja tekee lomautetuista il-
moituksen TE-toimistolle vain,
jos lomautettuja on vähintään
kymmenen. Varmista työnan-
tajaltasi, kuinka monta muuta
työntekijää työpaikaltasi lo-
mautetaan ja tekeekö työnan-
taja ryhmäilmoituksen.
TE-toimiston antamia il-
moittautumispäiviä on nou-
datettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukorttiin
merkitty uusimispäivä um-
peutuu. TE-toimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa, eikä
kassa voi maksaa päivärahaa,
ellei työnhakusi ole voimassa.
Jos työnhakusi katkeaa, et voi
uusia sitä takautuvasti viittaa-
malla unohtamiseen, pitkään

ilmoittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen sairas-
tumiseen tai muuhun inhimilli-
seen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi voi-
massa!

TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulos-
taa sen ja palkkatodistuspoh-
jan Työttömyyskassojen yh-
teisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty hake-
mus palautetaan täydennet-
täväksi.
Liitä hakemukseesi viereisen
muistilistan mukaiset liitteet
ja lopuksi tarkasta vielä, että
jäsenmaksuasiasi ovat kun-
nossa työttömyyden alkuun
asti.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄ-
MINEN JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahaha-
kemuksesi aikaisintaan ha-
kujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hake-
muksia.
Ensimmäisen päivärahaha-
kemuksen käsittelyaika on
tällä hetkellä 2 viikkoa. Mak-
supäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.
Jatkohakemukset puoles-
taan ovat maksussa haku-
jakson päättymisestä lasket-
tuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona. Mak-
supäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.
Täytä jatkohakemus vähin-
tään neljältä täydeltä kalente-
riviikolta siten, että hakujakso
päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksen aikana
esimerkiksi pekkasia tai pitä-
mättömiä lomapäiviä, muista

ilmoittaa siitä jatkohakemuk-
sessasi ja liitä palkkatodistus
hakemuksesi liitteeksi.

HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työt-
tömyyskassassa kolmen
kuukauden kuluessa siitä
päivästä, jolle etuutta hae-
taan. Hakuaika koskee kaikkia
työttömyyskassan maksamia
etuuksia.

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVA-
ASIOISSA
Työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta
palvelee numeroissa
010 607 6700 ja
010 194 911.

Kun joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Liitä ansiopäivärahahakemukseen

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna-
konpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät lomara-
ha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvaus-
ta ei tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät, jotka on
maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten lo-
mautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai palka-
ton sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlas-
kijan allekirjoitus ja puhelinnumero.

Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
Lomautusilmoituksessa, joka työnantajan pitää antaa
lomautetulle kirjallisena vähintään 14 vuorokautta ennen
lomautuksen alkamista, pitää olla myös lomautetun alle-
kirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä.

Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
kotihoidon tuesta.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi vah-
vistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden 2009
verotuspäätöksestä.

Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
työttömyyskassalle tammikuussa 2011 verottajalta
tulleita verotietoja.
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Lähetä jatkohakemus
netin kautta
Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän
viikon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi
netissä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verk-
kopalvelut > Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoi-
tuksiisi sopiva jatkohakemus.

Saat päivärahat tilillesi nopeasti
ja säästät postimaksun

Kun lähetät netin kautta sunnuntaihin päättyvän nel-
jän viikon hakemuksesi, jossa on pelkkiä työttömänä-
olopäiviä eikä muutoksia yleistiedoissa, viimeistään
maanantaina kello 10.00, ovat päivärahat tililläsi jo
keskiviikkona.

Näin kirjaudut verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa

Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jä-
senrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyt-
täjätunnus on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsen-
kortistasi. Salasana on oma postinumerosi.

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensim-
mäisen kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan
täytyy olla 8–12merkkiä pitkä ja siinä on käytettävä
kahta seuraavista 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,
jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyt-
täjätunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja
salasanasi säilyy entisellään.

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen.
Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kuitenkin

kolmen kuukauden sisällä siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.

Kun sinulle on jo maksettu päivärahaa,j p ,

! Ensimmäinen päivärahahakemus liitteineen pitää lähettää aina kirjeitse.

! Päivärahahakemusten tekeminen netissä on mahdollista vasta, kun olemme
käsitelleet ensimmäisen hakemuksesi ja maksu on saapunut tilillesi.

! Jos edellisestä maksukerrasta on kulunut yli 3 kuukautta, pitää päiväraha-
hakemus lähettää jälleen kirjeitse. Kun raha on ilmestynyt tilillesi,
alkaa nettihakemustentekopalvelu taas toimia.

postitse lähetettävän maksuilmoituksen.

Haluatko heti tietää koska raha on tililläsi?
#Ota käyttöön tekstiviestipalvelu. Saat ilmaisen viestin päivärahasi maksupäivästä
matkapuhelimeesi välittömästi, kun kassa on käsitellyt hakemuksesi. Tieto on sinulla huo-
mattavasti nopeammin kuin postitse lähetettävällä maksuilmoituksella.
#Kirjaudu www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa-sivulta Työttömyyskassan verkkopalve-
luun. ValitseOmat tiedot ja Päivitä yhteystietojasi. Tarkasta, että matkapuhelinnumerosi
on oikein ja rastitaTieto maksupäivästä lähetetään tekstiviestillä.

Ajantasaista mutta ilmaista!
Valittuasi maksupäivästä ilmoittamisen tekstiviestinä ei kassa enää postita sinulle mak-
suilmoituksia eikä jatkohakemuslomakkeita. Tekstiviesti korvaa siis postitse lähetettävän
maksuilmoituksen kokonaan.
Maksuilmoitus kokonaisuudessaan on aina nähtävissäsi työttömyyskassan verkkopal-

velussa ja jatkohakemuksetkin teet näppärästi netissä.
Verkkopalvelun kautta lähetetty jatkohakemus on perillä kassassa saman tien, säästät

postimaksut eikä edes persoonallinen käsiala voi hidastaa hakemuksesi käsittelyä.

poosstiitse lläähhetettäävään makksuiillml h k
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Te k s t i
M a r g i t N u rm i k o l u
Ku va t
S am i H e l e n i u s

Sähköliiton jäsenre-
kisteri muistuttaa jä-

seniä pitämään jäsentiedot
ajantasaisina. Tietojen au-
kottomuus on oleellista, sil-
lä esimerkiksi jäsenmaksusta
vapautumiseen täytyy aina
olla jokin peruste.

