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Teknologiateollisuus lakon
kautta sopuun
s. 3 ja 14-15
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Työsuojeluvaalit pidettävä ennen vuoden loppua, s. 10
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pääkirjoitus

Harmaa talous syö koulutuksen tavoitteet
# Sähköisillä aloilla on aina arvostettu työntekijöiden osaamista ja
koulutusta. Sähkömies on ollut erimies ja siksi alalla myös panostettu
koulutukseen. Sähköalan vetovoima
onkin näkynyt ammattikoulutuksen
aloituspaikkojen nopeana täyttymisenä ja vähäisenä opiskelunsa keskeyttäneiden määränä.
Yhä useampi sähköalan ammattilainen on myös itse panostanut oman
ammattitaitonsa kehittämiseen, suorittamalla työuransa aikana erilaisia
lisätutkintoja.
Myös sopimustoiminnassa on painotettu ammattitaidon tärkeyttä ja
siksi Sähköliiton solmimiin työehtosopimuksiin on varsin kattavasti saatu
neuvoteltua erilliset ammattitutkintolisät.

peille kuin sähköisku. Yritysten ahneus ja suoranainen kieroilu ovat
luoneet markkinat ketjutetulle aliurakoinnille ja ulkomaisen halpatyövoiman käytölle. Ammattitaitoinen
nuori työntekijä jää tässä pelissä helposti vaille työtä tai ainakaan hänelle
ei makseta asianmukaista palkkaa.
Tässä numerossa sivuilla 12-13
kuvatun työmaakierroksen tulokset
pääkaupunkiseudulla kertovat karuja tosiasioista sähköistystyöstä, jonka pitäisi olla maamme arvostetuimpia duunariammatteja. Alipalkkaus
on arkea, samoin työmaasopimusten
puuttuminen ja jopa kärkimiehistä
yhä harvempi kuuluu enää liittoon.
Tällaisessa ympäristössä ammattitaidon ja koulutuksen sijaan työntekijän
ainoa myyntivaltti on halpa hinta.

"""

"""

Kouluttautunut ja ammatillisesti motivoitunut nuori odottaa varmasti
toiveikkaasti tulevaisuuttaan työelämässä. Hän uskoo työllistyvänsä nopeasti, saavansa koulutustaan vastaavaa työtä ja myös työehtosopimuksen
mukaista palkkaa.
Työelämän realismi lyö kuitenkin
usein näiden odotusten suhteen nä-

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
ry on ansiokkaasti painottanut ammattitaidon merkitystä alan yritysten
kilpailuvalttina. STUL on myös huolehtinut alan koulutuksen ja hyvien
työmenetelmien markkinoimisesta
työnantajille ja toiminut tässä asiassa
hyvässä yhteistyössä myös Sähköliiton kanssa.

Urakoitsijaliiton jäsenyritysten tulisikin tutkia omatuntoaan ja arvioida
rehellisesti omaa yritystoimintaansa
ja sen reunaehtoja. Mikä on ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman
merkitys yrityksen menestykselle?
Moni yritys on tätä miettinytkin,
mutta päätynyt valitettavasti väärään
vastaukseen. Heille työvoimalla, ihmisillä, ei tunnu olevan mitään merkitystä. Pääasia, että urakka voitetaan
halvimmalla hinnalla. Laadulla ja
lopputuloksella ei ole väliä, kun asiakas kuitenkin tavalla tai toisella maksaa jälkien siivoamisen.
"""

Sähköalan pitäisi yhteisen edun nimissä kohottaa sähköasentajan arvostusta ja asemaa. Onko utopiaa ajatella, että jonain päivänä sähkötöitä
voisi tehdä vain virallisesti sertiﬁoitu
henkilö, joka alan omaa henkilökorttia näyttämällä voisi todistaa olevansa turvallinen, koulutettu ja aina alan
yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa saava henkilö, työpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta?
Toivottavasti vastaus on kyllä.!

paavo.holi@sahkoliitto.fi
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”En tiedä.
Mä oon täällä
vaan töissä.”

Mikä meitä
huvittaa/
kuormittaa?
Riitta Kallio

Tänään oli syksyn ensimmäinen aamu, jolloin
aamulla töihin lähtiessä auton ikkunat olivat jäässä. Aamuhämärissä ikkunoita putsatessa tuli taas ihmeteltyä, miksi ne
muinaiset esi-isämme ikinä tulivat lähteneeksi suotuisilta savanneilta kohti kylmää pohjoista.
Räntäsateessa kärvistellessä mieli alkaa automaattisesti halajamaan kohti aurinkoisempia seutuja, mieltä ylentäviä maisemia ja eksoottisia makuja. No, sehän on vain järjestelykysymys; lomaa ja matkarahaa pitää löytyä sopivasti sukanvarresta. Mukava matkaseura on tietysti suotavaa, vaikka joidenkin
sielu lepää parhaiten ihan omassa seurassa.
Sähköliiton viimekertaiset Voltti-päivät Porin Yyterissä olivat ”suksee”. Kävijäkyselyn perusteella ihmiset viihtyivät viikonlopputapahtumassa paitsi hienon paikan takia
niin myös rentoutuen perheen ja tuttujen kera.
Tapahtumista iltajuhla hyvine esiintyjineen ja ruokineen
keräsi runsaasti pisteitä. Myös informatiivinen tuulipuistoretki koettiin erittäin antoisana. Ammattiosaston osallistuminen kustannuksiin oli monille tärkeänä kimmokkeena saapua
Yyterin kansallismaisemiin virkistäytymään.
Vain tapahtuman ajankohta syyskuun alussa sai pientä kritiikkiä osakseen. Joku kaipasi rennon ohjelman lomaan ajankohtaisten yhteiskunta- ja työmarkkina-asioiden laajempaa
käsittelyä vaikkapa pienissä työryhmissä, jossa on luontevaa
myös tutustua kollegoihin eri puolilta Suomea.
Hiljattaisessa työturvallisuuskorttikoulutuksessa
tuli vastaan syitä, miksi niin monet meistä ovat kipeästi loman tarpeessa. Raskas työ vaatii kuntoloman silloin tällöin.
Työpaikkojen tuttuja kuormitustekijöitä sähköisten alojen
ammattilaisille ovat hankalat työasennot, haittaavat lämpöolosuhteet, melu, pöly ja tärinä, mutta yhtä lailla myös jatkuva kiire, yksintyöskentely, arvostuksen ja palautteen puute,
yhteistyön toimimattomuus, epäjohdonmukainen esimiestyö,
epätasa-arvoinen kohtelu ja kielteisiä tunteita herättävät
vuorovaikutustilanteet.
Ei siis ihme, että takaraivossa pyörii takavuosien ikivihreä
lottomainos: ” Kuntoloma pitäis pittää ja huvila laittaa!” Onneksi kalenterissa on tallella vielä viikko lakisääteisestä vuosilomasta…

Parikymppisen liittoon kuulumattoman
sähköasentajan vastaus, kun häneltä kysyttiin
työmaakierroksella tietoja omasta
luottamusmiehestä, työmaasopimuksesta ja
palkanmaksuperusteista.

Kannen kuvassa Kangasalla työharjoitteluaan suorittava
Arttu Myllys. Kuva Paavo Holi.

Itkun ja hampaidenkiristelyn ohella
ihminen kaipaa iloa ja elämyksiä.
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Lakolla saatiin perälauta ja
luottamusmiehelle valtaa
Riitta Kallio

Maltillisiin palkan-

korotuksiin perinteisesti tyytyneet metalliteollisuuden työntekijät ja
toimihenkilöt vauhdittivat
vaatimuksiaan lakolla, joka

loppui lyhyeen, kun Teknologiateollisuus, Metallityöväenliitto, Ammattiliitto
Pro ja Sähköliitto hyväksyivät valtakunnansovittelija
Esa Longan toisen sovintoesityksen.
Metalliteollisuuden neljän päivän lakolla uuteen

työehtosopimukseen saatiin
paikallista sopimista rajoittava perälauta, joka turvaa
selkeät palkankorotukset
kaikille alan työntekijöille.
Valtakunnallisen raamisopimuksen mukaisesti palkankorotuksen jaosta voidaan
osittain sopia paikallisesti,

mutta ilman sopimista kaikki saavat vähintään yleiskorotuksen, tänä vuonna 2,4 ja
tulevana 1,9 prosenttia.
Raamisopimukseenkin sisältyvät laatuasiat ovat merkittävästi mukana uudessa
työehtosopimuksessa. Sähköliiton 013 sopimukseen
saatiin parannettua sähköalan pääluottamusmiehen
turvaa ja tämän neuvotteluoikeuksia metalliteollisuuden pääluottamusmiehen
rinnalla.

Paikalliselle
sopimiselle raamit

Uusi tes edellyttää, että sähköalan luottamusmies ja
työnantaja aloittavat työpaikoilla neuvottelut palkan-

Baronan vuokratyöntekijä
Veli-Matti Suominen (2. vas.)
kävi kyselemässä, miten lakko
vaikuttaa hänen töihinsä. Sähköliiton lakkovahdit Sari Vainio,
Jari Koskenmäki ja Pekka Stenroos yhdessä metalliliiton lakkovahtien Pekka Parkkosen ja
Heikki Kölhin kanssa opastivat
kysyjää.

korotusten suuruudesta, toteutuksesta ja ajankohdasta.
pääluottamusmies on myös
hyväksymässä allekirjoituksellaan sopimusta.
Jos ratkaisua ei ensimmäisestä korotuserästä synny
joulukuun 15. päivään mennessä, maksetaan työntekijöille taannehtivasti lokakuusta alkaen 2,4 prosentin
yleiskorotus. Se pitää sisällään 1,6 prosentin yleiskorotuksen ja 0,8 prosentin paikallisen erän.
Niillä työpaikoilla, joilla ei
ole luottamusmiestä, maksetaan kaikille yleiskorotus.
Jos keskusjärjestöjen raamisopimus toteutuu, vakituisessa työsuhteessa oleville
henkilöille maksetaan tulevan vuoden tammikuussa150
euron kertapotti. Paikallisesti voidaan sopia myös toisin.

Raamisovun
mukainen tes

Metalliteollisuuden uusi työ-

ehtosopimus on paljolti keskusjärjestöjen aiemmin sopiman työmarkkinaratkaisun
mukainen. Sopimus sisältää
palkankorotukset kahdelle
vuodelle sekä työelämän laadullisia parannuksia.
Tämän Vasaman painoon
mennessä ei ollut vielä varmuutta siitä, saako valtakunnallinen raamisopimus
riittävän kannatuksen liittojen hallinnoissa. Niiden on
ilmoitettava kantansa viimeistään 24.11.2011. Sähköliiton hallitus päättää asiasta
kokouksessaan 10. marraskuuta.
Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski liputtaa
raamiratkaisuun liittymisen
puolesta, sillä se takaisi liiton sopimusaloille vakaan
työmarkkinakauden ja palkkakehityksen vuoteen 2014
syksyyn asti.
Lisää sopimusalan 013 uudesta työehtosopimuksesta
sivuilla 14-15.!

Palkkatyöläinen ja Arvo
tilausperusteisiksi
lauks Tilaukset löytyvät
laukset.
omis
omista jäsenrekisteritiedoist
doistasi
kohdasta Omat
tiedo
tiedot > Tilaukset. Varsina
sinainen tilaus tehdään
siell
siellä olevan ohjeen mukaa
kaan.
T
Tilauskanava aukeaa näkyviin sivuille
1.1
1.12.2011. Jos tilaus tehdään 31.1.2012
m
mennessä, alkaa se heti
vu
vuoden ensimmäisestä
n
numerosta alkaen.

Paavo Holi

Sähköliitto tar-

joaa aktiivijäsenilleen ilmaisena etuna
SAK:n Palkkatyöläinen
-lehden. Aktiivijäseniin kuuluvat pääluottamusmiehet, luotta-n
musmiehet, työosaston
luottamusmiehet, työsuo-ejeluvaltuutetut, työsuojeiluasiamiehet ja ammattiat.
osastojen puheenjohtajat.
aLisäksi lehden voivat saaohda liiton hallituksen, johtokuntien, valiokuntien ja
edustajiston jäsenet.

Ruotsinkielinen
Löntagaren

Löntagaren -lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumerot ovat
002, 005, 006, 008, 010-018
ja 020-023. Tilaus tehdään
kerran ja se jatkuu kunnes
sopimusala muuttuu eläkeläiseksi (999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

Tampereen Seudun Osuuspankki
Sähköliiton ja työttömyyskassan
pääpankiksi

Nuo
Nuorekas Arvo

Näin tilaat lehden

Tähän asti Palkkatyöläinen
on tullut aktiivijäsenille automaattisesti, mutta nyt se
täytyy erikseen tilata. Tilaus
tehdään kerran ja se jatkuu
kunnes tehtävä päättyy tai
jäsen päättää itse perua tilauksen. Palkkatyöläisen voi
tilata vain Sähköliiton verkkopalveluiden kautta.
Kirjaudu liiton internetsivuilla, www.sahkoliitto.ﬁ,
olevaan verkkopalvelun osioon Sähköliiton verkkopalvelut > Kalenteri- ja lehtiti-

Arvo-le
Arvo-lehden tilaukseen ovat
oikeutettuja alle 30-vuotiaat sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumerot ovat
002, 005, 006, 008, 010-018
ja 020-023. Myös tämä tilaus
tehdään kerran ja se jatkuu
kunnes ikäkriteeri ylittyy tai
jäsen päättää itse perua tilauksen.!

Margit Nurmikolu

Sähköliitto ja Säh-

köalojen työttömyyskassa allekirjoittivat 19. lokakuuta yhteistoimintasopimuksen Tampereen Seudun
Osuuspankin kanssa.
- Meillä oli aito ja oikea
kilpailutus pankkien välillä
ja valitsimme pääpankiksemme Tampereen Seudun
Osuuspankin, Sähköliiton
puheenjohtaja Martti Alakoski kertoo.

Sähköliitto ja TSOP ovat
tehneet menestyksekästä
yhteistyötä jo aikaisemminkin, mutta nyt yhteistyö
laajeni entisestään.
- Toivomme, että voimme
edelleen laajentaa yhteistyötä ja antaa Sähköliiton
jäsenille entistäkin parempia tarjouksia ja pankkipalveluita, TSOP:n toimitusjohtaja Mikko Rosenlund
korostaa.
Muun muassa palkankeskeytymisluotosta ja sapattivapaaluotosta löytyy lisää

Pankkisopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Tampereen
Seudun Osuuspankin pääkonttorissa olivat työttömyyskassan johtaja Tarja Ojala, talouspäällikkö Marketta Toikkonen,
puheenjohtaja Martti Alakoski,
liittosihteeri Timo Punkki, asiakasvastuullinen pankinjohtaja
Raija Hutko, toimitusjohtaja
Mikko Rosenlund, maksuliikepäällikkö Eila Nygren ja yhteyspäällikkö Mervi Kallio.

tietoa www.sahkoliitto.ﬁ >
Jäsenedut > Osuuspankki.
Palkansaajaeduista lisää
sivulla 11.
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Talousasiat nousivat
edustajiston pääaiheiksi

Edustajistojäsenet valmistautuivat odottavin mielin edessä
olevaan kokoukseen. Eturivissä vas: Kari Ylikauppila, Jari Saarinen,
Pasi Teivastenaho, Ari Kähkönen ja Erkki Lahti.

Paavo Holi

Edustajisto piti toimikautensa viimeisen
sääntömääräisen kokouksen
Tampereella Scandic City
-hotellissa 11.-12.11.2011.
Vuonna 2012 edessä ovat
liiton edustajistovaalit, jonka jälkeen uusi edustajisto
aloittaa nelivuotisen toimikautensa.
Vaalit muuttavat myös
edustajiston jäsenmäärää,
joka vähenee nykyisestä 85:stä noin kymmenellä
hengellä. Kaksi vanhaa so-

pimusalaa on yhdistetty uudeksi energia-ICT-verkostoalaksi (002) ja se vaikuttaa
myös edustajiston jäsenmäärään. Lopullinen edustajiston laajuus selviää kuitenkin
vasta ensi vuonna tehtävän
jäsenlaskennan jälkeen.