Asioiden sujuvan käsitte-
lyn vuoksi tietojen päivit-
täminen on tärkeää ja myös
esimerkiksi tulevan eläkkeen
oikean määräytymisen var-
mistamiseksi.

Monta tapaa
päivittää tiedot
Kätevin tapa on päivittää

omat jäsentiedot Sähköliiton
nettisivujen verkkopalvelun
kautta www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri. Kirjautumis-
ohjeet tulevat esiin heti lin-
kin painamisen jälkeen.

Verkkopalvelu toimii 24
tuntia vuorokaudessa eli sitä
voi käyttää silloin kuin par-
haimmaksi näkee.

Tietoja voi lähettää jäsen-
rekisteriin myös sähköpostil-
la jasenrekisteri@sahkoliitto.
fi tai kirjeitse osoitteella Säh-
köalojen ammattiliitto ry, Jä-
senrekisteri, PL 747, 33101
Tampere. Ilmoituksissa pitää
aina olla mukana yhteystie-
dot, joko syntymäaika tai jä-
sennumero.

Puhelinpalvelu valitetta-
vasti ruuhkautuu helposti,
joten sitä kannattaa välttää,
mikäli vain mahdollista.

Jäsenrekisterin puhelinpäi-
vystys on avoinna arkisin klo
9-11 ja 14-15.

Jäsenmaksut kuntoon
Jäsenmaksujen maksuaikaa
on kuusi kuukautta siitä,
kun maksuperuste on syn-
tynyt. Jäsenmaksu on 1,4
prosenttia, joka maksetaan
päätoimen ennakonpidätyk-
senalaisista palkkatuloista
ja työttömyyskassan maksa-
mista etuuksista. Kassa perii
jäsenmaksun automaattisesti
päivärahoista.

Kun työnantaja
perii jäsenmaksut
Vaihtaessasi työnantajaa tee
aina uusi perintäsopimus
työnantajan kanssa ja toimi-
ta se jäsenrekisteriin.

Tarkista palkkalaskelmas-
tasi, että jäsenmaksuperin-
tä on käynnistynyt heti en-
simmäisestä palkanmaksusta
lähtien.

Perintäsopimuksen voi lä-
hettää sähköisesti nettisivu-
jen kohdasta ”Liity jäsenek-
si” tai sen voi tulostaa koh-
dasta ”Lomakkeet” (Liitty-
misilmoitus/perintäsopimus)
ja postittaa jäsenrekisteriin.

Kunmaksat
jäsenmaksut itse
Jos työnantaja ei peri jäsen-

maksuja palkasta, voit mak-
saa ne verkkopalvelussamme
www.sahkoliitto.fi > Jäsenre-
kisteri tai pyytää jäsenrekis-
teristä jäsenmaksujen mak-
samista varten viitenumerot.
Maksaessasi jäsenmaksuja
verkkopalvelun kautta et
tarvitse erillistä viitenume-
roa.
Vaikka työnantaja ei peri
jäsenmaksuja, lähetä jäsen-
rekisteriin kuitenkin perin-
täsopimus, jossa ilmoitat uu-
den työnantajan tiedot.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
puh: 03 252 0303 klo 9-11
ja 14-15
faksi: 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi

Päivitä jäsenyystietosi
ajan tasalle

Palkattomien jaksojen
ilmoittaminen
Ilmoita palkaton jakso jäsenrekisteriin, jotta se voidaan
merkitä jäsenmaksuvapaaksi. Näin varmistat, että jäse-
nyytesi ja samalla työttömyysturvaoikeutesi pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaikoja ovat muun muassa
• Kelan maksama työttömyyspäiväraha- ja

sairauspäiväraha-aika
• armeija
• määräaikainen eläke
• äitiys-/isyys- tai vanhempainraha-aika
• hoitovapaa
• opiskelu (vapautus ilmoitetaan ja hyväksytään vain

opiskelun lukukausille)
Voit Ilmoittaa palkattomat jaksot:

•Verkkopalvelun kautta www.sahkoliitto.fi > Jäsenrekisteri
• Sähköpostilla jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
• Kotisivuiltamme tulostettavalla lomakkeella
”Jäsenmaksuvapaiden ilmoittaminen”

Arja Toivonen Leila Haapamäki

HUIPPUTARJOUS
voimassa 31.12.2011 asti.

Nopea oikosulku-
virran mittaus.

Säästää jopa
50% aikaa!

Kestävä
Kestää pudotuksen

jopa 1 metristä.

Kevyt
Painaa alle 1,2 kg.

Fluke 1654B asennustesteri
Kattava testeri kokeneille käyttäjille
Fluken 1650B-sarja perustuu aiempaan, lujaan 1650-sarjaan. Se on vain
päivitetty vastaamaan mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.
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www.fluke.fi/1650B ! 0800 111 862

Nollausadapteri

Fluke. Keeping your world up and running.®

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,
Mäkeläntie 1,

puh. 010 283 2650
Lahti, Seppäläntie 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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Osastot toimivat
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 20.10.2011) tulevat osastojen
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 10.10.2011 klo 15.00 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. 050 409 8472
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pide-
tään aina joka kuukauden toisena
tiistaina klo 12.00 osaston toi-
mistolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Olemme varanneet lippuja Juha
Tapion Kipinöitä -kiertueen kon-
serttiin 3.11. 2011 klo 19.00
Verkatehtaalle. Ilmoittautumi-
set 30.9.2011 mennessä rau-
no.vuorinen@ruukki.com tai
040 522 3628. Konserttiin kut-
sutaan myös puolisot, tosin heil-
tä peritään 30 € lipusta, maksu
30.9.2011 mennessä viitteellä
8400 osaston tilille FI39 5680
0020 1979 80. Tervetuloa
mukaan!

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osastomme toimistolla alkaa päi-
vystys hallituksen kokouspäivinä
klo 16–18. Päivystäjänä toimii
Kalle Salli. Kokousaikataulut
löytyvät kotisivuiltamme.
Tervetuloa piipahtamaan!

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteistä pikku-
joulua vietetään lauantaina
19.11.2011 klo 19.00 Palokan
Viihdekeskuksessa. Meitä viih-
dyttävät muun muassa Souvarit.
Ilmoittautumiset osaston toimis-
tolla tiistaisin klo 18.00 – 19.00.
Osallistumismaksu 15 €/henki-
lö. Tervetuloa!
–Hallitus

029 Kouvolan
Sähköalantyöntekijäin
Osasto ry
Osasto pitää TES-koulutuksen lii-
ton jäsenille 8.10. – 9.10.2011
klo 9.00 Kouvolan Cumulukses-
sa. Kouluttajana toimii Sähkölii-
tosta vastaava alueasiamies Jari
Ollila. Kurssille ilmoittaudutaan
3.10.2011 mennessä osaston
numeroon 040 809 7029. Kou-
lutus sisältää ruokailut, kahvit
ja materiaalit. Jos tilaa riittää,
kurssille voi osallistua lähiosas-
tojenkin jäsenistöä. Hallitus toi-
voo runsasta osanottajajoukkoa!
–Hallitus

030Anjalankosken
Sähkötyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
25.10.2011 klo 17.00
osaston toimitiloissa.
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Tervetuloa! –Hallitus

041Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Ammattiosaston 55-vuotisjuh-
laristeily lauantaina 5.11.2011.
Juhlaristeily toteutetaan ns. saa-
ristoristeilynä Maarianhaminaan.
Matka aloitetaan M/S Silja Gala-
xylla ja paluu tapahtuu M/S Silja
Europalla. Matkan hinta on jäse-
neltä 20 € ja avecilta 45,50 €.
Varaukset tiistaihin 4.10.2011
mennessä. Hinta sisältää hytit,
aamiaisen ja buffet-ruokailun pa-
luumatkalla. Aikataulu ja ohjelma
löytyy www.sahko41.fi Lisätie-
toja ja varaustilanteen tiedot saa
Vesalta, puh 045 127 1660.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 6.10.2011 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36.

Syyskokous 10.11.2011 klo
18.00 Tervetuloa!
Pikkujoulun ja -ruokailun (2.12
ravintola Iris) ilmoittautumisoh-
jeet osaston kotisivuilta www.
porvoonsahkotyontekijat.net
–Hallitus

047Ugin Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous pidetään perjantai-
na 30.9.2011 klo 18.00 maka-
siiniravintola Kahvelissa (yläker-
ta). Esillä sääntömääräiset asiat.
–Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston vuosikokous
17.10.2011 klo 13.00 osaston
toimistolla, Paasivuorenkatu 2 C,
4. krs. Kokouksessa ovat esillä
vuoden 2012 toimintasuunnitel-
ma sekä jaoston toimihenkilöiden
ja toimikunnan valinta. Tervetuloa
suunnittelemaan jaoston tulevaa
toimintaa ja tapaamaan vanhoja
kavereita kahvittelun kera!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää teatte-
ritapaamisen pikkujoulun mer-
keissä 15.12.2011 klo 19.00
Areena-näyttämöllä, Hämeen-
tie 2 (entinen Komediateatteri).
Esitettävä kappale on Neil Hard-
wickin ohjaama komediallinen
musikaali Lainahöyhenissä. Vä-
liajalla kahvitarjoilu. Ilmoittau-
tuminen 4.11.2011 mennessä
Pekka Sepälle, puh. 040 561
3715 ja maksamalla eläkeläisja-
oston tilille 27 €/henkilö. Tilinu-
mero: Nordea 206518-138246,
viite 1957. Tervetuloa puolison
tai ystävän kanssa!

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Osastomme syyskokous järjes-
tetään perjantaina 18.11.2011
klo 18.00 Seinäjoen Sisun sau-
nakabinetissa, Keskuskatu 17 B,
kellarikrs, Seinäjoki (osaston toi-
mitilojen vieressä). Ruokailu se-
kä saunomismahdollisuus. Omat

pyyhkeet mukaan! Tervetuloa!!

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Osasto järjestää pikkujouluris-
teilyn Tallinnaan 26. – 27.11
2011. Olemme varanneet 40
paikkaa. Tallinnassa yöpymisen
vuoksi tarvitset voimassa olevan
passin tai henkilökortin. Oma-
vastuu reissuun on 30 €. Lisätie-
toa sekä sitovat ilmoittautumiset
27.10.2011 mennessä talou-
denhoitaja Timo Harjunpäälle,
puh. 0400 863 689.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston lokakuun kokous on
5.10.2011 klo 13.00 Voikkaan
entisellä paperitehtaalla, kun-
nossapidon tiloissa. Jorma Tukia
esittelee Empowerin toimintaa
ja tarjoaa kahvit. Kokoonnumme
pääportilla (ratapihan portti).

077 Savonlinnan ja Lähiympä-
ristön Sähkömiehet ry
Lokakuun kuukausikokous pide-
tään 28.10.2011 klo 18.00 Sa-
rukan savusaunalla Kokonsaares-
sa. Kokoontuminen Laitaatsillan
ABC:llä klo 17.00. Kyytiasioissa
ota yhteyttä osaston toimihenki-
löihin. Kokouksessa käsitellään
ajankohtaiset asiat. Osasto tar-
joaa rosvopaistin ja savusaunan
kokouksen jälkeen. Tervetuloa.
–Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 18.11.2011 klo
18.00 Cantina Zapatan kokous-
tiloissa , Mannilantie 44, 4krs,
Järvenpää. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat . Ruokailu vir-
vokkeineen.
Info : 044 425 2552/sihteeri,
email jarvenpaan.sahko100@
elisanet.fi

142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Osaston vuosikokous pidetään
lauantaina 5.11.2011 laivaris-
teilynä (picnik) Viking Linella.
Lähtö Turusta klo 8.45 (m/s Amo-

rella), laivan vaihto Maarianhami-
nassa ja paluu Turkuun (m/s Isa-
bella) klo 19.50. Ilmoittautumiset
viimeistään 23.10.2011 Sirk-
ka Launiaiselle, puh. 040 756
8624, Jyrki Vainiolle, puh.
044 425 4677 tai osaston koti-
sivujen kautta www.sahko142.
fi. Tervetuloa kaikki joukolla mu-
kaan!

005 Lounais-Hämeen
Sähkötyöntekijäin ry

Onkikilpailun tulokset
27.8.2011 Lamminranta Forssa

1.Timo Anttila 20 kalaa
2.Hannu Järvinen 10 kalaa
3..Arto Haakana 8 kalaa
3.Jukka Hakala 8 kalaa
4.Vesa Mäkelä 4 kalaa
5.Jukka Kuusisto 3 kalaa
5.Jarkko Jaakkola 3 kalaa
6.Olavi Halme 2 kalaa
6.Risto Toivola 2 kalaa
7.Arto Valkama 1 kala
8.Joni Suonpää

Suurimman kalan sai
Hannu Järvinen.

011Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Onkikilpailu pidettiin 24.8.2011
klo 17.00 alkaen TKT:n ajanviet-
topaikassa Ensilässä.
Näin vaakamme painosta notkui:

Yleinen sarja:
1. Antti Mansikkamäki 358g
2. Pekka Peltoniemi 309g
3. Martti Koivuluoto 295g
4. Eero Huhtakallio 176g
5. Taisto Leppänen 153g
6. Timo Laurila 143g
7. Jorma Lahtinen 131g

8. Petri Yli-Somero 109g
9. Paavo Kuitunen 77g
10. Reijo Koski 44g
11. Mauno Kankaanpää 0g
12. Erkki Virtanen 0g
13. Jani Nurminen 0g

Nuorten sarja:
1. Matias Forsström 23g
2. Niko Nurminen 9g
3. Milla Nurminen 0g

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Onkikilpailut 20.8.2011 päätet-
tiin järjestää vaihteeksi lähellä
kaupunkia ja paikaksi valittiin Au-
langonjärvi. Onkisää oli mitä mai-
nioin, aurinko porotti kesäiseen
malliin ja lämmintä oli. Navakka
tuuli hiukan haittasi onkijoita, ko-
hoa oli vaikea saada rantakaisli-
kon yli. Aulangonjärveen on istu-
tettu arvokalaa, mutta onkiin tar-
rasi etupäässä salakoita ja sär-
kiä, taisi joku ahvenkin olla. Kuten
aina kilpailuissa, parhaat erottu-
vat ja tällä kerralla oli Ahlstenin
Jarin vuoro korjata parhaat pal-
kinnot.

Kilpailun tulokset:
1. Jari Ahlsten 0,47 kg
2. Raimo Salo 0,37 kg
3. Teuvo Raudus 0,37 kg
4. Pauli Suvanto 0,35 kg
5. Esa Nurminen 0,21 kg
6. Kalervo Lehtonen 0,16 kg
7. Pentti Laine 0,08 kg
8. Tatu Aaltonen 0,06 kg
9. Esko Virtanen 0,03 kg
10. Aimo Pohjola 0,01 kg
11. Eino Tuominen (ei saalista)

Isoin kala: Pauli Suvanto 50 g

Kalakisat

Lappeenrannan päivystys 2011
Itä-Suomen alueasiamies Jouni Leppänen, puh. 050 60 303,
päivystää Lappeenrannassa, Väinölänkatu 25
keskiviikkona 7.9., 12.10., 16.11. ja 7.12. klo 16 – 18.

Den polska elmontören blir - tyvärr -
symbol för den grå ekonomin. De svi-
naktigt låga timlöner som betalts på
det tredje kärnkraftsbygget i Olkiluoto
har fått omfattande publicitet. Ändå
gäller det bara toppen av gödselhögen
bland oärliga entreprenörer. Som spor-
tkommentatorn säger: Gud bevare oss
för vad som finns djupare ner i högen.

Också utan spade luktar högen illa
på långt håll, eftersom den allmänt ve-
dertagna termen ”grå ekonomi” är ett
onödigt förfinat uttryck för oärlighet.
Egentligen gäller det kriminell verk-
samhet, som verkställande direktören
för Finlands elentreprenörsförbund
STUL Olli-Heikki Kylllönen har
sagt.

"""

Enligt lagen är det regionförvaltnings-
verken, som lyder under Arbetars-
kyddsförvaltningen, som ska övervaka
arbetskraften, bekämpa den grå eko-
nomin i byggbranschen och övervaka
hur beställaransvarslagen verkställs.
Polisen, skattemyndigheten och rätts-
väsendet ansvarar för utredningen av
ekonomiska brott.

I praktiken är ovan angivna myn-
digheters resurser för övervakning obe-
fintliga. I Finland har regeringarnas

linje varit att skära ner de här myn-
digheternas resurser. I synnerhet det
tidigare statsministerpartiet Centern
motsatte sig övervakning eftersom de i
sin barnslighet trodde enbart på effek-
ten av upplysning.

Brottslingarna skrattar åt deras plot-
trande eftersom risken att åka fast är
mycket liten och påföljderna obefintli-
ga. Undanhållandet av lönefordringar
på upp till flera miljoner ger i allmän-
het böter på bara några tusen euro.

"""

Fackföreningsrörelsen har lämnats
ensam i kampen mot de ekonomis-
ka brottslingarna i byggbranschen. I
dag förekommer det redan skum affär-
sverksamhet överallt i elbranschen, i
allt mellan elarbeten på småhus till
storprojekt inom industrin och elnä-
ten.

Det är både svårt och besvärligt att
gräva fram bevis i denna bedragan-
de gödselhög. Lönediskrimineringen
drabbar i allmänhet polacker, turkar
eller arbetare av andra nationaliteter
i utländska företags tjänst som inte be-
härskar språk.
Det är också typiskt att den finländska
beställaren frånsäger sig kännedom –
uttryckligen med hänvisning till bes-

tällaransvarslagen – om det missbruk
som det sista företaget i underleveran-
törskedjan bedriver, även om det står
klart för varenda utomstående att bes-
tällaren känner till läget och själv drar
nytta av det.

"""

Tack vare Elektrikerförbundets akti-
vitet har det polska bolaget Elektro-
budowas elmontörer äntligen i stora
skaror anslutit sig till förbundet och
som medlemmar befullmäktigat Elekt-
rikerförbundet att driva deras ärende
i tingsrätten. Fallet är banbrytande i
den finländska fackföreningsrörelsens
historia och det utvisar att Elektriker-
förbundet helt klart går i täten bland
fackförbunden när det gäller att be-
kämpa kriminell ekonomisk verksam-
het.

Den oärliga ekonomins gödselhög172 järnvägselektriker
har anslutit sig till Elektrikerförbundet
R i i t t a Ka l l i o
!När denna tidning går i tryck har redan 172 elfackmän som
hört till Järnvägsarbetarnas förbund anslutit sig till Elektriker-
förbundet. Järnvägsmedlemmarna har ansökt om medlemskap
i avdelning 075 i det riksomfattande förbundet Verkostoalan
ammattilaiset ry, och de har registrerats i Elektrikerförbundets
avtalsbransch 023 (elarbetare i järnvägsbranschen).

Orsaken till de enskilda järnvägsförbundsmedlemmarnas
beslut att ansöka om medlemskap är att deras hela avdelning
(avdelning nr 73 i Järnvägsarbetarnas Förbund) uteslutits ur
Järnvägsarbetarnas förbund.