Väittely
liittosihteeristä

Kokous alkoi vauhdikkaasti,
kun Olavi Aaltonen teki esityksen liittosihteerin erottamista ja valitsemista koskevan asian lisäämiseksi esityslistalle. Taustalla on tosiasia,
että Timo Punkki täyttää 63

vuotta vuoden 2011 lopussa
ja hänen työsuhteensa liittoon päättyy. Puheenjohtaja
Alakoski on kuitenkin esittänyt, että Punkki jatkaisi
liittosihteerinä seuraavan
edustajiston valintaan eli
vuoden 2012 loppuun saakka.
Asiasta syntyi kiivas keskustelu hallituksen jäsenen
Markku Arvolan ja edustajiston puheenjohtajan Eero
Wilkman välillä koskien sitä,
voiko asiasta edes keskustella tässä esityslistan kohdassa.
Wilkman ei antanut puheenvuoroa Arvolalle, joka puhui

Uusia nimiä hallintoon
Riitta Kallio

" Sähköliiton edustajisto päätti, että viime kesänä
kuolleen liiton hallituksen
jäsenen Esa Knuutilan tilalla jatkaa kauden loppuun
hänen varamiehensä Kari
Vinnari, joka on jo puolisen
vuotta ennättänytkin hoitaa
pestiä. Vinnarin tilalle edus-

tajistoon nousee varamies
Markku Mieskoski. Knuutilan paikan teollisuus- ja
erityisalojen johtokunnan
vetäjänä peri hallituksen jäsen Reijo Mölsä.
Samassa johtokunnassa
tuli lisääkin vaihdoksia, sillä
johtokunnan jäsen Mikko
Korpinen on siirtynyt liiton
palvelukseen. Korpisen tilalle nousi Harri Mallenius.
Eläkkeelle jääneen Heikki Leppäsen tilalle johtokuntaan tulee Veli-Petteri
Kivilahti, samoin Lasse
Koskisen paikalle nousee
Heikki Kupiainen, liitosta
eronneen Kari Hastin tilalSTX:n Turun telakan sähköliittolaisten pääluottamusmies
Kari Vinnari jatkaa liiton hallituksessa edesmenneen Esa
Knuutilan tilalla.

le Martti Havukainen ja sopimusalaa vaihtaneen Kimmo Koiviston tilalle Pekka
Järvinen, samoin Heli Sahlmanin tilalle Jari Arffman.
Energia-ICT-Verkostoalan
johtokunnasta eronneen
Pekka Tammisen tilalle
nousee Pertti Jarva.
Edustajistoon nousevat
Samu Rantanen (työkyvyttömyyseläkkeelle jääneen
Matti Ahokkaan tilalle) ja
Mika Rintamäki (Mikko
Korpisen tilalle).
Tuleville Voltti-päiville ei
vielä ole tiedossa järjestäjiä,
mutta varmuuden vuoksi
edustajisto nimesi jo edustajansa tapahtumaan. Sinne
lähtevät Timo Mönttinen,
Matti Vuorela sekä Janne
Heikkinen.!

Edustajisto

siitä huolimatta. Väittelyä
säestivät edustajiston jäsenten välihuudot, jossa vaadittiin puheoikeutta.
Raimo Leinonen piti virallisen puheenvuoron ja totesi Wilkmanin tavoin, että
sääntöjen mukaan asiaa ei
voida ottaa tässä vaiheessa
esityslistalle eikä siitä esityslistan tässä kohdassa voi siten edes keskustella. Leinonen sanoi, että hallituksen
on tehtävä esitys ylimääräisestä edustajiston kokouksesta, jos liittosihteeri halutaan
vaihtaa.
Järjestöpäällikkö Reijo
Salmi piti jatkopuheenvuoron ja totesi, että sääntöjen
mukaan asiaa ei voida ottaa
esille, aivan kuten Raimo
Leinonen oli todennut. Asia
siis raukesi tällä erää, mutta
liittosihteerivalintaan palataan varmasti muodossa tai
toisessa vielä tämän edustajistokauden aikana.

voimaan vasta 1.10.2012 ja
jatkuisi jopa vuoteen 2015
saakka.
Alakoski oli itse raamisopimuksen kannalla, koska
siihen sisältyy valtiovallan
tukitoimia, kuten työttömyyskorvauksen jaksotuksen
poistaminen ja koulutusvapaa, joista liitto ei itse pystyisi sopimaan.
- Otetaanko laatupaketti
alhaisemmilla palkankorotuksilla vastaan? Tästä on
kysymys, Alakoski tiivisti.
Kukin sopimusala neuvottelee osallistumisestaan raamisopimuksiin ja liiton hallitus kokoontuu 24.11. päättämään, mitkä Sähköliiton
alat ovat raamissa mukana.
Kaiken kaikkiaan tuleva
vuosi näyttää Alakoskesta
hyvältä: sopimukset on neuvoteltu, budjetti tasapainossa
ja liiton strategiatyö etenee.

Vuosi 2012
näyttää hyvältä

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja vuoden 2012
talousarvion. Liiton taseen
loppusumma vuonna 2010 oli
10,443 miljoonaa euroa ja tulos noin 0,181 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Työtaistelukassan taseosuus vuonna 2010
oli puolestaan 32,770 miljoonaa euroa ja taisteluvaranto
noin 21,9 miljoonaa euroa.
Varsinainen toiminta (tuotot-kulut) vuonna 2010 oli
5,693 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa vahvistettiin liiton ensi

Tunnelma salissa keveni liittosihteeriväittelyn jälkeen ja
puheenjohtaja Martti Alakosken saattoi pitää oman
ajankohtaiskatsauksensa.
Hän arvioi Sähköliiton
vaihtoehtoja yleisen raamisopimuksen suhteen. Teknologiateollisuuden sopimus
on jo sovittu raamiin ja myös
liiton muut sopimusalat neuvottelevat raamisopimuksesta. Aloilla, joille on jo neuvoteltu sopimus (kuten 002
ja 005), astuisi raamisopimus

Tampereella

Talouden
tärkeät päätökset

11.-12.11.2011

vuoden budjetiksi 5,656 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottamiseksi kyseessä on jälleen hyvin tiukasti suunniteltu säästöbudjetti, jossa liiton toimintakuluja on karsittu reippaasti.
Budjetti onkin saatu jälleen
hieman ylijäämäiseksi.
Yhdessä myös koolla olleen
Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston tekemien
päätösten kanssa, vahvistettiin liiton jäsenmaksuksi
edelleen 1,4 prosenttia.

Hyvitysasiasta
laaja keskustelu

Äänestämään jouduttiin
kuitenkin Storan Enson oikeuspäätöksestä. Sähköliitto
ei ollut haastanut Stora Ensoa oikeuteen Kemijärven ja
Summan tehtailla vuonna
2008 käydyistä yt-neuvotteluista. Paperiliitto puolestaan oli ja voitti työtuomioistuimessa yli 17 000 euron
korvaukset työntekijää kohden.
Edustajisto joutui päättämään, onko Sähköliitto itse
jollakin tavalla velvollinen
maksamaan 46 irtisanotulle
jäsenelleen jonkinlaisen hyvityksen.
Puolesta ja vastaan käydyn
laajan, asiallisen ja harkitun
keskustelun jälkeen edustajisto päätti suljetulla lippuäänestyksellä äänin 44 – 25
(1 hylätty ja 2 tyhjää), että
Sähköliitto ei maksa näille
irtisanotuille jäsenilleen hyvitystä.!
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Sähköliiton edustajiston julkilausuma
Tampereella 12.11.2011
Harmaa talous ja
ulkomainen työvoima

Suomeen lähetettyjen ulkomaisten työntekijöiden alipalkkaus ja siihen liittyvät
harmaan talouden ongelmat
ovat jatkuvasti lisääntyneet
Sähköliiton edustamilla sopimusaloilla. Liitto on toiminut aktiivisesti korjatakseen
tietoonsa tulleita epäkohtia.
Sadat puolalaiset sähköasentajat Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla ovat liittyneet Sähköliiton jäseniksi,
jotta liitto voi hoitaa heidän
asioitaan oikeusteitse.
Fingridin linjatyömaalla
toiminut turkkilainen aliurakoitsija vetäytyi heti hankkeesta, kun Sähköliitto teki
työmaalle tarkastuskäynnin.
Edustajisto vaatii suomalaisia työn tilaajia ja pääurakoitsijoita muuttamaan epäterveitä toimintatapojaan
ja valvomaan suomalaisten

työehtosopimusten määräysten toteutumista omissa työkohteissaan. Muuten edessä
on harmaata taloutta koskevien raskaiden oikeudenkäyntien sarja.

Metsäteollisuuden
irtisanomiset
huolestuttavat

Sähköliiton tietoon on tullut, että jotkut metsäteollisuuden yritykset ovat käyt-

täneet irtisanomisia luottamusmiesten ja muiden ayaktiivien ”puhdistamiseen”
työpaikoilta. Sähköliiton
edustajisto tuomitsee tällaiset toimet ja vaatii jäsenilleen oikeudenmukaista kohtelua.

Eltel Networksissa
väärä asenne
henkilöstöä kohtaan

Turun Sanomissa julkaistiin

10.11.2011 Eltel Networksin
nimissä käsittämätön arvio
yhtiön työntekijöistä. Henkilöstöjohtaja väitti lehdessä yhtiön verkostoasentajien
olevan huonokuntoisia ja
mukavuudenhaluisia. Hänen mukaansa suomalaisilta
työntekijöiltä ei myöskään
löydy ”tarvittavaa erähenkisyyttä”. Onko niin, että tulevaisuudessa vain ulkomainen halpatyövoima kelpaa

Eltelin verkostotöihin?
Eltelin Sähköliittoon kuuluvat työntekijät ovat syvästi
loukkaantuneet henkilöstöjohtajansa puheista. He ovat
tehneet parhaansa raskaassa
ja vaativassa työssä, vaikka
eivät itse pysty vaikuttamaan
riittävästi työolosuhteisiin.
Sähköliiton edustajisto
tuomitsee jyrkästi Eltel Networksin nimissä esitetyt tyrmistyttävät käsitykset ja vaatii yritystä irtisanoutumaan
henkilöstöjohtajan puheista
ja pyytämään julkisesti työntekijöiltä anteeksi heihin
kohdistunutta aiheetonta
mustamaalausta.!
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Turun Sanomien
artikkeli
10.11.2011.
Turun Sanomissa esitetyt

tiedot ovat useiden väärinkäsitysten summa, eivätkä
edusta yhtiömme johdon
mielipidettä tai yhtiömme henkilöstöpolitiikkaa.
Pahoittelemme artikkelista yhtiömme henkilöstölle tai muille sidosryhmille
mahdollisesti aiheutunutta
mielipahaa.
Juha Luusua
Toimitusjohtaja
Eltel Networks Oy

Julkilausumavaliokunta sorvasi
tekstiä edustajistolle: Seppo
Fahlström, pj, Paavo Holi, viestintäpäällikkö, Hannu Rautiola,
Erkki Kirjavainen ja Hannu Kantanen.

GALLUP
Margit Nurmikolu

Nykyisen edustajiston viimeisessä kokouksessa tehtiin perinteinen gallup-kysely.
Tällä kertaa kyselyssä selvitettiin:
1. Miten näet oman sopimusalasi tulevaisuuden työllisyyden ja TES:n kannalta?
2. Aiotko olla ehdolla seuraavissa edustajistonvaaleissa? Mitä edustajuus sinulle merkitsee?

Jarmo Tiiro,
Tornio, sopimusala 005

Taina Lähdesluoma,
Kaskinen, sopimusala 002

ja harrastuksetkin vaativat
oman aikansa.

Heikki Aitonurmi,
Rauma, sopimusala 013

1. Työt ovat kausiluontoisia
ja työllisyystilanne riippuu
aina investoinneista ja siitä, kuinka paljon rakennetaan. Tessi on hyvä, ei mitään moitittavaa.
2. Todennäköisesti aion
asettua ehdolle. Pidän tätä
luottamustoimena, koska
kollegat ovat minut tänne
valinneet. Pystyn näin tuomaan edustajistoon heidän
näkemyksiään ja viemään
edustajiston näkemyksiä ja
päätöksiä työpaikalle.

1. Meillä on varsin stabiili
tilanne tällä hetkellä. Työntekijöitä on otettu lisää.
Työ- ja työllisyystilanne on
positiivisen puolella.
Tes on mielestäni juuri
niin hyvä kuin tällä kerralla
oli mahdollista saada neuvoteltua. Ei se voi koskaan
olla täydellinen, koska asioista joudutaan valitettavasti aina tinkimään. Aika,
työntekijöiden ja työnantajien vaatimukset muuttuvat, mutta työehtosopimusta täytyy koko ajan ajaa parempaan.
2. En ole vielä varma, on
vielä mietinnän alla. Olen
jo ollut edustajistossa kahdeksan vuotta. Haluan aina
perehtyä hyvin asioihin ja
se luonnollisesti vie aikaa

Kalle Salli,
Klamila, sopimusala 005,
Nuorisovaliokunnan
edustaja kokouksessa

Työllisyyden kannalta näyttää ihan hyvältä. Vuosi sitten ala oli vielä tosi huonossa hapessa, mutta nyt on
Rauman, Turun ja Helsingin telakoilla sähkömiehille
riittää töitä vuoteen 2013 –
2014 saakka.
Tessin kannalta on aika
tiukka tilanne. Nyt kuitenkin otettiin jatkoaika sopimuksen soveltamisalaa koskevissa kysymyksissä. Asiaa
käsitellään sopimuskauden
kuluessa ja työryhmään on
myös Metalliliiton edustus
mahdollinen. Ensi vuoden
aikana tullaan myös miettimään työnantajapuolen
kanssa muun muassa sitä,
kuinka sähkötekninen teollisuus ja tuotanto -nimitykset soveltuvat punaiseen kir-

1. Työllisyysnäkymät ovat
tällä hetkellä tosi heikot.
Me toimimme teollisuudessa ja töitä ei ole paljon.
Tessiin olen tyytyväinen,
saadaan kyllä hyvin toimimaan. Opetetaan työnantajiakin laskemaan sen mukaan.
2. Kyllä olen ajatellut asettua ehdolle. Edustajistossa
toimiminen on mielestäni
yhteiskunnallista vaikuttamista: tasavertaisen kohtelun, hyvien ja turvallisten
työolosuhteiden ja oikeudenmukaisuuden turvaamista.

Edustajisto

Tampereella

jaan.
2. Kyllä aion asettua ehdolle. Edustajistossa oleminen
on mielestäni tärkeää, koska kokouksissa näkee samalla alalla olevia ihmisiä
ja voi vaihtaa mielipiteitä ja
ennen kaikkea voi olla mukana päätöksenteossa.
Veli-Pekka Anttila,
Raisio, sopimusala 005
1. Tällä hetkellä on pula
työntekijöistä, töitä on niin
paljon. Näin paljon töitä
meillä Lemminkäisellä Turussa ei ole ollut pitkään aikaan.
Olen tyytyväinen tessiin.
Valkoiseen kirjaan ollaan
menossa, hyvä kun alalla
saadaan yhtenäiset työehtosopimukset.
2. Aion asettua ehdolle.
Edustajistossa olemisen

11.-12.11.2011

kautta pystyy vaikuttamaan
ja tietää enemmän asioista
kuin muuten tietäisi.
Matti Heikkonen,
Forssa, sopimusala 013
1. Töiden kannalta tulevaisuudessa on synkkiä pilviä.
Yt-neuvotteluilmoituksia
tulee ﬁrmoilta harvase päivä.
Tes:n suhteen neuvottelijat ovat tehneet parhaansa.
2. Kyllä aion. Edustajistossa
oleminen tarkoittaa minulle, että pystyn omalta osaltani vaikuttamaan jäsenkunnan etujen ajamiseen.
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Matti Malinen mielii
liikkuvaan laivaan

Riitta Kallio

- Ei tullut kapteenia, tulee laivasähköasentaja, nauraa Matti Malinen.
Hän on yksi kahdeksasta Raumalla Länsirannikon
ammattiopistossa,
Winnovassa laivasähköasentajaopinnot syksyllä
aloittaneesta
kurssilaisesta ja
porukan kuopus.

26-vuotias kotkalai-

nen nuorimies on silti
ennättänyt valmistua ammattikoulusta automaatioasentajaksi, työskennelläkin
alalla ja aloittaa merenkulun

opinnot Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.
- Vaihdoin tänne laivasähköasentajakoulutukseen,
kun halusin työllistyä nopeammin ja varmemmin.
Työttömäksi en enää halua
kouluttautua. Sähkäreistä on enemmän pulaa kuin
perämiehistä, Kotkanseudun teollisuuden taantuman
konkreettisesti kokenut Malinen selittää.