De polskamontörernas problem i Olkiluoto:
Fordringar 3miljoner - lägsta timlön 1,59 euro

Pa a vo H o l i
!Tvärt emot påståendena från den franska jätten Areva och
kraftverksbeställaren TVO, som bygger kärnkraftverket Olki-
luoto 3, betalas grovt underbetalda löner på kärnkraftverkets
byggplats.

Elektrikerförbundet har säkra bevis på att åtminstone två
polska elföretag på byggplatsen - Elektrobudowa och Wave-
net - inte har betalat tillräckliga löner till sina arbetstagare.
Förbundet har därför stämt Elektrobudowa inför rätten på
grund av utestående lönefordringar.

Löneförhöjningar i två huvudbranscher

Pa a vo H o l i
!Elektrikerförbundets två största avtalsbranscher, ener-
gi-ICT-nätverksbranschen (002) och elektrifiering (005),
nådde ett avtal med arbetsgivaren om löneförhöjningar.

Energi-ICT-nätverksbranschens avtal höjer lönerna med
3,1 % och elektrifieringsbeslutet höjer tabellönerna med 3,0
% samt tabellönerna för entreprenader med 1,5 – 7,0 % bero-
ende på löneklass. Löneförhöjningarna träder i kraft i början
av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter den 1
september 2011.
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Viisi vahvaa yhdessä: teollisuuden sähkön Eltek,
Automaatio, ammattielektroniikan Elkom, Hydrauliik-
ka & Pneumatiikka sekä koneenrakennusteollisuuden
MecaTec muodostavat maan mahtavimman teknologia-
messujen kokonaisuuden.

Tervetuloa tutustumaan alan tarjontaan, solmimaan
kontakteja ja käymään kauppaa!

Katso lisää: &&&.(6-(!5(//,-.+

4.–6.10.2011
7(6/"4$"4 3(//,!(/!,/

UUSIMMAT NÄKYMÄT

)(266"/,,*(4 /%#!'01-!1"/,-

Rekisteröidy ennakkoon osoitteessa www.eltekmessut.fi
ja voita ipad 2-taulutietokone!

Ennakkoon rekisteröityneiden kävijöiden kesken arvotaan iPad 2 -taulutietokone.

Helsingin Messukeskus,
messut avoinna: ti–ke klo 9–17, to klo 9–16

SIL:n perinteinen Sähköturvallisuuspäivä 4.10.2011
klo 12–15, Helsingin Messukeskuksen Ballroomissa.
Ilmoittaudu: sil@sil.fi

Parhaat ideat ovat yksinkertaisia, kuten Drakan uusi ProPac: pieni, pyörivä kela pahvipakkauksessa.
Se helpottaa kaapelin käsittelyä, asennusta ja varastointia – ja painaa vain kymmenisen kiloa.

Pakkauksessa kaapeli säilyy puhtaana ja suorana. ProPacista voi kelata johdinta jopa
500 metriä. Pakkauksessa ML- ja MMJ-asennuskaapeli sekä UC 400 Cat6 -tietoverkkokaapeli.

Drakan etsii jatkuvasti kaapelin asennusta helpottavia ratkaisuja, jotka säästävät asiakkaan aikaa ja
kustannuksia – laadusta koskaan tinkimättä. Näistä lähdökohdista on syntynyt myös kätevä ProPac.

ProPac
Kätevä pakkaus asentajan avuksi



22 vasama 8 / 2 0 1 1

Sähköli iton
KURSSIT 2011

www.sahkoliitto.fi

Ma rg i t N u rm i k o l u

Nyt sinulla on oiva tilaisuus hakea
kuntoremonttilomalle ja nauttia tropiikin
kosketuksestamarraskuun pimeyden keskellä.

!Holiday Club KuusamonTropiikki, Kuusamo
20.11. - 25.11.2011

Loman hinta 497 €, johon lomatukea 350 €
Omavastuuosuus 147 €/henkilö
Täysihoito
Hakuaika päättyy 10.10.2011

Kuntoremonttilomia haetaan Suomen Ammattiliittojen Lomajär-
jestö SAL ry:n (SAL) lomatukilomakkeella, joita voi tilata Sähkö-
liitosta, puh.050 315 6722/postitus.
Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.salry.net tai
Sähköliiton kotisivuilta www.sahkoliitto.fi.
Hakemus palautetaan hakuaikaan mennessä osoitteella:
SÄHKÖLIITTO/Tiina Mäkkylä, PL 747,33101 Tampere.

Mikä kuntoremonttiloma oikein on?

Kuntoremonttiloma ei ole kuntoutusta,
vaan ehkäisevää toimintaa.
Kuntoremonttiloma on 5-7 vuorokauden mittainen, täyshoito-
ateriat sisältävä loma. Kuntoremonttilomaan kuuluvat aina kun-
totestit osanottajille, päivittäinen terveysneuvonta ja ohjattulii-
kunta sekä henkilökohtaiset kuntoiluohjeet kotiin vietäväksi.

Viime vuosina on kuntoremonttiin sisällytetty liikunnan ohella
myös jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä aineksia.
Puolen vuoden kuluttua kuntoremontista osanottajilla on mah-
dollisuus lähteä kuntoremontin seurantaan ”terveystreffeille”
kahdeksi vuorokaudeksi. Treffeillä tarkistetaan päivän kunto ja
päivitetään kuntoiluohjeet sen mukaiseksi.

Kuntoremonttilomien kohteet ovat terveyskylpylöitä, kuntou-
tuslaitoksia ja liikuntakeskuksia. Kuntoremonttiloman keskihin-
ta on 480 euroa henkilöltä ilman avustusta. Tällöin on kyse 5
vuorokauden lomasta täysihoitoaterioin. Kahden vuorokauden
mittaisten terveystreffin keskihinta on 200 euroa henkilöltä
ilman avustusta.

Kuntoremonttilomaa varten haetaan taloudellista tukea omasta
ammattiliitosta.
Tuki kuntoremonttilomaan myönnetään painotetusti terveydel-
lisin perustein, mutta niin, että myös taloudelliset ja sosiaaliset
näkökohdat otetaan huomioon.
Kuntoremonttituen arvo on 350 euroa/henkilö. Tukea kunto-
remonttilomalle voivat hakea liiton työikäiset ja jäsenet, jotka
eivät ole saaneet RAY:n lomatukea tai olleet tuetulla lomalla 24
kuukauteen. Tukea ei voida myöntää lapsille.
Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.