Pitkään alalla työskennellyt Myllynen tietää myös,
että laivoilla työskentelevien sähköasentajien keskiikä on melko korkea, joten
paikkoja tulee vapautumaan
lähivuosina runsaastikin.

vän käytännön harjoittelujakson laivalla. Kaikilla
kurssilaisilla on takanaan
myös sähköasentajan ammattikoulutus ja vähintään
vuoden verran alan työkokemusta.

merellä liikkuvassa laivassa
on korkeintaan pari sähköasentajaa töissä, usein vain
yksi, Jari Myllynen selittää.
Hän painottaa, että konepäällikön alaisuudessa työskentelevän laivasähköasen-

Kapteeniopinnoista
hyötyä

Vuoden kapteeniopinnoista
on Maliselle hyötyä laivasähköasentajakoulutuksessakin, sillä kumpaankin tutkintoon kuuluu esimerkiksi
vahtimiesopintoja. Kurssikavereidensa tapaan Malinen tähtää töihin liikkuvaan
laivaan.
- Meri on aina kiinnostanut minua. Laivasähköasentajatutkinto on tietysti kova
paperi myös telakalla ja erityisesti laivan käyttöönotossa tai huollossa.
Myös kurssin kouluttaja
Jari Myllynen vakuuttaa,
että Raumalta valmistuneet
laivasähköasentajat ovat
aina työllistyneet hyvin.
- Meiltä on lähdetty niin
tankkereille, matkustajakuin ro-ro-laivoillekin.

- Ehkä jonain talvena sitä asentaa laivasähköjä Karibialla, ennakoi
Harri Järviö ( edessä vas.). Vieressä kurssikaverit Matti Malinen,
Björn Bäckström, Toni Nevalainen ja kurssin kouluttaja Jari Myllynen olivat samaa mieltä, kuten takarivin Üllar Tähe, Jani Luukkanen ja Janne Lääperikin.

Matti Malinen aikoo seilata ensi kesänä merelle pätevänä laivasähköasentajana.

Laiva on kuin
pieni kaupunki

Laivasähköasentajan muuntokoulutus kestää seitsemän
kuukautta ja pitää sisällään
teorian lisäksi myös 60 päi-

- Voidaan ajatella, että laiva on kuin pieni kaupunki.
Laivasähköasentajan pitää
hallita kaikki sähkötyöt laidasta laitaan, automatiikasta
kylmälaiteasennuksiin, sillä

tajan työ on erittäin itsenäistä ja vastuullista.
- Kaikesta pitää tietää
kaikki. Myös motivaation on
oltava kunnossa, jos mielii
pärjätä merellä erossa per-

heestä, ystävistä ja harrastuksista. Motivaatiota tehdä
työnsä kunnolla löytyy kyllä,
sillä omakin turvallisuus on
siitä riippuvainen.

Pätevyyskirja
pakollinen merellä

Myllynen tietää, että kaikille eivät rahtilaivojen miehiset työyhteisöt ja 3-6 viikon
yhtenäiset työputket laivalla
sovi.
- Myös kielitaito on yhä
tärkeämpi laivoilla, sillä entistä enemmän siellä on sekamiehityksiä. Yleiskielenä
on englanti, jota täällä meidänkin kurssilla painotetaan.
Suuri osa kurssimateriaalista
on englanniksi.
Kurssin lopuksi opiskelijat
suorittavat laivasähköasentajan ammattitutkinnon.
Viiden päivän aikana ja 20
eri työtehtävän avulla, joista
puolet suoritetaan jäänmurtaja Voimalla, kurssilaiset
saavat osoittaa pätevyytensä
laivasähkötöihin. Hyväksyttyjen kokeiden jälkeen tutkinnon suorittaneet voivat
anoa laivasähköasentajan
pätevyyskirjaa liikennevirasto Traﬁsta.
Ps. Tämän lehden painoon
mennessä kurssilaiset seilasivat työharjoittelijoina Silja
Euroopalla. !
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Arttu Myllys
valitsi molemmat
Te k s t i S e i j a P e n t t i l ä
Kuva Paavo Holi

Arttu Myllys opis-

kelee Tampereen ammattiopistossa toista vuotta
koneenasentajan ja sähköasentajan yhdistelmäkoulutuksessa. Parhaillaan opiskelijoilla on parisen kuukautta
kestävä työelämässä oppimisen jakso, ja silloin Arttukin
uurastaa Kangasalan uuden
lukion työmaalla.
- Työ antaa realistisen kuvan hommasta, oppii muun
muassa tiimityöskentelyä.
Teen töitä Kallion Sähkötyö
Oy:ssä, missä on ollut harjoittelijoita ennenkin. Opiskelijaan suhtaudutaan täällä
mukavasti.
Arttu meni ammattiopistoon suoraan peruskoulusta.
Nuorta miestä kiinnostivat
niin koneet kuin sähkökin,
ja kun opinto-ohjaaja esitteli
uutta konesähkärin tutkintoa, oli Artun mietintä tehty.

Pilottiryhmä toimii

Sähköala oli Arttu Myllykselle jo jonkin verran tuttu
tietoliikennealalla työskentelevän isän ansiosta. Kahden tutkinnon opiskelua
Arttu ei pidä liian raskaana.
- Kaikkeen on totuttu.
Saan kuitenkin kaksi tutkintoa, vaikka on vain yksi
opiskeluvuosi lisää. Koska
olemme pilottiryhmä, alussa
oli pientä sählinkiä, mutta
opettajien kanssa on mukavaa keskustella ja miettiä.
Meitä kuunnellaan ja saamme palautetta. Valinnaisissa
aineissa koulu tulee paljon
vastaan.
Arttu Myllys miettii, että
työharjoitteluun voisi lähteä
myös ulkomaille ja samalla
pääsisi kohentamaan kielitaitoa. Reilun kahden ja
puolen vuoden päässä siintää armeija ja mahdollisesti
ammattikorkean sähkö- tai
konepuoli.!

Sähköalan vetovoima on vakaa

Nuoret suuntaavat edelleen
ammatilliseen koulutukseen
Seija Penttilä

Ammatillinen kou-

lutus on edelleen peruskoulun päättävien nuorten suosiossa. Myös sähköala
kiinnostaa tasaisen varmasti
ammattiopistoihin hakijoita.
Koulutuspäällikkö Vesa
Helminen Tampereen ammattiopistosta kertoo, että
entistä enemmän on sellaisia hakijoita, joille ovet ovat
avoinna minne vain, mutta
joiden ensisijainen toive on
sähköala.

Käytännön opit
arvossaan

Helminen näkee ammattiopistojen suurena vahvuutena kädentaitojen opettamisen ja hyvät yhteydet työelämään. Nuoret arvostavat
käytännön elämän taitoja.
Perussähköasentajan koulutukseen Tampereelle haki

tänä vuonna kaikkiaan yli
270 nuorta. Sähköasentajan ja automaatioasentajan
opinnot aloittaneista kukaan ei ole syksyn aikana
keskeyttänyt opintojaan.
Tampereen ammattiopiston sähköosasto on Suomen
suurin yhdessä paikassa toimiva sähköalan kouluttaja.
Kahdeksalle sähköalan linjalle otetaan joka syksy 18
opiskelijaa kuhunkin.

Yritykset koulutuksen
puhemiehinä

Tampereen ammattiopiston
uudessa koneenasentajan ja
sähköasentajan yhdistelmäkoulutuksessa aloitti tänä
syksynä vasta toinen vuosikurssi. Heidän opintiensä
kestää neljä vuotta. Koulutuspäällikkö Helmisen mukaan kummankaan tutkinnon opinnoista ei ole tingitty, vaan opiskelujen päätyttyä valmistuneilla on kaksi
täydellistä todistusta.

Ajatus konesähkäreiden
koulutuksesta saatiin Pirkanmaan maailmanlaajuisesti toimivilta kone- ja metallialan yrityksiltä.
Konesähkäreiksi haki viime keväänä 91 nuorta ja
vuotta aiemmin 80 nuorta.
Molemmilla kerroilla sisään otettiin 18 uutta opiskelijaa. Helminen uskoo hakijoiden määrän kasvavan
edelleen, sillä koulutuksesta
tiedottaminen on vasta pääsemässä täyteen vauhtiin.
Konesähkäreistä tulee
melko varmasti hyvin kysyttyjä työntekijöitä teollisuudessa. Kahden perustutkinnon ammatti-ihmiset voivat
suunnata esimerkiksi vientiasentajiksi.

Yhteistyöhön
ammattikorkean
kanssa

Tampereen ammattiopiston
nelivuotisen ammattilukion
hakijamäärät ovat hieman

pudonneet. Automaatioasentajan sekä ICT-asentajan koulutus kiinnosti noin
sataa hakijaa. Opinto-ohjaaja Simo Havia muistuttaa,
että on hyvin vaativaa käydä samalla lukiota ja opiskella ammattiin.
Ammattiopiston ylioppilaspohjainen sähköalan
koulutus on viime vuosina
jonkin verran hiipunut. Havia arvioi, että noin puolet
elektroniikka-asentajakoulutukseen valituista peruu
tulonsa, kun ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
pääsykokeiden tulokset ratkeavat kesällä. Opiskelijoita
valitaan 18 ryhmään varasijoilta, mutta sittenkin opintonsa saattaa päätökseen
ehkä vain kolmasosa.
Ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu hakevat
pulmalliseen tilanteeseen
ratkaisua yhteistyöllä. Sen
mukaan ylioppilaspohjainen kaksivuotinen koulutus

ammattiopistossa korvaa ensimmäisen vuoden ammattikorkeassa eli siellä opiskelija
voi aloittaa suoraan kakkosvuodesta. Näin opiskeluaika
lisääntyy vuodella, mutta
opiskelijan hyödyksi tulevat
ammattiopiston kädentaidot
ja yhteydet työelämään.

Töitä opiskelujen
välillä

Opinto-ohjaaja Simo Havia
kertoo, että teoriassa kaikki
ammattiopistosta valmistuvat sähköalan opiskelijat
hakevat jatko-opintoihin
ammattikorkeaan tai yliopistoon. Hänen kokemuksensa mukaan ammattiopiston arvokas, puolen vuoden
työelämässä oppimisen aika,
antaa suuntaviivoja valmistuvien nuorten elämään.
- Suurin osa lähtee armeijaan ja sen jälkeen jatkokoulutukseen tai työelämään.
Monet tekevät töitä vuoden
tai kaksi, vaikka opiskelu-

paikka ammattikorkeassa
odottaisikin. Monet myös
valitsevat työelämän opiskelupaikan sijaan. !

• Ammatillisen koulutuksen suosio on kasvanut
vakaasti viimeisten 5-6
vuoden aikana.
• Nykyisin peruskoulun
päättävistä nuorista suurempi osa hakee ammatilliseen koulutukseen kuin
lukioon.
• Yksi syy suosioon on,
että opiskelijat ja heidän
vanhempansa tietävät
ammatillisen koulutuksen
mahdollisuudet entistä
paremmin. Nykyiset kolmivuotiset perustutkinnot
takaavat myös kelpoisuuden jatkokoulutukseen
lähes samalla tavalla kuin
lukion päättötodistus.
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Joonas Nuolijoki
taitaa mekatroniikan
Te k s t i S e i j a P e n t t i l ä
Kuvat Paavo Holi

Suomalaiset ammattiopiskelijat Joonas Nuolijoki ja Tomi Summanen saavuttivat yhdeksännen sijan Lontoon World
Skills -kisojen mekatroniikka-sarjassa. Nuolijoen ja
Summasen kanssa kilpaili 31
paria. Suomen pari sai saavutuksestaan myös Medallion
of Excellence -tunnustuksen.
Nuolijoki ja Summanen
edustivat ammattiopiskelijoiden maailmanmestaruuskilpailussa Etelä-Karjalan
ammattiopistoa.

Brasilia yllätti

Mekatroniikka-sarjan ensimmäisen sijoituksen jakoivat
Brasilian ja Japanin parit. Japanin menestys oli Nuolijoen mielestä odotettua, mutta
Joonas Nuolijoki muutti syksyllä Ruokolahdelta Tampereelle ja
jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Liikuntaharrastuskin löytyi, kun opiskelukaveri kutsui Ohikiitävät-salibandyjoukkueeseen.

Brasiliaa hän ei olisi veikannut kärkipäähän.
-Yllätyin tosiaan brasilialaisten voitosta, mutta heidän koko joukkueensa oli
panostanut kilpailuihin ja
menestyi muissakin sarjoissa
hyvin. Mukavaa, että voittajia tulee muualtakin kuin
Japanista ja Koreasta.

Työ opetti paljon

Ruokolahtelainen Joonas
Nuolijoki on opiskellut Etelä-Karjalan ammattiopistossa
automaatioasentajan ja sähköasentajan tutkinnot. Armeijan puoli vuotta meni
myös sähköisten töiden merkeissä viestipuolella.
Viime keväänä Nuolijoki
meni Imatralle töihin Compomec Oy:öön, missä hän
teki sähkö- ja mekaniikkaasennuksia. Työtä hän pitää
erittäin hyvänä harjoitteluna
kisaan.
Suomen pari valmentautui
kisaa varten myös voittamalla kotimaisen ammattitaitomestaruuden Taitaja-kilpailussa viime vuonna.

Onnikin myötä

Nuolijoen mukaan heitä ei
oikeastaan jännittänyt kuin
ensimmäisessä tehtävässä,
jossa työskenneltiin sellaisen
sähkölaitteiston äärellä, jota
Suomessa ei ole käytössä.
Onni oli kuitenkin poikien
puolella, sillä laitteistot valmistaa saksalainen Festo Oy
Vantaan toimipisteessään.
He pääsivät Vantaalle harjoittelemaan kaksi viikkoa
ennen kisaa, ja laitteen tuttuus merkitsikin suomalaisille paljon. Lontoossa myös
kilpailtiin Feston laitteilla.
Nuolijoen mukaan työpari
jakoi tehtävät selkeästi.
- Mie olen vähän enemmän tekijä, en harrastele tietokonenäppäilyä. Kilpailussa
Tomi ohjelmoi tietokoneella
ja mie keskityin sähköiseen
ja mekaaniseen asennukseen. Kun Tomi oli valmis,
hän sitten autteli mekaanisessa asennuksessa.

Kilpailu-ura päättyy

Yhdessä työskennellessään
pojat juttelevat aika paljon

ja työn tahti on molemmillta
sama. Nuolijoki on kuitenkin päättänyt, että lokakuisen Lontoon mittelön jälkeen hän ei enää osallistu
kilpailuihin.
Tomi Summanen suoritti
automaatio- ja sähköasentajatutkinnon Etelä-Karjalan
ammattiopistossa viime keväänä ja on tällä hetkellä
armeijassa. Häntä odottaa
opiskelupaikka Tampereen
ammattikorkeakoulussa, missä 21-vuotias Joonas Nuolijoki jo opiskelee tavoitteenaan
koneautomaatioinsinöörin
tutkinto.!

Tytöt opiskelevat
poikia joutuisammin
Te k s t i S e i j a P e n t t i l ä
Kuva Riitta Kallio

Ammatillisen koulu-

tuksen opiskelijat keskeyttävät opintonsa aiempaa
harvemmin, mutta kuitenkin paljon useammin kuin
lukiolaiset. Yksi suuri syy

ammattiopintojen keskeyttämiseen on nuorten epävarmuus itselle sopivasta alasta.

Startti auttaa

Varmuutta oman alan löytämiseen haetaan muun muassa vuoden pituisilla ammattistarteilla, joita järjestetään
pääasiassa ammattiopistoissa Neuvotteleva virkamies
Ville Heinonen opetus- ja
kulttuuriministeriöstä kertoo ammattistartin antaneen niin hyviä tuloksia,
että suosittu koulutusmuoto
jatkuu nykyisin vakinaisena.
Heinonen muistuttaa myös
opettajien tuen tärkeydestä
opiskelijoille.
-Taitavat ja kekseliäät
opettajat ovat avainasemassa paikallisella tasolla. Niitä
ammattioppilaitoksia, joissa
opettajat onnistuvat hyvin
Ville Heinosen mielestä on parempi valmistua viidessä vuodessa kuin ei ollenkaan.

ja joiden opiskelijoista suurin osa suorittaa tutkinnon,
opetushallinto palkitsee
myös rahoituksen muodossa.

Tasa-arvo
siivittää tyttöjä

Tytöt opiskelevat aloittamansa opinnot tutkintoon
saakka poikia useammin.
Suomalaiset pojat puolestaan läpäisevät tutkinnot
muita eurooppalaisten maiden poikia useammin, mutta
näissäkin maissa tytöt johtavat valmistumista reilusti.
- Tyttöjen paremmuudessa

täytyy olla jotain koulutusjärjestelmän ylittävää, koska
tilanne on samalainen niin
monissa kehittyneissä maissa. Yksi syy lienee sukupuolten välisen tasa-arvon edistyminen, pohtii Heinonen.
Vielä 1950-, 60- ja 70-luvuilla opintonsa päättäneet
olivat miesvoittoista joukkoa. Heinonen toteaa asetelman kääntyneen nopeasti toisin päin. Sitä ei hänen mukaansa voi selittää
esimerkiksi naisvaltaisella
sairaanhoitajakoulutuksella, koska samalla tasolla on

myös miehiä kiinnostava
tekniikan koulutus.