Tuen saanut on automaattisesti oikeutettu myös ”treffitukeen”,
joka on 150 euroa/henkilö. Pelkästään terveystreffejä varten ei
tukea kuitenkaan myönnetä.

Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.

Kuntoremontin sisältö

1. Kesto
• 5 – 7 vuorokautta, puoli- tai täysihoidolla

2. Testit ja tutkimukset
• Elämäntapakysely
• Riskikartoitus kuntotestausta varten
• Tutkimukset: pituus ja paino, kehonpainoindeksi, verenpaine,
lepopulssi
• Lepo-EKG ja lääkärin tulkinta
• Lihaskuntotestit
• Polkupyöräergometritesti
• UKK-kävelytesti

3. Terveysneuvonta, tietoiskuja päivittäin
(kesto 45 – 60min/päivä)
• Jokamiehen terveysriskit
• Ravinto ja terveys
• Liikunta ja terveys
• Päihteet ja terveys
• Henkinen hyvinvointi
• Ergonomia ja työsuojelu

4. Ohjattu ryhmäliikunta
Esimerkiksi:
• Aamujumppa
• Vesiliikunta, allasvoimistelu
• Kuntosaliharjoittelu
• Aerobic, voimistelu
• Lenkkeily, palloilu
• Rentoutusharjoitukset

Ohjattua liikuntaa on vähintään kaksi tuntia päivässä.

5. Kuntoresepti
Jokaiselle osanottajalle annetaan henkilökohtainen kuntoiluoh-
jelma, joka perustuu kuntotestien tuloksiin. Ohjelmaa noudatta-
en voi kuntoilla tehokkaasti ja turvallisesti myös kotioloissa.

6. Terveystreffit
Kuntoremonttiloman viettäjällä on mahdollisuus halutessaan
lähteä kuntoremontin seurantaan eli terveystreffeille. Kyseessä
on kahden vuorokauden mittainen ”miniloma”, joka järjestetään
noin puoli vuotta kuntoremonttiloman jälkeen.

Tropiikin kuntoremontti kutsuu sähköliittolaisia

Lokakuu
Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 10.10. – 14.10.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 14.11. – 18.11.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Energia – ICT – verkostotoimi-
alojen työehtosopimuskurssi
15.10. – 16.10.2011 Sähkö-
liiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 30.9.2011

Raha-automaattiyhdistyksen
työehtosopimuskurssi
22.10. – 23.10.2011 Sähkö-
liiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 7.10.2011

Marraskuu
Yt-menettelyn kurssi
11.11. – 13.11.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Luottamusmiesten
peruskurssi
14.11. – 18.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työympäristön
ajankohtaispäivät
18.11.– 19.11.2011
Scandic Hotel, Lahti
Hakuaika päättyy 4.11.2011

Luottamusmiesten peruskurssi
!14.11. – 18.11.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

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

Kurssin tavoite:
On aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoit-
teena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja
oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:

• Luottamusmieheksi kehittyminen
• Luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• Työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki,
yhteistoimintalaki
• Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• Paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa
kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneis-
sa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

Yhteistoimintatiedon kurssi
- yritys ja yhteisö muutoksessa -

!11.11. – 13.11.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kohderyhmä:
• Luottamusmiehet
• Työsuojeluvaltuutetut
• Yhteistoimintaedustajat
• Ja muut henkilöstön edustajat

Tavoite:
On oppia ymmärtämään yhteistoimintalain tärkeys henkilöstö-
politiikan ja neuvottelujen kokonaisuudessa ja auttaa osapuo-
lia käyttämään yhteistoimintaa välineenä työpaikan kehittämi-
sessä ja toimivien yhteistyömuotojen etsimisessä.
Erityisesti paneudutaan lain toimimiseen käytännössä.

Avainsisältöjä:
• Yhteistoimintalaki, sen henki ja tärkeimmät perustelut
• Yhteistoimintamenettely muutostilanteessa
• Paikallinen sopiminen ja YT-laki
• Irtisanomismenettely ja vaihtoehdot irtisanomiselle
• Kehittämistoiminta ”yhteistoiminnan hengessä”
• Yhteistoiminnan muodot ja järjestäminen omalla työpaikalla
• Uuden valvontalain hyväksikäyttö ja viranomaisapu.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden
hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli kuluja
syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km. Mikäli
perjantailta syntyy ansionmenetystä, korvaa Sähköliitto sen
kurssistipendillä ja -päivärahalla 66,15 €.

Ilmoittaudu mukaan kurssille 14.10.2011mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Kelan ASLAK®-kurssille voivat hakea kaikki,
jotka tuntevat tarvetta ja ovat motivoituneita
oman hyvinvointinsa ja työssä jaksamisensa
kohentamiseen.

Kohderyhmä
ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä paran-
tava kurssi niille työntekijäryhmille ja ammatti-
aloille, joilla työstä johtuva fyysinen, henkinen
tai sosiaalinen kuormitus johtaa helposti ter-
veysongelmien kasautumiseen. ASLAK-kun-
toutus ajoitetaan vaiheeseen, jolloin sairaus- ja
rasitusoireet ovat vielä lieviä ja palautuvia.

ASLAK-kurssi on hyvä valinta, jos
• haluat jakaa ja saada vertaistukea
työn henkisessä kuormituksessa
• haluat löytää uusia keinoja työpaikalla
ilmenevien ongelmien käsittelyyn
• haluat parantaa työssä jaksamistasi
• haluat oppia pitämään huolta kunnostasi, ter-
veydestäsi,
ravitsemuksestasi ja koko hyvinvoinnistasi
• haluat oppia stressinhallintaa ja rentoutu-
mista.

Sisältö
Kurssi muodostaa noin vuoden pituisen oppi-
misprosessin toteutettuna kolmessa jaksossa.
Osallistujat laativat omaa hyvinvointiaan edis-

tävän tavoitesuunnitelman toteutettavaksi
prosessin aikana. Kurssiohjelma sisältää alus-
tuksia, ryhmäkeskus-teluja, työn tutkimista,
rentoutusharjoituksia ja liikuntaa. Kuntoutuk-
sesta vastaa tiimi, johon kuuluu työfysiotera-
peutti, psykologi, lääkäri ja työelämän asian-
tuntija.