Parempi hidastella
kuin luovuttaa

Tutkinnon suorittaminen
ammatillisessa koulutuksessa
voi viivästyä monista syistä.
Kun kolmen vuoden tavoiteaikaan lisätään kaksi vuotta,
niin silloin suomalaiset opiskelijat ovat saaneet opintonsa päätökseen jo 80 prosenttisesti. Muiden maiden vastaaviin lukuihin verrattuna
Suomi pärjää Heinosen mukaan hyvin.

Nykyinen hallitusohjelma
säästää koulutuksestakin, ja
silloin opiskelijat pitäisi saada nopeasti putkesta ulos.
Myös työssäoloaikaa aiotaan
venyttää molemmista päistä.
Yhteiskunnan rakenteiden
osalta tämä on hyvä, mutta yksittäinen ihminen ottaa usein mielummin oman
aikansa. Virkamies Heinonenkin katsoo, että parempi
valmistua viidessä vuodessa
kuin ei ollenkaan.!
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Sähköalan nuoriso- ja
aikuiskoulutuksen käyttöön

Upouusi verkostoasennusten
harjoituskenttä Turenkiin
Margit Nurmikolu

Hämeenlinnassa

sijaitsevan Koulutuskeskus Tavastian Turengin
toimipisteeseen on rakennettu sähköalan käyttöön
sähköverkostoasennusten
harjoituskenttä, jota voidaan käyttää niin nuorisokuin aikuiskoulutukseenkin.
Kenttiä on Suomessa vain
kaksi, joista toinen sijaitsee
Kuopiossa.
- Tällä kentällä voidaan
tehdä alle 1 kV:n ja yli 1
kV:n asennusharjoituksia
sekä jännitetyökoulutusta
aina 20 kV:iin sakka, sähköpuolen koulutuspäällikkö
Ari Pöllänen kertoo.
Maakaapeliasennuksia
voidaan harjoitella AMKAjohtojen haaroituksia tehtäessä ja katujakokaappien
asennusharjoituksissa. Katujakokaappeihin voidaan tarvittaessa kytkeä jännite puistomuuntamon kautta. Lisäksi puistomuuntamon kautta
voidaan kytkeä jännite myös
keskijänniteavojohtoihin
sekä PAS-johtoihin.

Uusi opetussuunnitelma innoitti työhön

Kentän suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2009 uusien

opetussuunnitelmien vuoksi,
ja kenttä otettiin käyttöön
14.10.2011. Käyttöönottotarkastuksen suoritti tarkastus-, testaus-, sertiﬁointi-,
konsultointi- ja koulutusyritys Inspecta.
Harjoituskentällä voidaan
toteuttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset 0,4 kV:n ja 20 kV:n
pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset, maakaapeliasennukset sekä ammattiosaamisen näytöt.
- Harjoituskentälle on
asennettu kolme pylväsmuuntamoa, seitsemän erotinta, 20 kV:n maakaapeli- ja
puistomuuntamo sekä pienjännitemaakaapeliverkosto
kaapelien vianhakuja varten,
Ari Pöllänen selvittää.

Lahjoitukset ja
opiskelijoiden työ
kantava voima

Vanha Hämeen Sähkö Oy:n
harjoituskenttä purettiin,
kun tontti tarvittiin muuhun
käyttöön.
- Uusi kenttä rakennettiin tänne meille Turenkiin.
Vanhan kentän purkutyön
suorittivat sähköalan opiskelijat syksyllä 2009, sähköosaston lehtori Kari Kiviranta kertoo.
Empower Oy antoi uutta

harjoituskenttää varten lahjoituksena kaikki vanhan
Hämeen Sähkö Oy:n harjoituskentän tarvikkeet. Uuden
harjoituskentän maa-alueen
raivaukset ja maan pohjustustyöt tehtiin logistiikkaopiskelijoiden työnä. Pylväiden kalustaminen ja pystytys
aloitettiin syksyllä 2010. Rakentaminen tehtiin yhteistyössä Empower Oy:n kanssa.
- Ensto Oy toimitti meille asennustarvikkeet, joista
noin puolet lahjoituksena.
Opiskelijat ovat nyt viimeistelleet tätä uutta kenttää
koko syksyn, Kari Kiviranta
kiittelee.

Täydennyskoulutusta
verkostoammattilaisille

Ammattiin opiskelevien
nuorten lisäksi Turengin
kenttä toimii myös jo alalla
työskentelevien verkostoammattilaisten täydennyskoulutuskenttänä.
- Yritykset voivat tilata
aikuiskoulutusta, kuten esimerkiksi juuri 20 kV:n avojohtojen jännitetyökoulutusta ja kaapelitutkan käyttökoulutusta, Ari Pöllänen
valottaa.
Koulutuskeskus Tavastia
järjestää paikat ja valmistelee kentän harjoituskäyttöön, ja jännitetyökoulutuksen verkostoalan ammattilaisille järjestää kuopiolainen
JT-Millenium.
- Lokakuun lopulla oli ensimmäinen verkostoasentajille suunnattu neljän päivän
mittainen 20 kV:n jännitetyökoulutus ja seuraava järjestetään maaliskuussa 2012,
Koulutuskeskus Tavastian
koulutuspäällikkö Ari Pöllänen
ja sähköosaston lehtori Kari
Kiviranta ovat mielissään, kun
saivat verkostoasennusten harjoituskentän Turenkiin.

Kari Kiviranta sanoo.
Hän toteaa, että harjoituspäivien aikana jokainen työ
käydään vaihe vaiheelta läpi
useaan kertaan ilman jännitettä.
- Jännite kytketään päälle
sitten, kun kaikilla on osaaminen varmasti selkärangassa, Kari Kiviranta painottaa.
Keskijänniteverkossa tapahtuvat kytkennät ja korjaustyöt pyritään nykyisin tekemään jännitteisenä, jolloin
ei tarvitse tehdä kuluttajille
jännitekatkoja.
- Tämä työtapa ei aiheuta
ongelmia kuluttajille eikä
teolliselle tuotannolle. Voidaan jopa väittää, että se parantaa tuottavuutta, Ari Pöllänen iloitsee.

töön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköverkostoalan standardien
ja säädösten mukaisesti.
Perinteisesti miesvaltaisessa sähköalan koulutuksessa
nuorten miesten lisäksi kentällä harjoittelee myös kaksi
nuorta naista, jotka toteavat,
että miettiessään peruskoulun jälkeen opintoja sähköala tuntui todella kiinnostavalta alalta.
- Nimenomaan tämä verkostopuoli on ollut hyvin
mielenkiintoista, nuoret naiset toteavat.
Intoa puhkuvat opiskelijat
opiskelevat ja harjoittelevat
nyt kotimaassa, mutta osa
heistä suuntaa ensi vuoden

AMKA-asennuksia tekemässä
opiskelijat Henri Liukkonen
(vas.), Sami Alakotila, Tomi Kangasniemi, Petri Aaltonen ja Heidi
Ahtiala.

tammikuussa kolmeksi viikoksi kansainväliseen työharjoitteluun Tallinnaan.
Kansainvälinen työssäoppiminen on CIMO:n rahoittama Leonardo Da Vinci
-hanke, jossa verkostoidutaan Tallinnassa sijaitsevien koulujen sekä sähköalan
yritysten kanssa. Hankkeessa opiskelijat ovat kolmen
viikon ajan Tallinnassa sijaitsevissa sähköalan yrityksissä työssäoppimassa, toisin
sanoen tekevät oikeita töitä
paikallisten asentajien kanssa.!

Nuorten harjoittelu
ilman jännitettä

Ammattiin opiskelevien
nuorten harjoittelu tapahtuu
vasta opiskelun kolmannella
luokalla. Opiskelijoiden harjoitustöiden aikana 20 kV:n
kenttä on aina jännitteetön.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon kesto
on 120 opintoviikkoa, johon
sisältyy kaikille valinnainen
tutkinnon osa, jonka laajuus
on 20 opintoviikkoa.
- Koulutuskeskus Tavastian opiskelijat ovat valinneet
kyseisistä opinnoista sähköverkkoasennukset osion.
Tämä osio jakaantuu kahteen osaan: verkostoasennukset 10 ov ja muunto- ja
kytkinasematyöt 10 ov, Ari
Pöllänen kertoo.
Tällä hetkellä kentällä
harjoittelevat Koulutuskeskus Tavastian sähköosaston
kolmannen vuoden oppilaat.
Ensi keväänä valmistuvat
sähköasentajat osaavat näin
ollen tehdä myös sähköverkoston asentamiseen, käyt-

Vatajankosken Sähkön
asentajat 20 kV:n
jännitetyökoulutuksessa.
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Ajankohtaista

Paranna omaa ja työpaikkasi hyvinvointia

Äänestä
työsuojeluvaaleissa
Margit Nurmikolu

Työpaikoilla järjes-

tetään marras-joulukuussa työsuojeluvaalit,
joissa valitaan työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja
työsuojelutoimikuntien tai
vastaavien yhteistoimintaelinten jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet toimikaudeksi 2012 – 2013.
Työsuojelun valvontalaki
edellyttää, että työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan kaikilla
vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla. Laki
antaa mahdollisuuden valita
työsuojeluvaltuutetun myös
pienemmille työpaikoille.
Valituilla työsuojeluhenkilöillä on oikeus työsuojelukoulutukseen.
- Usein kouluttautunut
työsuojeluvaltuutettu on
yrityksen työsuojelun paras
asiantuntija, jonka asiantuntemusta hyödyntämällä työnantaja voi kehittää
työntekijöiden työturvallisuutta ja terveyttä sekä työn
laatua ja tuottavuutta, vastaava työympäristöasiamies
Veijo Korhonen muistuttaa.

Yhteistyötä
työpaikoilla

Työpaikan työntekijöiden ja
toimihenkilöiden tulee ottaa
yhteyttä työnantajaan vaalien järjestelyistä sopimiseksi.
Tämän jälkeen työnantajan
pitää kutsua työntekijöiden
ja toimihenkilöiden edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan tarkemmin vaalien toimittamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Työnantajan
on myös annettava työpaikalla tietoa työntekijöiden
oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu.
Työnantajan nimeämänä
edustajana työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu ryhtyä
toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi.
Työsuojeluedustajien valinta perustuu työturvallisuuslakiin sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.
- Valintaprosessia ei pidä
missään tapauksessa sekoittaa ammattiosastojen toimintaan, koska osastoilla ei
ole roolia työsuojeluvaalien
järjestämisessä. Kyse on nimenomaan työntekijöiden
ja työnantajien yhteistoi-

minnasta, Sähköliiton järjestöpäällikkö Reijo Salmi
painottaa.
Hän muistuttaa kuitenkin,
että osastoissa on hyvä pohtia ehdokasasettelua, jotta
valtuutetuiksi valittaisiin
henkilöitä, jotka ovat mukana ay-toiminnassa.
- Näin varmistetaan luottamusmiehen, ammattiosaston ja työsuojeluvaltuutetun
kiinteä yhteistyö, Salmi toteaa.

Työntekijät valitsevat

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan toimikaudeksi, jonka pituus on
kaksi kalenterivuotta, jollei
toimikaudesta toisin sovita.
Vaalien toimeenpanosta
huolehtii työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin. Niissä olevat
henkilöstöä edustavat jäsenet vastaavat varsinaisesta
vaalitoimituksesta ja äänten
laskennasta. He muodostavat myös vaalitoimikunnan.
Vaalin ajasta ja paikasta
sovitaan etukäteen työnantajan kanssa. Vaali on järjestettävä niin, että työpaikan
kaikki työntekijät voivat
osallistua siihen ja että se ei

aiheuta tarpeetonta haittaa
työpaikan toiminnalle.
Vaalin järjestämistä varten työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön
luettelo työpaikan työntekijöistä ja tarvittaessa erikseen toimihenkilöasemassa
olevista työntekijöistä ja
luovutettava maksutta työntekijöiden käyttöön hallinnassaan olevia tiloja. Työnantaja ei saa myöskään mitenkään estää tai vaikeuttaa
vaalin järjestämistä.
Kun vaalipäivästä on sovittu, vaalin ajasta ja paikasta
on ilmoitettava työpaikalla
kaikille työpaikan työntekijöille ja toimihenkilöille
vähintään 14 vuorokautta
ennen vaalia.

telu päättyy seitsemän päivää ennen vaalitoimitusta.
Tämän jälkeen ilmoitettuja
ehdokkaita ei enää liitetä
ehdokasluetteloon.
Vaaleja ei kuitenkaan tarvitse järjestää, mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on asetettu vain
yksi kuhunkin tehtävään ja
varavaltuutettujen järjestys
sovitaan niin sanottuna sopuvaalina.
Mikäli johonkin tehtävään on ehdokkaita enemmän kuin valittavia henkilöitä, on järjestettävä vaali.
Jos taas johonkin tehtävään
ei ole yhtään ehdokasta, on
ehdokasasettelu uusittava.

Jokainen voi vaikuttaa

Vaali toimitetaan suljetuin
lipuin tai vaalimenettelystä
voidaan sopia toisinkin vaalitoimikunnan yksimielisellä
päätöksellä.
Äänestystä varten tulee
olla äänestyslippu, jolla äänestetään samalla kertaa
työsuojeluvaltuutettuja ja
varavaltuutettuja. Vaalipaikalla tulee olla esillä vaalitoimikunnan vahvistama
ehdokasluettelo.

Ehdokkaita saavat asettaa
ja ehdokkaiksi saavat asettua kaikki työpaikan työntekijät ja toimihenkilöt.
Ehdokkaiden nimet ja heidän suostumuksensa on ilmoitettava vaalitoimikunnalle kirjallisesti sovittuun
määräaikaan mennessä.
Ehdokasasettelulle on varattava aikaa vähintään seitsemän päivää, ja ehdokasaset-

Äänestystulos
laajasti julki

Jos yhteisen äänestysajan
ja -paikan järjestäminen
on hankalaa, voidaan sopia
myös postiäänestyksestä.
Vaalin toimittajien on välittömästi ilmoitettava työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta kirjallisesti työnantajalle.
- Tuloksesta on hyvä ilmoittaa myös Sähköliittoon.
Tällöin valitut työsuojeluhenkilöt ovat liiton työsuojelutiedotuksen piirissä,
Korhonen huomauttaa.
Ilmoituksen voi tehdä työsuojeluhenkilöilmoituslomakkeella, joka löytyy Sähköliiton nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.
Jos työsuojeluvaltuutetun
vaalin järjestämisessä ilmenee työpaikalla epätietoisuutta, työsuojelupiirin tarkastajan tulee antaa työntekijöille tarvittavat ohjeet.
Työnantajan on puolestaan ilmoitettava tiedot
työsuojelutehtäviin valituista ja nimetyistä henkilöistä
työsuojeluhenkilörekisteriin Työturvallisuuskeskukseen.!

Työsuojelun yhteistoiminta
yhteistoiminnan tavoitteena on
edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa
työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.
Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen
palveluksessaan olevat työntekijät.
Työsuojelun yhteistoimintavelvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja lakiin
työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.
Työsuojelutoimikunta tai
vastaava yhteistoimintaelin
on valittava työpaikalle,
jossa henkilöstön määrä on
vähintään 20. Työsuojeluasiamiehiä valitaan yleisso-

" Työsuojelun

pimuksen mukaisesti paikallisesti sovitulla tavalla.

Henkilöstö valitsee
edustajansa

Työntekijät ja toimihenkilöt
valitsevat edustajansa työsuojelun yhteistoimintaan
– työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojelutoimikunnan muut jäsenet.
Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikunnan jäseniksi.
Valittujen ja nimettyjen
henkilöiden toimikausi alkaa 1.1.2012.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

Työsuojeluvaltuutettu on
työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja.
Hän perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin ja

osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin. Lisäksi
työsuojeluvaltuutettu kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä
edistäviin seikkoihin.
Työsuojeluvaltuutetun
palvelussuhde voi päättyä
tai hän voi erota työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kesken toimikautensa. Tällöin
varavaltuutettu tulee jäljellä
olevaksi toimikaudeksi hänen sijaansa työsuojeluvaltuutetuksi.

Oikeus saada
tietoa ja koulutusta

Työsuojeluvaltuutetulla on
oikeus saada työnantajalta
tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtävän hoitamista
varten. Siihen kuuluu oikeus
saada nähtäväkseen työsuojelua koskevia asiakirjoja ja

luetteloita, joita työnantajan kuuluu ylläpitää tai joita
työnantajalla on hallussaan.
Valtuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai kuvaus sekä
työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Valtuutetulla
on oikeus saada asiakirjoista
myös tehtävänsä hoidossa
tarpeellisia jäljennöksiä.
Työnantaja huolehtii siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on
mahdollisuus saada tehtävän
edellyttämää koulutusta.
Työnantaja sekä työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu käsittelevät koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden
kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa
aiheutua kustannuksia eikä
ansion menetystä valtuutetulle eikä varavaltuutetulle.

Kouluttaminen tapahtuu
työaikana, jollei toisin ole
sovittu.

Työsuojeluvaltuutetun ansionmenetys
korvataan

Työnantaja korvaa ansionmenetyksen, joka aiheutuu
työaikana hoidetuista valtuutetun tehtävistä. Myös
välttämättömistä työajan
ulkopuolella hoidetuista
työsuojeluvaltuutetun tehtävistä työnantaja maksaa
korvauksen. Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö määräytyy työsuojelun valvontalain
ja työehtosopimuksen mukaan.
Ohje työsuojeluvaalien
järjestämiseksi työpaikoilla
löytyy Työturvallisuuskeskuksen sivuilta www.ttk.ﬁ/
tyosuojeluvaalit !

- Jokaisen uuden työsuojeluhenkilön pitäisi ilmoittautua
koulutukseen välittömästi
ja myös päivittää tietojaan
jatkuvasti, vastaava työympäristöasiamies Veijo Korhonen
muistuttaa.
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sähköjohto

Raamiratkaisun kohtalon viikko
Martti Alakoski

A

lkanut viikko
on niin sanotun
raamisopimuksen toteutumisen kannalta
merkittävä.
Sähköliiton neuvottelemista sopimuksista ainoastaan Teknologiateollisuuden sähköalantyöntekijöitä
koskeva sopimus on jo raamissa. Muita liiton teollisuuden- ja erityisalojen sopimuksia neuvotellaan ajallisesti aivan takarajoille.
Myös Energia, ICT- ja
verkostoalan johtokunta
samoin kuin Sähköistys- ja
talotekniikka-alan johtokunta päättivät käynnistää
neuvottelut raamiin liittymiseksi. Kummallakin sopimusalalla palkankorotukset

saatiin voimaan syyskuun
alusta vuodeksi eteenpäin.
"""

Johtokunnissa käyty keskustelu tuki vahvasti sitä näkemystä, jonka mukaan liiton
sopimusalat tavoittelevat
raamin sisään sopivaa neuvottelutulosta. Näin Sähköliitto olisi osaltaan turvaamassa riittävää kattavuutta
raamin toteutumiseksi.
Kuten itsekin olen todennut, tulisivat palkansaajat
saamaan raamin toteutuessa
valtiovallan toteuttamassa
laatupaketissa sellaisia laatuasioita, joista liittokohtaisissa neuvotteluissa ei voida
edes sopia.
Meidän sopimusaloillamme, joissa palkankorotukset
sovittiin juuri syyskuussa
voimaantuleviksi, haasteek-

si muodostuu pitkäksi muodostuva sopimuskausi ja lähinnä viimeisen vuoden eli
vuoden 2014 palkankorotustaso 1,9 prosenttia.
"""

Viime viikonlopun aikana
sääntömääräisessä kokouksessaan ollut Sähköliiton edustajisto ja kokousta
edeltänyt liiton hallituksen
kokous hyväksyi yksimielisesti sopimusalajohtokuntien asettamat neuvottelutavoitteet.
Neuvotteluaikataulut ovat
tiukat, kun neuvottelutulokset pitää saada liiton
hallituksen kokoukselle
torstaiksi 24. marraskuuta
kello 14 mennessä. Tässä
kokouksessa Sähköliiton
hallitus vahvistaa sopimusalajohtokuntien esityksen

neuvottelutuloksesta. Kaikkien SAK:n jäsenjärjestöjen
pitää antaa vastaukset myös
kyseisenä päivänä kello
16.00 mennessä.
"""

SAK:n valtuusto on koolla 24. - 25. marraskuuta
Kiljavalla. SAK:n hallitus
kokoontuu kuitenkin Helsingissä perjantaina 25.11.
ylimääräiseen kokoukseen,
jossa arvioidaan millainen
kattavuus on syntynyt jäsenjärjestöjen solmimien
sopimusten liittymisestä
raamiin.
SAK:n hallituksen jälkeen työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat 25.11.
onko raamisopimus saavuttanut riittävän kattavuuden
työmarkkinoilla.
Jos tällaista kattavuutta ei

Osuuspankin
palkansaajaedut
Päivittäisten
raha-asioiden
kokonaisuus

Saat tilin, kortin, verkkopalvelun ja verkkotiliotteen 12
kuukautta maksutta. Etu koskee uusia asiakkaita. Edun
arvo on 33 euroa.

Osuuspankin
omistajajäsenyys

Osuuspankin omistajajäsenenä saat monia rahanarvoisia etuja. Katso Tampereen
Seudun Osuuspankin omistajajäsenedut op.ﬁ/tampere.

Keskittämisedut –
vakuutusmaksuja voi
maksaa OP-bonuksilla

Keskitä vahinkovakuutukset
Pohjolaan saat 7 prosentin
alennuksen koti- ja muista
omaisuusvakuutuksista, tapaturmavakuutuksista, jatkuvista matkavakuutuksista
sekä liikenne- ja autovakuutuksista.
OP-bonusasiakkaana saat
lisäksi 3 prosentin alennuksen useimmista vakuutuksista. OP-bonuksia kertyy myös

Pohjolan Mitta- ja Autoturvan vakuutusmaksuista.

Vakuutus

Kultaturva Vakavan Sairauden varalta - saat 15 prosentin alennuksen 12 ensimmäisen kuukauden vakuutusmaksuista.

Uuden
säilytysasiakkaan etu

• Kotimaisten ja ruotsalaisten osakkeiden kaupankäyntipalkkio op.ﬁ:ssä 0,10 prosenttia + 5 euroa
• Pohjola Tutkimuksen
verkkopalvelu 0 euroa
• Säilytyksen siirto
Osuuspankkiin 0 euroa
• Kotimaisten osakkeiden
säilytys 0 euroa
• Etu koskee 1.1.-31.12.
2011 avattuja, uusia säilytyksiä
• Etu on voimassa
31.03.2012 asti

Rahoitus

Asuntolainasta ja muista
luotoista teemme sinulle
edullisen henkilökohtaisen

rtarjouksen. Siirairämme myös lainasi toisesta pannkkiin
kista osuuspankkiin
rvittaessa
kuluitta. Tarvittaessa
naasi ensimsaat asuntolainaasi
mäisen vuoden lyhennysvapaata.
Sinulla on mahdollisuus
saada:
• Vakuudetonta joustoluottoa enintään 8 500 euroa
(edellyttää vähintään 6 kk:n
asiakkuutta)
• Sapattivapaaluottoa 8
500 euroa, takaisinmaksuaika enintään 5 vuotta, korko
OP-Prime tai Euribor-korko
+ 1,50 prosenttia, toimitusmaksu 150 euroa
• Palkankeskeytymisluottoa enintään 6 000 euroa,
takaisinmaksuaika enintään
3 vuotta, korko OP-Prime
tai Euribor + 1,20 prosenttia
(muille kuin Osuuspankin
jäsenille korko on OP-Prime
tai Euribor + 2,50 prosenttia)
Luoton toimitusmaksu 50
euroa.

ole saavutettu ja keskusjärjestöt yhdessä valtiovallan
kanssa eivät sitoudu raamisopimuksen osana oleviin työelämän kehittämisratkaisuihin, mitätöityvät
myös liiton tekemät raamiin
liittyvät sopimukset irtisanomislausekkeiden mukaisesti.
Esimerkiksi Sähköliiton
ja Teknologiateollisuuden
välinen neuvottelutulos,
joka vahvistettiin uudeksi työehtosopimukseksi, on
osapuolten ensin yhdessä
arvioitava. Arvioinnin perusteella sopimusosapuoli
voi irtisanoa sopimuksen
päättymään 31.8.2012. Irtisanomista koskeva ilmoitus
on kirjallisesti toimitettava
31.3. mennessä toiselle sopijaosapuolelle sekä tiedoksi valtakunnansovittelijalle.

"""

Sähköliitto jatkaa talouden
tasapainottamista, ja jäsenmaksu säilyy entisellä tasolla 1,4 prosentissa.
Edustajiston kokous vahvisti viime vuoden toimintakertomuksen ja positiivisen tilinpäätöksen sekä ensi
vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Alkava toimintavuosi on liiton
hallinnon valintavuosi. Tulossa on mielenkiintoiset
liittovaalit.
Räväkästä alusta huolimatta kokouksesta tuli asiallisesti keskusteleva, ja merkittäviä päätöksiä pystyttiin
tekemään hyvässä yhteisymmärryksessä.
Syysterveisin ja talvea
odotellen!

Jukka Takala
palkittiin ansioistaan
työsuojeluvaikuttajana

Lainopilliset palvelut

Lainopillisista palveluista
saat 20 prosentin alennuksen pankin palveluhinnaston
mukaisista palkkioista.

Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy:n palvelut

Välityspalkkiosta saat 250
euron alennuksen (ei koske
minimi- eikä vuokravälityspalkkiota). OPKK:n palkkioita voit maksaa OP-bonuksilla.!

#Tekniikan tohtori Jukka
Takala on palkittu työympäristötyön erityisansiomitalilla. Kunnianosoituksen
luovutti Takalalle sosiaalija terveysministeri Paula
Risikko keskiviikkona 9.
marraskuuta Helsingissä.
Takala on kansainvälisesti
tunnetuin suomalainen työsuojelun vaikuttaja ja visionääri. Hänen yli 40 vuotta
kestäneen uransa viimeisin
tehtävä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (Bilbao-virasto) johtajana päättyi vastikään.
- Ajatus kaikkien oikeudesta turvalliseen työhön
vei Jukka Takalan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtoon.
Takala on tehnyt jo vuosikymmenten ajan työtä sen
eteen, että työsuojelua ei
nähdä kapeasti vain työn
turvallisuusriskien vähentämisenä. Tällaista laajaalaista ja ennakkoluulotonta suhtautumista tarvitaan
myös työurien pidentämiseen, ministeri Risikko tote-

si mitalin jakotilaisuudessa.
Jukka Takalan asiantuntemus ja neuvottelutaito
ovat mahdollistaneet myös
kansainvälisen työjärjestön
ILO:n lukuisten yleissopimusten aikaansaamisen,
uuden kemikaalien merkintäjärjestelmän luomisen
ja kansainvälisen työsuojeluvalvonnan ja raportoinnin kehittämisen. Takala
on koko uransa ajan vienyt
suomalaista työsuojelualan
osaamista kansainväliseen
käyttöön. Hän työskentelee
yhä aktiivisesti työsuojelukysymysten parissa.
- Tunnustus lämmittää
mieltä. Olen ollut yli 30
vuotta ulkomailla työni
puolesta, ja siksi on hienoa,
että kotimaassa vielä muistetaan minua. Suomessa
työsuojelua ja työympäristöä on ryhdytty harvinaisen
hyvin tarkastelemaan kokonaisuutena. Esimerkiksi
työurien pidentäminen on
kovin alkuvaiheessa muualla Euroopasta, Takala sanoi.!
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Tuontityövoima ase
– järjestäytymättömyys ihmetyttää

Työmaakierros pääkaupunkiseudulla:
Sähkötöitä tehdään yhä useammin ulkomaisin voimin

Riitta Kallio

Sähköliitto ja Hel-

singin Sähköalantyöntekijöiden ammattiosasto
järjestivät yhteisen työmaavalvontakierroksen 18.-19.
lokakuuta. Yli 50 valitussa
työkohteessa riitti ihmeteltävää ja huomauttamista.
Ympäri pääkaupunkiseutua hajaantuneet kuusi valvontaporukkaa sai moittia
puuttuvia työmaasopimuksia
kymmenessä kohteessa.
Kova kolmikko, liiton
työympäristöasiamies Veijo
Korhonen, osasto 049:n puheenjohtaja Jari Räsänen
ja rahastonhoitaja Martti
Lindfors ottivat tarkistettavakseen muutaman uudisrakennus- ja saneerauskohteen
Konalan suunnalla.
Tarvittiin vain kourallinen
uudisrakennuskohteita Konalan kaupunginosassa niin
yhteiselle työmaavalvontaporukalle selvisi, että Helsingin asuntotuotantoa
ja asuntosähköistystä-

kin toteutetaan jo paljolti
halvalla tuontityövoimalla.
Toki valtaosa sähkötöistä on
edelleen suomalaisissa käsissä, toisin kuin muulla rakennusalalla.

Hyvä ja halpa
kärkimies
lahden takaa

Alipalkattujen virolaisten
lisäksi rakennustyömailla
lienee muutakin valonarkaa,
sillä moni kärkimies laittautui "rautakauppaan” tai ”työterveyteen" valvojien nenän
edestä.
Tyylikkäitä asuinkerrostaloja porukkansa kanssa
sähköistävä Allan Ryngas
sen sijaan kertoi avoimesti omasta ja työmaansa tilanteesta. Vuoden verran
Suomessa asunut virolainen
sähköasentaja oli kolmehenkisen porukan kärkimiehenä
asentamassa sähköjä Greippi
ja Kaunotar-nimisiin uudisrakennuskohteisiin.
Aveno Oy:n aliurakoitsijan
Suunnitteluarinan
palkkalistoilla

töitä paiskiva Ryngas osoittautui alansa huippuammattilaiseksi, sillä 32-vuotiaalla
kärkimiehellä oli kovan työkokemuksen ja ammattikoulutuksen lisäksi plakkarissa
myös pätevyys toimia sähkötöiden johtajana sekä Virossa
että Suomessa.

Liitto valvoo
jäsenten etuja

Selvää suomea puhuva mies
kertoi, että hän on miettinyt
liittymistä Sähköliittoon.
Ryngas myös kertoi saavansa
13.60 euron suuruista tuntipalkkaa. Lisäksi työnantaja

pitänyt saada vähintään urakan takuupalkkaa, 15.56 euroa tunnilta. Tämähän olisi
selkeä urakkakohde, jolloin
kavereille pitäisi myös maksaa urakkapalkkaa. Nyt he
eivät myöskään saa heille
kuuluvaa työajanlyhennystä,
ruokarahaa eivätkä matkakorvauksia, Veijo Korhonen
summaili.

Työmaasopimuksia
tekemättä

Aren Mikko Sipponen piti liittoon kuulumista itsestäänselvyytenä.
Uutta Konalaa sähköistetään
paljolti virolaisvoimin. Allan
Ryngas asuu työviikot kimppakämpässä Helsingin Tapanilassa. Viikonlopuksi hän matkustaa kotiinsa Tallinnan lähelle,
jossa häntä odottaa vaimo ja
kolmevuotias poika.

maksaa auton polttoainekulut ja tarjoaa kohtuuhintaisen kimppamajoituksen koko
sähköasentajaporukalle.
- Pikaisenkin tarkistuksen
perusteella Ryngaksen olisi

Korhonen varmisteli, että
virolaisasentajien turvavarusteet olivat kunnossa ja
taskussa oli myös työturvallisuuskortti. Työterveyshuoltokin tuntui olevan järjestyksessä. Se sijaan työmaasopimusta asentajilla ei ollut.
Ammattiosaston Martti
Lindfors toivotti Ryngaksen
kavereineen tervetulleiksi Sähköliiton suurimman
ammattiosaston jäseneksi
ja ojensi liittymislomakkeet
täytettäväksi.
- Liittymislomake löytyy
myös www.sahkoliitto.ﬁ -sivulta, Korhonen opasti.

Yksi liittoonkin
kuuluva löytyi

Toisessa konalalaiskohteessa
kahta isoa asuinkerrostaloa
sähköisti sähköurakoitsija
Markku Kauranen, jolla on
takanaan pitkä ura sähköasentajana. Isäntä itse paiskoi hommia rakennuksella,
kiireimpänä aikana apunaan
poikansa ja tarvittaessa jokunen vuokramies.
Aren urakoimassa logistiikkakeskuksessa ahersi
muutama sähköasentaja,
joista suurin osa oli aliurakoitsija Jukka Luhtalammen
palkkalistoilla. Työmaasopimusta ei löytynyt, eikä jututetuilta sähköasentajilta liiton jäsenkorttia. Sen sijaan
parin viikon keikalla kohteessa olleelta Aren omalta sähköasentajalta Mikko
Sipposelta löytyivät kaikki
tarvittavat kortit. 35-vuotias
vantaalaisasentaja on paljolti erikoistunut paloilmoitinjärjestelmien asentamisiin ja
käyttöönottoihin. Niitä töitä
riittää.!
Työmaakierros Konalassa
vahvisti Jari Räsäselle,
Martti Lindforsille ja Veijo
Korhoselle, että asuntosähköistykset ovat verisen
kilpailun kohteena, jossa
asentajille ei aina ihan
yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia taksoja
makseta.