Toteutus
Kurssi on osallistujalle ilmainen ja sen ajalta
maksetaan kuntoutusrahaa. Kurssi järjeste-
tään Avire-Kuntoutuksessa Helsingin Malmin-
kartanossa. Kurssilla on täysihoito. Työskente-
ly tapahtuu 10 henkilön ryhmässä. Ajankohdat
ovat:
1. jakso 5. - 9.12.2011;
2. jakso 30.1. - 10.2.2012;
3. jakso 5. - 9.11.2012
Kelan kurssinumero 43781

Hakeutuminen
Kurssille hakeudutaan oman työterveyshuollon
kautta. Mikäli työterveyshuolto suosittelee
osallistumista kurssille, hakemuksen liitteeksi
tarvitaan lääkärin B-lausunto ja Kelan haku-
lomake KU102. Kurssin paikkatilanteen voi
tarkistaa kurssinumerolla 43781 Kelan sivulta
http://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetAppli-
cation

ASLAK® - kurssi
SAK-laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
19.11. – 20.11.2011 Sokos
Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 4.11.2011

Ulwin -urakkalaskentakurssi
26.11. – 27.11.2011
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 11.11.2011

Liiton kursseille ilmoittaudu-
taan hakuaikaan mennessä
sähköpostilla tiina.makkyla@
sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050
409 8469.

Osallistuminen kursseille on lii-
ton jäsenille maksutonta. Mat-
kakulut korvataan, mikäli niitä
syntyy, kotipaikkaa lähinnä
olevalle kurssipaikalle julkisten
kulkuneuvojen taksojen mu-
kaan tai omaa autoa käytettä-
essä auton kuljettajalle
0,23 €/km



23vasama 8 / 2 0 1 1

Exxact
Vaihtoehto
tavanomaiselle

Exxact Design -kehyksen
mukana tulee kuusi väri-
liuskaa.
Sijoita ne läpinäkyvän pinta-
osan alle ja sinulla on oma
kehysdesign.

Vain mielikuvitus on rajana
– suunnittele kehys makusi
mukaan!
Testaa Mix&Match -
työkalua osoitteessa
+&"/$!%$-,$0$&)-!&*'($##.&)
ja luo oma Exxact-kehyksesi
vaikka omasta valo-
kuvastasi.

Primo Design Solid Combi

+250 toimintoa
3 värivaihtoehtoa
4 kehysperhettä

Voit valita yli 250 toimin-
nosta ja yli 400 kojeesta.
Helppoja ja älykkäitä
ratkaisuja valaistukseen,
sähkölaitteiden hallintaan
ja energiatehokkuuteen.

Ota yhteys paikalliseen
sähköliikkeeseen
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PERELOY

UUDET
asennustesterit

Kaikissa malleissa
• kaikki standardin vaatimat mittaukset
• syötön mittaus
• vikavirtojen nopea ramppitestaus
• kalibrointitodistus mukana
• 3 vuoden takuu
• CAT IV 300V, kotelointi IP 54

Megger MFT 1800-sarja

Mallikohtaisesti mukana myös
• maavastusmittaus
• virran mittaus TRMS
• kolmivaiheiset vikavirrat
• ladattavat akut
• vaihejärjestys
• muisti ja Bluetooth-tiedonsiirto

Suoritamme uudelleenkalibroinnit ja mittalaitteiden huollot nopeasti ja
ammattitaidolla omassa Meggerin valtuuttamassa huollossamme
Hyvinkäällä.

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

Led valonauhat. 12 VDC.

IP20. Kelalla on 5 m valo-

nauhaa jossa 300 lediä.

Nauhassa on liitosjohto

valmiiksi kytkettynä sekä

5 kpl valonauhan liittimiä.

Valonauha voidaan kat-

kaista merkityistä kohdista,

joita on 50 mm (= 3 ledin)

välein.

Valonauha kiinnitetään sen

takapuolella olevalla 3M-

tarranauhalla.

Yhdellä virransyötöllä

valonauhan max

pituus on 5m (25W).

Nauhan pienin

sallittu taivutus-

säde on 20 mm.

NAUHA12 L

väri lämmin

valkea 3500 K,

teho 5 W / m,

lev 8 mm,

paksuus 2 mm

1-5 kelaa 68 €/ kela
yli 5 kelaa 62 €/ kela

NAUHA12 K kuten yllä

mutta väri kirkas valkea

6000 K.

Kirkkaat Led valonauhat

IP20. Pituus 5 m, jossa

390 lediä. Teho 15,6 W / m

NAUHA12 EKL väri läm-

min valkea 3500K,

NAUHA12 EKK väri kirkas

valkea 6000 K,

1-5 kelaa 115 €/ kela
yli 5 kelaa 108 €/ kela

Vesitiiviit Led valonauhat

IP65. Pituus 5 m, jossa

300 lediä. Teho 5 W / m

NAUHA12 RL väri läm-

min valkea 3500 K.

NAUHA12 RK väri kir-

kas valkea 6000 K

1-5 kelaa 89 €/ kela
yli 5 kelaa 82 €/ kela

Teholähteet Led nauhoil-

le ja vakiojänniteledeille.

IP 64. Syöttöjännite 100-

240 VAC. Koteloitu. 30 cm

liitosjohdot hakkurin

molemmilla puolilla. Takuu

2 vuotta.

ELN 30-12 12 VDC, 2,5 A

kuormitettavuus 30 W

Mitat 30x45x145 mm

1-9 kpl 2980 €/kpl
yli 9 kpl 2700 €/kpl.

Voit ladata nettohinnoin ja värikuvin varustetun luet-

telomme kotisivultamme www.finnparttia.fi

Sieltä löytyy myös tilaus- ja kustannuslaskentalomake,

joka laskee ja näyttää tilauksen hinnan toimituskuluilla ja

määräalennuksilla suoraan valmiiksi.

Huom. lomake ei toimi OpenOfficella vaan vaatii Excelin.

Voit tilata uuden luettelomme myös 260 sivuisena kirjana

veloituksetta. Alla poimintoja hinnastosta.

260 sivuinen, 6000 sähkötarvik-

keen tuoteluettelomme no 25 on

ilmestynyt ja postitettu asiakkaillemme.

MINI TehoLED valai-

simet 1 m liitosjohdolla.

Upotetaan 30 mm reikään

tai asennetaan mukana

tulevan pinta-asennuske-

hyksen kanssa pinnalle.

Korkeus 21mm, Ø 33mm.

Kytketään sarjakytkentänä

350 mA vakiovirtalähtee-

seen. Valokeila 45 astetta.