Työmaavalvontakierros

18.-19.10.2011
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entaa halvemmalla

Margit Nurmikolu

Työmaavalvontakierroksen huolestuttavin
asia oli se, että moni ryhmä
löysi vasta usean kohteen jälkeen työmailta Sähköliiton
jäseniä. Asennustöitä tekivät muun muassa ”Loimaan
kassan” jäsenet tai täysin järjestäytymättömät henkilöt.
- Varsinkin nuoret järjestäytymättömät tuntuvat
tietävän TES:n urakkamääräyksistä, oman ﬁrman luottamusmiehen olemassaolosta
ja kaikista muistakin tärkeistä asioista pelottavan vähän,

alueasiamies Jari Ollila hämmästelee.
- Mä teen vaan töitä täällä,
sanoi eräänkin työkohteen
parikymppinen kaveri.
Ensimmäistä kertaa työmaavalvontakierroksella
mukana ollut Helsingin osaston Markus Piippo ihmettelee myös nuorten tietämättömyyttä.
- Kavereitten kannattaa
aina heti selvittää, mihin
palkkaluokkaan kuuluu.
Yleinen tietämättömyys antaa kyllä aihetta siihen, että
näitä kierroksia täytyy tehdä
useammin, Markus Piippo
painottaa.

Työmaavalvontajoukko jättikin työmaille runsaasti informaatiota sekä jäseneksi
liittymislomakkeita.

Urakasta
ei ole sovittu

Hotelli Scandic Paasitornin
rakennustyömaan pääurakoitsijana toimii Are Oy,
rakennuttaja on Skanska Oy
ja aliurakointi on Luhtalampi Oy:llä. Työmaakohteesta
löytyi Sähköliittoon kuulumaton Luhtalampi Oy:n
kärkimies, joka kertoi, että
yrityksessä ei ole luottamusmiestä. Työntekijöitä on 11,
joista suurin osa on järjestäytymättömiä. Kärkimiehen
kertomus ei ole kovin hyvää
mainosta työväenyhdistykselle.
Saneeraus- ja uudistöitä
rakennustyömaalla on tehty
jo kolme vuotta ja TES:n peruskorvaukset on maksettu.
Kärkimiehen mukaan urakasta ei kuitenkaan ole sovittu eikä myöskään työmaasopimusta ole tehty.
- Urakkatyömaita pitää
hoitaa, työmaasopimus on
tehtävä ja rajattava työt,
mitkä kuuluvat urakkaan ja
mitkä eivät kuulu. Urakka
kyllä tuottaa hyvin tekijälleen, kun vain viitsii vähän
nähdä vaivaa, Jari Ollila painottaa.

- Meillä on yrityksessä kymmenkunta asentajaa, joista seitsemän kuuluu Sähköliittoon, Juha
Brandt kertoo.

Työmaasopimukset
hakusessa

Helsingin Kalasatamassa
työmaavalvonnan kohteena
oli HOAS Poiju. Kahteen
opiskelija-asuintaloon tulee
yhteensä 98 asuntoa. Rakennustyöt olivat alkaneet
viime elokuussa ja asuntojen
on tarkoitus olla valmiina
marraskuussa 2012. Urakoitsijana työmaalla on jyväskyläläinen Sähköurakointi
Aho Oy.
Urakkahinnaksi oli sovittu könttäsumma: köntässä
ei ole luottamusmiehen nimeä eikä luottamusmiestä
ole edes Helsingissä. Könttä
on periaatteessa TES:n vastainen, jos paikallista koko
yritystä koskevaa sopimusta
ei löydy. Työmaalta löytynyt
asentaja ei ollut Sähköliiton
jäsen, mutta hän lupasi toimittaa työmaasopimuksesta
kopion. Sitä ei kuitenkaan
ole tullut.
Kalasatamassa oli myös
toinen työmaakohde, jossa
Sähkö-Aro Oy:llä oli aliurakoitsijana Vantaan Sähköja Teleurakointi. Kohteesta
löytynyt asentaja kertoi olevansa yrityksen omistajan
veli. Hänkään ei ollut Sähköliiton jäsen eikä työmaasopimusta ollut olemassa.

Tarkkaan pitää laskea

Väinölänkadulta löytyi 67
asunnon linjasaneerauskohde, jonka asiat olivat kunnossa. Kohteen saneerauk-

Työmaavalvontakierros

seen on kuulunut kylpyhuoneitten, sähköjen, laattojen
ja keittiön välilaattojen uusiminen. Työmaa alkoi viime
syksynä ja valmistuu joulukuun alkuun mennessä. Rakennuspuolta luotsaa Rakennusliike Linjatekniikka Oy,
mutta sähkötyöt tekee Sähkö-Buumi Oy. Kohteen ainoana asentajana työskentelee
Sähköliiton Helsingin osasto
049:n jäsen Juha Brandt.
- Meillä on yrityksessä
kymmenkunta asentajaa,
joista seitsemän kuuluu Sähköliittoon. Teemme pääasiassa näitä saneerauskohteita,
Brandt kertoo.
- Täällä kiinteistökeskukset on vaihdettu 90-luvulla,
joten tämä on ollut helppo
homma, Brandt toteaa.
Hän toteaa työtilanteesta,
että vielä muutama vuosi sitten oli hyvä tilanne.
- Nyt ovat ulkomaalaiset
ja uudet ﬁrmat kuokkimassa,
joten tarkkaan pitää kaikki
laskea. Paljon menee kuitenkin töitä ohi, kun ulkomaalaiset tekevät työn halvemmalla, Brandt harmittelee.

Pääurakoitsijan
vaihto kallista

Käpylän peruskoulun saneerauskohteessa alkoivat purkutyöt toukokuussa 2010,
tekniset alihankkijat tulivat
elokuussa, mutta sitten viime helmikuussa ulkomaalaisen pääurakoitsijan urakka
”tökkäsi” ja kohteessa alet-

18.-19.10.2011

Alueasiamies Jari Ollila (vas.),
Sähkö-Aro Oy:n kärkimies Timo
Sihvonen ja Helsingin osaston
Markus Piippo keskustelivat
Käpylän peruskoulun saneeraustyömaan etenemisestä.

tiin odottamaan uutta pääurakoitsijaa.
- Kaupungille tuli yli 2
miljoonan euron lisälasku
kaiken maailman urakoitsijoiden kokeilemisesta. Nyt
pääurakoitsija on Lemminkäinen Oy ja homma sujuu
suht hyvin, sähköliittolainen
Sähkö-Aro Oy:n kärkimies
Timo Sihvonen toteaa.
Hän kertoo, että ensimmäisen vaiheen pitäisi olla
valmiina ensi helmikuussa.
- Toinen vaihe, eli tilat,
missä oppilaat ovat, saneerataan myöhemmin, Sihvonen
sanoo.
Kohteessa on työsopimus
tehty, mutta Sihvosen mukaan ”loistavan ympäripyöreästi” kirjoitettu. Lisäksi
urakasta on tehty könttä,
jota ei ole sidottu mihinkään
massoihin. Muilta osin työmaasopimus oli kunnossa.
Sihvonen toteaa työmaastaan, että suunnitelmien
pitäisi olla parempia, ettei
kaikkea tarvitsisi ratkaista
työmaalla.
- Meillä työnjohto on tavallaan jätetty välistä pois.
Tätä työnantaja on harjoittanut jo vuosia. ”Tarkistettava työmaalla” on enemmän
sääntö kuin poikkeus, Sihvonen kritisoi.!
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Metalliteollisuuden sä
uusi yleissitova työeh
Sähköliitto ja Teknologiateollisuus pääsivät neuvottelutulokseen sopimusalan 013 uudesta työehtosopimuksesta 25. marraskuuta. Sopimusalan 013 uusi
työehtosopimus on voimassa 1.10.2011–31.10.2013.
Neuvotteluissa so-

vittiin keskusjärjestöjen tekemän raamisopimuksen lisäksi tekstimuutoksista
uuteen työehtosopimukseen.
Sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.10.2011 ja päättyy
31.10.2013.
Palkankorotus koko sopimuskaudelle on 4,3 prosenttia jakautuen tänä vuonna
2,4 prosenttiin sekä ensi
vuonna 1,9 prosenttiin. Mikäli ei muuta paikallisesti
sovita, korotukset jaetaan
yleiskorotuksena.
150 euron kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään
1.10.2011 ja on voimassa
kertaerän maksupäivänä.
Paljon keskustelua herättäneet kolme koulutuspäivää sisältyvät sopimukseen.

Niiden yksityiskohdista hallituksen ja keskusjärjestöjen
on sovittava viimeistään ensi
vuoden toukokuun loppuun
mennessä.

Palkankorotukset
tänä vuonna

Korotuksista ja ajankohdasta neuvotellaan paikallisesti.
Tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita
vastaava palkkaratkaisu. Asiasta on sovittava sähköalan
pääluottamusmiehen kanssa
kirjallisesti 15.12.2011 mennessä.
Jos paikallisesti ei sovita, korotetaan palkkoja
1.10.2011. Palkkataulukkoja
ja lisiä korotetaan 2,4 prosenttia. Siihen sisältyy 1,6
prosentin yleiskorotus ja 0,8
prosentin paikallinen erä,
jonka kohdentamisesta neu-

votellaan ja sovitaan sähköalan pääluottamusmiehen
kanssa.
Jos paikallisen erän käytöstä ei sovita, voidaan pyytää
liittojen apua, ja jos näinkään ei sovita, maksetaan erä
yleiskorotuksena kaikille.
Kertaerä 150 euroa maksetaan vuoden 2012 alussa niille, joiden yhtäjaksoinen työsuhde on alkanut 1.10.2011
ja on voimassa kertaerän
maksupäivänä. Osa-aikaiselle erä lasketaan sovitun
ja täyden työajan suhteessa.
Kertaerän maksamista voidaan sopia paikallisesti toisinkin. Kertaerä on raamisidonnainen.
Toinen paikkakuntakalleusluokka poistuu 1.1.2012.
Sen jälkeen noudatetaan ensimmäistä kalleusluokkaa.
Tämä merkitsee 1,18 prosen-

tin korotusta toisen paikkakuntakalleusluokan taulukkopalkkoihin.

Vuoden 2012
korotukset

Palkankorotuksista ja ajankohdasta neuvotellaan paikallisesti. Tarkoituksena on
löytää työpaikan tilannetta
ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Asiasta on sovittava sähköalan pääluottamusmiehen kanssa kirjallisesti
31.10.2012 mennessä.
Jos paikallisesti ei sovita, korotetaan palkkoja
1.11.2012. Korotus sisältää
1,3 prosentin yleiskorotuksen ja 0,6 prosentin paikallisen erän.
Jos paikallisen erän käytöstä ei sovita, voidaan pyytää
liittojen apua. Jos näinkään
ei sovita maksetaan erä yleiskorotuksena kaikille. Palkkataulukkoa ja lisiä korotetaan
1,9 prosenttia.

Useita työryhmiä
asetettu

Liitot asettavat työryhmän
selvittämään sopimuskauden
aikana työehtosopimuksen
soveltamisalaa koskevia kysymyksiä.

Työryhmän tehtävänä on
muun muassa selvittää sähköteknisen teollisuuden ja
tuotannollisen työn käsitteitä sekä rajauksia. Osapuolet
voivat tarvittaessa kutsua
Metallityöväen Liitto ry:n
edustajan kokouksiin.

Sähköalan
pääluottamusmiehen
kuukausikorvauksiin
korotus

1.1.2012 alkaen korvaus
määräytyy uuden taulukon
mukaisesti, joka on neljäportainen.
Työntekijöiden
lukumäärä
10 – 19
20 – 49
50 – 99
100 –

Korvaus/kk
70 €
77 €
84 €
101 €

Työsuojeluvaltuutetun
ajankäyttöä määrääviä kertoimia korotettiin viidellä
prosentilla.
Myös työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaustaulukkoa korotettiin viidellä prosentilla.

Syksyn 2012
luottamusmiesvalinnat

Liitot sitoutuvat siihen, että
niillä työpaikoilla, jossa tähänkin asti on valittu sähköalan pääluottamusmies, luottamusmiehet voidaan valita
aikaisempaa käytäntöä vastaavasti myös kaudelle 20132014.

Kouluttautumisvapaa
tavoitteena

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa on mukana työnantajien kannustamiseksi maan hallituksen
kirjaus tavoitteesta lisätä
osaamista ja tuottavuutta
edistävää koulutusta.
Hallitus aloittaa valmistelun koulutus- ja hyvinvointivähennyksen käyttöönottamiseksi yritysverotuksessa
erityisellä verovähennyksellä.
Kirjauksessa mainitaan
työntekijän osallistuminen
työnantajan määräämällä tavalla vuosittain kolmen päivän ajan henkilöstön osaamista lisäävään koulutukseen. Yli 55-vuotiaiden kohdalla päiviä voidaan käyttää
myös työkyvyn edistämiseen

Yksi lakon piirissä olleista 44 työpaikasta oli Hyvinkään KoneCranes, jonka portilla päivystäneet lakkovahdit olivat yksimielisiä vaatimuksissaan. Vasemmalta Pro-liiton Jukka Parkkonen,
Sähköliiton Sari Vainio, Jari Koskenmäki ja Pekka Stenroos sekä
Metallin Pekka Parkkonen ja Heikki Kölhi. Pikaista sopua toivoneet ay-aktiivit iloitsivat kuitenkin siitä, että lakkouhka on tuonut
paljon uusia nuoria jäseniä ammattiosastoihin.
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ähköammattilaisille
htosopimus
Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluja käytiin aamuyön utuisina
tunteina. Heikki Aitonurmi, Kari
Vinnari, Mikko Korpinen, Sauli
Väntti, Markku Kemppainen ja
Niilo Ojala päätyivät neuvottelutulokseen neljän päivän lakon
jälkeen.

ja työhyvinvoinnin parantamiseen.
Uudesta järjestelmästä
valmistellaan kolmikantaisesti esitys 31.5.2012 mennessä ja se otetaan käyttöön
1.1.2013.
Yritysten henkilöstösuunnitelmia tarkistetaan siten,
että niissä mahdollistetaan
tämä järjestely.

Tekstimuutoksista
sovittu

Työehtosopimusneuvotteluissa Teknologiateollisuus
ry:n kesken on sovittu lisäksi
seuraavista muutoksista työehtosopimuksen teksteihin:
13 § Mom. 2,
Työajan tasaaminen
Työnantaja ja työntekijä
voivat sopia tasaamisvapaan
siirtämisestä annettavaksi
viimeistään seuraavan vuoden loppuun (aiemmin kesäkuun loppuun) mennessä.
14 § Mom. 4, Tes-ylityö
Ns. tes-ylityön hyväksyttäviin poissaoloihin lisättiin
lapsen sairaudesta johtuva
palkallinen poissaolo sekä
ammatillinen tai hyväksytty
ay-koulutus.
14 § Mom. 8,
Määräyksiin, jolloin viikkovapaan ei katsota toteutuvan, lisättiin työantajan
määräämä koulutus tai työnantajan määräyksestä tehty
matka.
16 § Mom. 2 kohta a),
Matkakustannukset
Matkakustannuksissa työnantaja ja työntekijä voivat
sopia työntekijän oman auton käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta ennen
matkaa. Lisäkorvausta saa
työnantajan kanssa sovitusta
muiden henkilöiden tai tavaran kuljetuksesta.
Korvauksen määrä on Ve-

rohallituksen verovapaaksi
vahvistama.
Asiasta voidaan paikallisesti sopia toisin.
16 § Mom. 2 kohta f), Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella
Asuntoa koskevia määräyksiä muutettiin niin, että
asumistilaa tulee olla majoitettavaa työntekijää kohti
vähintään 10 neliötä (aiemmin kirjaus oli 10 kuutiometriä). Huoneeseen majoitetaan komennuspaikkakunnan olosuhteet huomioon
ottaen enintään yksi henkilö.
Jos komennus samassa kohteessa kestää enintään viikon, voidaan samaan huoneeseen majoittaa kaksi henkilöä. Asumistilaa on silloin
oltava vähintään 13 neliötä.
18 § Mom. 4, Sähköliiton
hallintoelimiin kuuluvat
Sähköliiton valiokuntaan,
johtokuntaan, hallitukseen,
tai edustajistoon valitulla
on oikeus saada vapautusta
työstään osallistuakseen kokouksiin.
20 § B. Mom. 10,
Isyysvapaa
Isyysvapaan ajalta maksetaan
keskituntiansion mukaista
palkkaa enintään 6 arkipäivän pituisen kalenteriajanjakson työtuntijärjestelmän
mukaisilta työpäiviltä. Työsuhteen on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta ennen isyysvapaan alkamista.
29 § Mom. 4, Ulkopuolisen
työvoiman käyttö
Jos ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä syntyy perusteltu epäilys, että tilaajan sopimuspuoli ei hoida lakisääteisiä tai työehtosopimuksen
mukaisia velvoitteita, tulee
tilaajan yhdessä sähköalan
pääluottamusmiehen kanssa

arvioida asiaa ja tarpeellisten tietojen hankkimista ja
ryhtyä toimiin selvitysten
hankkimiseksi. Tilaajan sähköalan pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä näihin
selvityksiin.
Alihankinta- ja vuokratyösopimuksiin voidaan ottaa ehto, jonka mukaan tilaajalla on oikeus velvoittaa
sopimuspuolensa luotettavan
selvityksen antamiseen.
Luottamusmiessopimus
Sähköalan pääluottamusmiehen varamiehen irtisanominen tai lomauttaminen ei
saa perustua luottamusmiestehtävään silloin, kun hän
ei toimi sijaisena tai hänellä

ei ole luottamusmiehen asemaa. Työnantajan tulee ilman eri vaatimusta osoittaa
toimen johtuneen muusta.
Sama määräys koskee myös
työsuojeluvaravaltuutettua.
Työryhmät
Liitot asettavat muun muassa seuraavat työryhmät:
työpaikkakohtaisia kokeiluja seuraava työryhmä, ulkomaisen työvoiman käyttöä
selvittävä työryhmä ( mm.
lähetettyjen työntekijöiden
vähimmäistyöehtojen määräytyminen), huolto- ja kunnossapitotyöryhmä (selvittää
näihin liittyviä erityistarpeita etenkin tilanteissa, joissa
työntekemispaikat vaihtuvat

jatkuvasti), palkkamääräysten uudistaminen ja palkkarakenteen ylläpitoryhmä,
työaikamääräysten ja työaikajärjestelyjen selvittämisryhmä, työhyvinvoinnin ja
työkyvyn ylläpitämisryhmä,
vuokratyövoiman käyttöön,
ikääntyvien työntekijöiden
työhyvinvointiin ja työuriin
liittyvät työryhmät.

Valtion toimenpiteet

Mikäli keskusjärjestöjen
13.10.2011 allekirjoittama
raamisopimus toteutuu, tulee
hallitus omalla paketillaan
mukaan. Sen myötä muun
muassa lomakorvauksen jaksotus poistuu.
Myös sovitellun työttömyyspäivärahan työaikaraja nostetaan 75 prosentista 80 prosenttiin.
Isyysvapaa pitenee kahdella
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viikolla. Isyysvapaa voidaan
käyttää joustavasti, kunnes
lapsi täyttää kaksi vuotta.
Työeläkemaksujen noususta
kompensoidaan 0,2 prosenttiyksikön suuruinen osuus
alentamalla ansioverotusta.
Yhteisöveroa alennetaan lisää 0,5 prosenttiyksikköä.

Raamisopimuksen
saavuttama laajuus

Keskusjärjestöt arvioivat sopimansa raamin toteutumista 25.11.2011 sen mukaan,
miten kattavasti eri aloilla
on solmittu sen mukaisia
työehtosopimuksia.
Jos kattavuutta ei ole riittävästi, liitot arvioivat, irtisanoutuvatko ne sopimuksesta 31.8.2012. Sopimuksen
irtisanominen on tehtävä
31.3.2012 mennessä.
Jos taloudellisessa kehityksessä tapahtuu merkittäviä
poikkeamia suuntaan tai toiseen, osapuolet arvioivat tilannetta. Mikäli liitot eivät
pääse arviosta yksimielisyyteen, voidaan sopimus irtisanoa 31.8.2012 niin, että se
päättyy 31.10.2012.!

”013 haastava sopimuskierros”
Riitta Kallio

teistyö sekä raamisopimuksen mukanaolo.

Sähköliiton melko
tuore työehtoasiamies
Mikko Korpinen sai paneutua perusteellisesti työehtosopimusprosessin vivahteisiin, kun teknologiateollisuuden neuvotteluja käytiin
saman aikaisesti Metallityöväenliiton kanssa.
- Uutta työehtosopimusta neuvoteltiin haastavassa
tilanteessa. Tiivis aikataulu
ja tilanteiden muutokset lisäsivät neuvottelujen vaikeusastetta, Korpinen arvioi ja
kiittää sekä omaa neuvottelukuntaansa, että Teknologiateollisuuden rakentavaa
neuvottelutapaa.
Hän arvioi, että neuvottelujen mielenkiintoa lisäsivät
valtakunnansovittelijan sovintoesitykset, liittojen yh-

Pääluottamusmiehen
asemaan parannusta

Työehtoasiamies Mikko Korpinen sai metalliteollisuuden tesneuvottelut käytyä parahiksi
ennen 31-vuotissyntymäpäiväänsä.

- Iso asia meille oli erityisesti
sähköalan pääluottamusmiehen aseman vahvistaminen.
Siinä saatiin edistystä sopimus- ja allekirjoitusoikeuksiin. Myös luottamusmieskorvaukseen tuli iso muutos,
joka huomioi yrityksen koon
ja sen, monenko jäsenen
edustajana luottamusmies
on, Mikko Korpinen toteaa
tyytyväisenä.

Työryhmät
saivat mietittävää

- Viikon palkallinen isyysvapaa tuli nyt tessiin uutena
asiana. Myös reissumiesten
majoitus- ja matkakorvauksiin saatiin selkeyttä, Mikko
Korpinen iloitsee.
Korpinen uskoo, että soveltamisalaa miettimään asetettu työryhmä pääsee nyt alkaneen sopimuskauden aikana

ratkaisuun, mitä tarkoitetaan
sähköteknisellä teollisuudella ja tuotannollisella työllä.
Rajanveto on aiheuttanut
metalliteollisuudessa päänvaivaa jo pitkään.
Hän arvioi, että uudessa
sopimuksessa mentiin aimo
harppaus eteenpäin kohti
pysyvää ratkaisua sähköalan
pääluottamusmiehen monin
paikoin ongelmallisessa asemassa. Pääluottamusmiehen
vaikutusmahdollisuudet vahvistuivat myös ulkopuolisen
työvoiman käyttöön liittyvissä asioissa.
- Valitettavasti Sähköliiton
esittämät ammattitutkintolisät eivät mahtuneet raamin
sisälle, joten niistä päästäneen neuvottelemaan aikaisintaan seuraavalla kierroksella, harmittelee Korpinen,
jonka haasteet jatkuvat välittömästi usean muun teollisuus- ja erityisalan avoinna
olevissa pöydissä.!
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Työhyvinvointi
on kaikkien yhteinen asia
Te k s t i J a a n a P a k k a
työhyvinvointipäällikkö, Ilmarinen
Kuva Emmi Kallio

Ty ö h y v i n v o i n t i i n

vaikuttavat psykologiset ja sosiaaliset tekijät.
Näitä ovat muun muassa
työn henkinen kuormittavuus, yksilön kokemus työn
hallinnasta sekä sen palkitsevuudesta, työpaikan ilmapiiri, esimiehen ja työyhteisön tuki, oikeudenmukainen
johtaminen sekä tasa-arvoinen kohtelu työpaikalla.
Työhyvinvointi on yhteinen etu niin yhteiskunnalle,
yksittäiselle yritykselle kuin
myös työntekijöille. Aiemmin työhyvinvoinnilla on
käsitetty lähinnä fyysisen
kunnon ja hyvän terveyden
ylläpitämistä työpaikoilla.
Työpaikkojen työhyvinvointiohjelmiin kuuluivat ennen
yleensä vain TYKY-toiminta, liikuntasetelit ja -tapahtumat. Fyysinen hyvinvointi
on tietenkin tärkeää, mutta
se on vain yksi osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta.

Työhyvinvointi syntyy
työpaikan arjessa

Työhyvinvointi ei synny
työnteon arjesta irrallisilla
toimenpiteillä vaan toimilla, joilla voidaan vaikuttaa
organisaation toimintatapoihin ja -kulttuuriin, kuten
johtamiseen, työn sisältöön,
työympäristöön, osaamiseen
ja työyhteisöön. Ihmiset voivat työssään hyvin, kun työ
on heille merkityksellistä.
Työntekijöille on tärkeää

voida vaikuttaa työhönsä
liittyviin järjestelyihin, tuntea olevansa arvostettuja ja
täysivaltaisia työyhteisön
jäseniä ja kokea, että heitä
johdetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Näihin
asioihin panostaminen edistää työpaikoilla työhyvinvointia ja työssä onnistumisen edellytyksiä.

Neljänteen terveyden ja
hyvinvoinnin osa-alueeseen
voidaan työpaikalla vaikuttaa muun muassa varhaisen
välittämisen keinoin, jolloin
työkykyä uhkaaviin tekijöihin puututaan hyvissä ajoin.
Työpaikan turvallisuus ja terveellisyys voidaan varmistaa
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvoinnin
neljä osa-aluetta

Jokaisella on vastuu
työpaikan
hyvinvoinnista

Työhyvinvointi voidaan jakaa osa-alueisiin monilla eri
tavoilla. Ilmarinen on jakanut työhyvinvoinnin neljään
pääkohtaan: johtamiseen,
osaamiseen, työyhteisöön
sekä terveyteen ja hyvinvointiin.
Hyvään ja oikeudenmukaiseen johtamiseen kuuluu
olennaisesti se, että jokainen
ymmärtää osuutensa kokonaisuudessa ja työyhteisön
vastuut ja tavoitteet ovat
kaikille selkeät. Työnteko on
silloin sujuvaa ja päällekkäisiltä töiltä vältytään.
Toisena osa-alueena on
osaaminen, jolla tarkoitetaan muun muassa oppimiseen ja kehittymiseen kannustavaa ilmapiiriä sekä
osaamisen avointa jakamista.
Osaamisen jakaminen edellyttää, että työyhteisössä on
luottamukseen, arvostukseen
ja rehellisyyteen perustuva
ilmapiiri.
Kolmanteen työyhteisön osa-alueeseen kuuluvat
muun muassa työnjaon toimivuus ja työskentely yhteisesti sovittujen pelisääntöjen
mukaisesti.

Työhyvinvointi merkitsee
jokaiselle hieman eri asioita. Suhtaudumme asioihin
eri tavalla ja tulkitsemme
asioita omista näkökulmistamme ja saamme eri asioista työniloa ja tyytyväisyyttä. Yksilölliset kokemukset
vaikuttavat kuitenkin koko
työyhteisöön. Negatiiviset
tunteet ja kokemukset tarttuvat yllättävän nopeasti ja
luovat huonoa työilmapiiriä.
Hyvinvoiva työntekijä taas
tuo koko työyhteisöön positiivisia tunteita, kun hän
kokee työnsä mielekkäänä ja
innostavana.
Vaikka organisaation johto
on vastuussa työhyvinvoinnin edellytysten luonnista,
on kullakin yksilöllä myös
vastuu omasta sekä työyhteisön hyvinvoinnista. Jokaisen työyhteisön jäsenen
asenteet, näkemykset ja erilaiset suhtautumistavat vaikuttavat työhyvinvoinnin
kokonaisuuteen. Jokainen
meistä voi tukea omaa työhyvinvointiaan ylläpitämällä omaa ammattitaitoaan ja
osaamistaan, huolehtimalla

jaksamisestaan sekä sitoutumalla työhön ja toimimalla
työyhteisön hyväksi. Jokainen voi myös itse pyrkiä tasapainottamaan työn stressitekijät ja omat voimavaransa. Voimme pyrkiä myös löytämään ainaisten ongelmien
sijaan asioita, jotka työpaikalla toimivat ja ovat hyvin.
Vahvistamalla näitä työhyvinvointia lisääviä asioita
voimme vähentää työpaikan
kuormittavien asioiden vaikutusta omaan hyvinvointiin.

taa laadukkaan työvoiman
turvaamisessa jatkossakin.
Työntekijöiden hyvinvointi näkyy myös yrityksen tuloksessa, koska hyvinvoiva
henkilöstö on motivoitunut
tekemään laadukasta työtä.
Myös yhteiskunnan kannalta
on tärkeää, että ihmiset voivat työssään hyvin. Työhyvinvointi parantaa kansanterveyttä, pidentää työuria
sekä vähentää sairaus- ja eläkekuluja.

Työhyvinvointiin
panostaminen
kannattaa

Yrityksellä on monia keinoja puuttua tilanteisiin, joissa
henkilön työkyky on uhattuna. Yksi hyvä käytäntö
on varhaisen välittämisen
malli. Varhaisella välittämisellä voidaan havaita työky-

Kasvava kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta, työntekijöiden ikääntyminen sekä
tuottavuuspaineet lisäävät
tarvetta työhyvinvoinnin
kehittämiseen. Sairauspoissaolot ovat kalliita, ja töiden
sujuvuus kärsii poissaoloista.
Huonosti töissä voiva ihminen ei ole sitoutunut eikä
jaksa antaa täyttä panostaan
työlleen ja työyhteisölleen.
Varhainen eläköityminen ja
henkilöstön vaihtuvuus lisäävät myös rekrytointi- ja
perehdyttämiskustannuksia.
Työhyvinvointi on tärkeä
kilpailutekijä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa,
koska hyvä ilmapiiri ja työn
mielekkääksi kokeminen
ovat entistä tärkeämpiä kriteereitä valittaessa uutta työpaikkaa.
Henkilöstöstä huolta pitävä työnantaja antaa itsestään
kuvan hyvänä työnantajana, joka puolestaan vaikut-

Varhaisen
välittämisen malli

kyä uhkaavat ongelmat riittävän aikaisessa vaiheessa,
vähentää sairauspoissaoloja
ja työkyvyttömyyseläkkeitä
sekä saada tuntuvia kustannussäästöjä
Varhaisen välittämisen
mallissa yritykselle luodaan
yhteinen toimintapolitiikka, jota käyttämällä pystytään huomaamaan työn tekemiseen liittyvät ongelmat
mahdollisimman aikaisin.
Varhaisella ja systemaattisella ongelmiin puuttumisella estetään työyhteisön
tai yksilön työhyvinvoinnin
vaarantuminen. Kyse on nimenomaisesti välittämisen
käytännöstä, jota toteuttamassa on parhaimmassa tapauksessa esimiesten ja työterveyshuollon ohessa koko
työyhteisö.!

Työhyvinvoinnin
tunnusmerkkejä

"Tyytyväisyys elämään ja työhön:
vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti,
on silti pääsääntöisesti hyvä olla
"Aamulla tuntee itsensä levänneeksi ja
lähtee päivään hyvillä mielin.
Nukkumaan mennessä on rauhallinen olo.
"Aktiivisuus, jaksaa tehdä muutakin
kuin sen mikä on pakko
"Myönteinen perusasenne, suhtautuminen
asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti
"Kyky sietää kohtuullisessa määrin
epävarmuutta ja vastoinkäymisiä
"Oman itsensä hyväksyminen
puutteineen ja vahvuuksineen
"Työssä tuntee itsensä päteväksi,
vireäksi ja varmaksi
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Tutustu lähemmin
valikoimaan
kotisivuillamme
www.sievi.com

Sievi Spike 1 XL S3
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Sievi Spike 2 XL S3
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39-47 EN ISO 20345: S3

www.sievi.com
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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

Itsenäisyyspäiväviikon maksupäivinä torstai ja perjantai
Työttömyyspäivärahan maksupäivät ovat normaalisti keskiviikko ja perjantai.
Tiistain 6.12.2011 arkipyhä vaikuttaa itsenäisyyspäiväviikon maksamisiin siten,
että rahat ovat tilillä torstaina 8.12. ja perjantaina 9.12.

Kun joudut työttömäksi tai lomautetuksi
ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työnantaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.
TE-toimiston antamia ilmoittautumispäiviä on noudatettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukorttiin merkitty uusimispäivä
umpeutuu. TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, ellei työnhakusi
ole voimassa. Jos työnhakusi katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
unohtamiseen, pitkään ilmoittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muuhun inhimilliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!
TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulostaa sen ja palkkatodistuspohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.
Liitä hakemukseesi viereisen muistilistan mukaiset

liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahahakemuksesi aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyaika on
tällä hetkellä noin 2 viikkoa.
Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai.
Jatkohakemukset puolestaan ovat maksussa hakujakson päättymisestä laskettuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.
Täytä jatkohakemus vähintään neljältä täydeltä kalenteriviikolta siten, että hakujakso päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksen aikana
esimerkiksi pekkasia tai pitämättömiä lomapäiviä, muista
ilmoittaa siitä jatkohakemuksessasi ja liitä palkkatodistus hakemuksesi liitteeksi.
HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia
työttömyyskassan maksamia
etuuksia.