3000K. IP21.

Teho 1,2 W

Valoteho 65 Lm

MINILED VA

väri valkea.

1-9 kpl 980 €/kpl
yli 9 kpl 890 €/kpl

MINILED ST

väri satiiniteräs

PUCK TehoLED IP21

valaisimet. 1 m johdolla.

Upotetaan 64 mm reikään

tai asennetaan mukana

tulevan pinta-asennuske-

hyksen kanssa pinnalle.

Korkeus 16 mm, Ø 69mm

Kytketään sarjakytkentänä

350 mA vakiovirtalähtee-

seen. Valokeila 110 astet-

ta. 3000K. Teho 3x1,2 W

Valoteho 180 Lm

PUCKLED VA

väri valkea,

1-9 kpl 1980 €/kpl
yli 9 kpl 1780 €/kpl

PUCKLED ST

väri satiiniteräs.

DECO valokuitu-

koristesarja. Sarjassa on

16 kpl Ø 1,5 mm kuituja Ø

3,5 mm puristepäätteillä.

Mukana tulee projektori,

jossa on Osramin 50 W

halogenipoltin.

Sarjan valoteho vastaa

noin kolmasosaa normaa-

lien saunavalaistussarjojen

valotehosta.

Led valoihin verrattaessa

sarjan valoteho vastaa

noin 40 kpl perinteisiä 5

mm ledejä.

Käyttökohteita mm. sau-

nat, kylpyhuoneet, vitriinit,

portaat, kaapistot, akvaa-

riot......

HUOM! Sarjan

mukana tulee oma

projektori.

DECO 16 kuitua ei voi liit-

tää muihin projektoreihin!

139 €

Tavallisen hehkulampun

korvaavat Teho Led lam-

put. Kanta E27. 230 V.

Tunteettomia tärinälle.

Opaali suojakupu. Syttyy

heti täyteen kirkkauteensa

lämpötilasta riippumatta!

Takuu 3 vuotta.

Toteutettu 3000K

teholedeillä

TL3E27P

Ø 60 mm.

Teho 3,2 W,

250 Lm joka vas-

taa lähinnä 25 W

hehkulampputehoa

1-9 kpl 1480 €/kpl
yli 9 kpl 1350 €/kpl.

TL4E27P Ø 60 mm.

Teho 4 W, 325 Lm joka

vastaa lähinnä 35W heh-

kulampputehoa

1-9 kpl 1580 €/kpl
yli 9 kpl 1450 €/kpl.

TL6E27P

Ø 60 mm.

Teho 6 W, 470 Lm

joka vastaa lähinnä

45W hehkulamp-

putehoa

1-9 kpl 1780 €/kpl
yli 9 kpl 1640 €/kpl.

Pienikupuiset Teho Led

opaalilamput. 230 V.

Tunteettomia tärinälle.

Syttyy heti täyteen kirk-

kauteensa lämpötilasta

riippumatta!

Toteutettu 3000 K tehole-

deillä. Lamppujen valoteho

250 lumenia vastaa yli

25 W hehkulamppua

Takuu 3 vuotta.

TL 3 E14 KY

Kanta E 14

Ø 37 mm.

Teho 3,2W

1-9 kpl 1380 €/kpl
yli 9 kpl 1250 €/kpl.
TL 3 E27 KL

Kanta E 27

Ø 45 mm.

Teho 3,2W

1-9 kpl 1380 €/kpl
yli 9 kpl 1250 €/kpl.

Hinnat ALV 0%

Led nauhan himmennin.

VS 8A 12V himmennin toimii 12 V Led nauhojen kanssa.

Himmennin kytketään 12V puolelle muuntajan ja

nauhan väliin. Max. 8A 96W. Mitat 55x65x60mm

1-9 kpl 22 €/kpl, yli 9 kpl 1980 €/kpl
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SIEVI ROLLER

UUTUUS!

2:>9I$I!#&XAA; V9I; (I>9V&X V!!AA; X*&X nopeat

pukea ja mukavat käyttää, 3&A9& ;:V ::;::K

;AXI ;:>9I$I!#&XAZI>##&XV&!!A Sievi Boa Roller

-nauhamekanismilla 9I>:<;A;:; $I!#&XAA;J

MI;AX;V&;: XI:(IZA#IX&<Z& IX;II ::BAX!I&<;I

Z:#I9::;;I ;:>9I$I!#&XA&BAX #*5;;*$&!!A" vain

rullan pyöräytys ja saat säädettyä jalki-

neen istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopi-

vaksiJ TA!@@V#*5;;F&<AX $I #A<;*9*X XI:(IZAK

#IX&<Z&X !&<*#<& ::<&AX 3&A9& 4V!!A> K$I!#&XA&BAX

#*5;;*$*; 9V&9I; XI:;;&I ;:;:<;I 3&A9&K!IIB:<;I"

3&A9& 4V!!A> K$I!#&XAA<<I VX #A95;L ZA;I!!&;VX

komposiittivarvassuoja <A#* tekstiili-

naulaanastumissuojaL &<#:$I 9I&ZAX;I9I

Sievi FlexStep -joustopohjaL $I!IX #VX;>V!!&I

@I>IX;I9I SieviBalance-kiertojäykiste <A#*

(59&X (AX)&;;*9* 3D-dry-vuorimateriaali.

RI!#&XAAX @**!!&<ZI;A>&II!& VX #:!:;:<;I #A<;*K

9**L korkealuokkaista nahkaaJ S!ZIX9I&(BVX

!&<**Z&<A#<& $I!#&XAAX <&9:@I!I VX (AX)&;;*9**L

9ABAX#A<;V#*<&;A!;5* ;A#<;&&!&*J

Sievi Roller S3
43-52156-562-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52156-563-08M
39-47 EN ISO 20345: S3

Sievi Zone Sandal S1P
43-52152-562-08M
36-38 EN ISO 20345: S1 P
43-52152-563-08M
39-47
EN ISO 20345: S1 P

SieviAir Focus 2 S1
43-52518-182-31M
36-38
EN ISO 20345: S1

SieviAir Focus 2 XL S1
49-52518-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

METALLITON

Sievi Zone S3
43-52140-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52140-563-09M
39-47
EN ISO 20345: S3

METALLITON

SieviAir Focus 1 S1
43-52516-182-31M
36-38
EN ISO 20345: S1

SieviAir Focus 1 XL S1
49-52516-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

METALLITON

METALLITON
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