Liitä ansiopäivärahahakemukseen

Lähetä jatkohakemus netin kautta

P
Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
3
34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvausta 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 lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai palkaton sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero.

Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän viikon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi netissä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut
> Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoituksiisi sopiva
jatkohakemus.

J
Jäljennös
irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
L
Lomautusilmoituksessa,
joka työnantajan pitää antaa
l
lomautetulle
kirjallisena vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista, pitää olla myös lomautetun
allekirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä.
K
Kopio
sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
P
Päätöksen
kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
k
kotihoidon
tuesta.
J olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
Jos
m
maatai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
v
vahvistetusta
verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2010 verotuspäätöksestä.
M
Muutosverokortti
etuutta varten, jos haluat muuttaa
ty
työttömyyskassalle
tammikuussa 2011 verottajalta
tu
tulleita
verotietoja.

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa
ttkassa@sahkoliitto.fi
Koonnut Jonna Heiniluoma

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

Saat päivärahat tilillesi nopeasti
ja säästät postimaksun
Kun lähetät netin kautta sunnuntaihin päättyvän neljän
viikon hakemuksesi, jossa on pelkkiä työttömänäolopäiviä
eikä muutoksia yleistiedoissa, viimeistään maanantaina
kello 10.00, ovat päivärahat tililläsi jo keskiviikkona.
Näin kirjaudut verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa
Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Salasana on oma postinumerosi.
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12 merkkiä 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, käyttäjätunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja salasanasi säilyy entisellään.

Kun sinulle on jo maksettu päivärahaa,
tee jatkohakemukset netissä.
Käytä ei-muutettavaa hakemusta,
jos työttömyys jatkuu tauotta.

# Ensimmäinen päivärahahakemus pitää lähettää aina kirjeitse.
# Nettihakemuksen voit tehdä vasta, kun ensimmäisen hakemuksen päiväraha on saapunut tilillesi.
# Jos edellisestä maksukerrasta on kulunut yli 3 kuukautta, pitää hakemus lähettää jälleen kirjeitse.
Kun raha on ilmestynyt tilillesi, alkaa nettihakemustentekopalvelukin taas toimia.

Ota käyttöön tekstiviestipalvelu. Saat tietää maksupäivän heti, kun hakemuksesi on käsitelty.
Katso lisää www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä
" Miksi tarvitaan ajankäyttöselvitys karenssin ajalta?

Olin kolme kuukautta karenssissa. Karenssin loputtua
lähetin kassaan ansiopäivärahahakemukseni ihan ohjeiden mukaan. Miksi kassa pyytää nyt selvitystä ajankäytöstäni karenssin ajalta ja palkkatodistusta?
Nimimerkki Karenssi on karenssi

Vastaus: Kassa tarvitsee katkottoman selvityksen ajankäytöstä työssäoloehdon seurantaa varten. Työssäoloehdon
seurannan vuoksi työttömyyskassalle on ilmoitettava kirjallisesti myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa. Kassa
ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on "selvittämättömiä"
viikkoja.

Eli jotta voimme maksaa nimimerkille päivärahan, tarvitsemme myös karenssin ajalta kirjallisena tiedon, onko hän
ollut työtön, sairaana tai työssä. Jos hän on ollut karenssin
aikana töissä, tarvitsemme palkkatodistuksen tehdyistä
tunneista.
Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät
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8044 jalas talvipohjallinen on
lämmin ja mukavan pehmeä.

8207 jalas talvisukka on neulottu coolmaxista ja villasta.
coolmax vie kosteuden iholta ja villa pitää jalat lämpimänä.

Lämpimät ja kuivat jalat? Kyllä!
Jalka on kehon monimutkaisimpia osia. Useat hermot, luut, nivelet ja lihakset toimivat tasapainoisesti yhteistyössä. Työssä jalat
altistuvat rasitukselle, varsinkin kun haasteellinen ja vaarallinen työympäristö asettaa jalkineille lisävaatimuksia. Me kuuntelimme,
mitä jaloilla oli sanottavaa ja suunnittelimme malliston, jossa jalat voivat tuntea olevansa tyytyväisiä – olosuhteista riippumatta.
Tutustu talvimalleihin nettisivuillamme www.jalas.com
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O s a s t o t t o i m i va t
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 15.12.2011) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 5.12.2011 klo 15.00 mennessä Margit
Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään osaston toimistolla keskiviikkona 23.11.2011 klo 17.00.
(Sisäänkäynti Rautatienkadun
puolelta). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat. Kaikki osaston jäsenet ovat erittäin tervetulleita!
Paikalle saapuvat jäsenet saavat
vapaalipun osaston pikkujouluihin. Tulkaa joukolla vaikuttamaan!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja
pientä purtavaa. –Hallitus

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto

Eläkeläisjaoston kokous pidetään
aina joka kuukauden toisena tiistaina klo 12.00 osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

002 Veitsiluodon Sähköja automaatiotyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 24.11.2011 klo
18.00 hotelli Palomestarin tiloissa. Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat, muun
muassa talousarvio ja henkilövalinnat vuodelle 2012. Kahvitarjoilu. Sähköliiton terveiset kokoukselle tuo Markku Kemppainen.
Osaston jäsenet ovat tervetulleita
kokoukseen päättämään yhteisistä asioista.

003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 9.12.2011
klo 18.00 Rokua Health &
Spa:ssa. Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen vietetään
pikkujoulua ruokailun ja tanssien
merkeissä. Sitovat ilmoittautumiset ruokailun vuoksi 25.11.2011
mennessä, puh. 040 300 6361
tai 050 548 9904. Jäsenet
tervetuloa puolison tai ystävän
kanssa! –Hallitus

004 Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.12.2011
klo 17.30 Rovaniemellä hotelli Pohjanhovissa, kokoustila 22,
3 krs. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiselle syyskokoukselle kuuluvat asiat: työsuojeluvaltuutettujen vahvistaminen ja
sääntömuutosasia.
Kokouksen jälkeen pikkujoulubuffetti ravintolasalissa klo 19.00.
Sitovat ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla raimo.juntunen@kemijoki.fi tai puh. 040 707
1782 viimeistään
29.11.2011 mennessä.

005 Lounais-Hämeen
sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 19.11.2011
klo 12.00 Forssan Järjestöjentalolla. Kokouksen jälkeen ruokailu
ravintola Martinassa. Tervetuloa!
–Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 23.11.2011 klo
18.00 osaston toimistolla, Näsilinnankatu 33b A 25. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Paikanpäällä kahvitarjoilu.
Tervetuloa! www.osasto11.com

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry/
Veteraanijaosto

Veteraanijaoston kokous
28.11.2011 klo 14.00 osaston
toimistolla, Näsilinnankatu 33b A
25. Tervetuloa!

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 16.12.2011 klo
18.00 Hyvinkään Rantasipissä.
Osasto tarjoaa jouluillallisen.
Tervetuloa! –Hallitus

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry

Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina
22.11.2011 klo 18.00 Nokian
Keilaamolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 1.12.2011 klo
18.00. Hallitus jo 17.30.
Kokouspaikka on Varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu 3.
Tervetuloa! –Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Hallituksen seuraava kokous
28.11.2011 klo 18.00 osaston
toimistolla, Arvi Karistonkatu 3
A 8. Asioita voit esittää pj. Tatu
Aaltoselle p. 050 505 2279 tai
info@hameenlinnansahkotyontekijat.fi

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Teatteripikkujoulua vietetään
3.12.2011 Aulangontie 1:ssä.
Klo 16.30 aloitetaan Kotiruoka
Forsströmilla: herkullinen joulupöytä on katettuna, ruokajuomina
myös viinit ja olut. Klo 19.00 alkaa ERÄS-teatterin esitys "Hormoonit hallitsevat". Ilmoittautumiset 20.11.2011 mennessä
petri.salmi@ruukki.com tai puh.
050 377 6566. Paikkoja 58. Illalliskortit 20 €/hlö maksetaan
20.11. mennessä osaston tilille
FI39 5680 0020 1979 80 viitenumerolla 8109. Jäsenet puolisoineen tervetuloa herkuttelemaan ja viihtymään!

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina
12.12.2011 klo 19.00 osaston
toimistossa, Vesivallinaukio 5 A
(2. krs.) Karhula. Tervetuloa!
–Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous 7.12.2011
klo 18.00 hotelli Patrian auditoriossa. Käsitellään sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen aluksi kahvit klo
17.30. Tervetuloa! –Hallitus

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään 1.12.2011 klo
18.00 (hallitus klo 17.00) ravintola Kahden ruusun pannukabinetissa. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen sille määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 1.12.2011 klo
17.00 hotelli Degerbyn kokoustilassa Loviisassa. Esillä sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat: toimintasuunnitelma v. 2012,
talousarvio v. 2012, henkilövalinnat, kuullaan edustajiston kokouksen päätöksistä sekä muut ajankohtaiset asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu! Tervetuloa!
–Ammattiosaston hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry

Perinteistä pikkujoulua vietetään lauantaina 19.11.2011 klo
19.00 Palokan Viihdekeskuksessa. Meitä viihdyttää muun muassa Souvarit. Ilmoittautumiset
toimistolla tiistaisin klo 18.0019.00 (15 €/hklö). Tervetuloa!
–Hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään osaston toimistolla tiistaina 13.12.2011 klo 19.00. Esillä
sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. Tervetuloa! –Hallitus

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 9.12.2011 klo 18.00
ravintola Old Alexanderissa.
Tarjoiluna pientä purtavaa.
Tervetuloa! –Hallitus

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry

Osaston jouluillallinen jäsenille/
puolisolle 10.12.2011 klo 15.00
Autereentuvalla. Ilmoittautumiset
viimeistään 2.12.2011 mennessä Rantalalle, puh. 471 4656 tai
050 563 9573 tai
Virkille, puh. 050 325 6698.

029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.12.2011
klo 18.00 osaston toimistolla,
Kouvolankatu 24 A 8. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
26.11.2011 klo 16.00 hotelli
Cumuluksessa Kuopiossa.
Käsitellään osaston syyskokoukselle sääntöjen määräiset asiat.
Ruokailu kokouksen jälkeen.
Tervetuloa! –Hallitus

höyhenissä. Väliajalla kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen 4.11.2011
mennessä Pekka Sepälle, puh.
040 561 3715 ja maksamalla
eläkeläisjaoston tilille 27 €/henkilö. Tilinumero: Nordea 206518138246, viite 1957. Tervetuloa
puolison tai ystävän kanssa!

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 25.11.2011
klo 18.00. Paikka on Kukkurakoski, Riitiala ( Leppäkosken kokoustilat). Esillä sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat, toimintasuunnitelma vuodelle
2012 sekä muut kokoukselle esitettävät asiat.
Kokouksen jälkeen sauna kuumana. Tervetuloa! –Osaston hallitus

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
29.11.2011 klo 18.30
Teatteriravintolassa Joensuussa.
Kokouksen jälkeen tarjolla iltapalaa. Tervetuloa! –Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

Kevään 2012 opinto- ja virkistysmatkan esittely ja ilmoittautuminen alkaa osaston syyskokouksessa. –Hallitus

Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.11.2011
Saunaclubilla, Saimaankatu 8
(käynti sisäpihalta).Kokous alkaa
17.00. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämiä ja muita
ajankohtaisia asioita. Kokouksen
jälkeen tarjolla ruokailua ja saunomista. Kaikki osaston jäsenet
terve tuloa kokoukseen! –Hallitus

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 2.12.2011 klo 18.30
ravintola Kala Trapissa Naantalissa. Kokouksen jälkeen osallistujille tarjotaan päivällinen. Jäsenet
tervetuloa! –Hallitus

039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039 ry

Syyskokous perjantaina
2.12.2011 klo 18.00 hotelli-ravintola Arthurissa, Vuorikatu 19,
Helsinki. Esillä osaston sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat. Ilmoita osallistumisesta
27.11.2011 mennessä Henrik Holmbergille, puh.050 555
2734 tai henkka.holmberg@kolumbus.fi. Osasto tarjoaa kokouksen jälkeen illallisen. Tervetuloa!
–Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
torstaina 8.12.2011 klo 18.00
Turun Pyrkivän Urheilutalolla,
Tuureporinkatu 2, Turku. Esillä
sääntömääräiset asiat. Sähköliiton edustaja paikalla. Kahvija voileipätarjoilu. Kaikki osaston jäsenet tervetulleita vaikuttamaan! –Osaston hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry

Pikkujouluun ja ruokailuun
2.12.2011 klo18.00 ravintola
Iriksessä ilmoittautumiset Keijo
Kulojoelle 21.11.2011 mennessä, puh. 040 557 3786.
Tervetuloa!! –Hallitus
Lisää tietoa toiminnasta osaston
kotisivuilta www.porvoonsahkotyontekijat.net

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry

Syyskokous pidetään perjantaina
2.12.2011 klo 18.00 Lammaisten Energia Oy:n kokoustilassa,
Myllykatu 2 Harjavalta. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 25.11.2011 klo 17.00
Scandic Marina Congress
Centerissä, Katajanokanlaituri
7,Helsinki. Kahvi ja iltapala.
Osaston pikkujouluristeily
Viking XPRS, lähtö 25.11.2011
klo 20.30 ja paluu 26.11.2011
klo 10.30. Illallinen, juomat ja
aamiainen. Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto

Eläkeläisjaosto järjestää teatteritapaamisen pikkujoulun merkeissä 15.12.2011 klo 19.00 Areena-näyttämöllä, Hämeentie 2 (entinen Komediateatteri). Esitettävä
kappale on Neil Hardwickin ohjaama komediallinen musikaali Laina-

Syys- ja pikkujouluretki Tartoon
8.12-11.12.2011. Lähtö torstaina 8.12. Lahdesta noin klo
18.45. Viking Xprs lähtee satamasta klo 21.30. Perjantaina
9.12. lähdetään Tallinnasta klo
7.00 kohti Tartoa. Tartossa majoitumme hotelli Dorpattiin. Ruokailu Ruutikellarissa klo 18.30.
Lauantaina 10.12. aamiainen ja
klo 12.00 tutustuminen Ale Cog
-oluttehtaaseen.
Sunnuntaina 11.12. lähtö aamiaisen jälkeen Tallinnaan. Viking
Xprs Helsinkiin lähtee klo 16.30.
Helsinki olemme klo 19.00 ja
Lahdessa noin klo 21.00.
Matkan hinta 150 €/henkilö
Ilmoittautumiset osaston toimistolle 17.10.2011 alkaen ja
päättyen 18.11.2011.
Maksu osaston toimistolle
21.11.2011 mennessä tai
pankkiin osaston tilille 12983072006220, viitenumero 1850,
viimeistään 15.11.2011 mennessä. Nopeimmat ehtivät mukaan.
PS. Osaston puhelinpäivystys
maanantaisin klo 16.30-18.00,
0440 510 859 tai P. Simola,
puh. 040 722 8621.

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry

069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 19.11 –
20.11.2011Levillä. Samalla
osaston virkistäytymisreissu
hotelli Levitunturissa. Majoitus
2hh. Kylpylä-hotellissa voi ottaa
hoitoja. Osanottajat voivat ottaa
puolison mukaan.
Kustannukset ovat aivan kohtuulliset. Ennakkoilmoittautuminen
7.11.2011 mennessä:
Eero, puh. 040 733 7517,
Helena, puh. 040 733 716,
Raimo, puh. 040 733 7520.

073 Kurikan Sähköalojen
osasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 23.11.2011 klo 19.00
hotelli-ravintola Pitkä Jussissa.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen
osasto ry

Pikkujoulu 3.12.2011 klo 19.00
hotelli-ravintola Pitkä Jussissa. Ilmoittautumiset Teemu Anttilalle
23.11.2011 mennessä,
puh. 040 311 3809.
Tervetuloa! –Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto

Eläkejaoston joulukuun kokous
7.12.2011 klo 13.00 Kettumäen
palvelukeskuksessa.
Joulun odotusta yhdessäolon ja
pienen ohjelman sekä joulupuuron
merkeissä. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Osaston jäsenille on vuokrattu
Savonlinnan keilahallista
2.11.2011 alkaen kaksi rataa
vakiovuoroin huhtikuun loppuun
2012 saakka joka toinen keskiviikko klo 14.00-15.00 ja joka toinen keskiviikko klo 19.0020.00. Ensimmäinen vuoro 2.11
on klo 19.00-20.00, 9.11 vuoro klo 14.00-15.00 jne. Osasto
maksaa ratojen vuokran, johon
sisältyy pallo ja keilauskengät.
Kerralla mahtuu kahdeksan harrastajaa keilaamaan. Keilaamaan
pääsee jäsenkorttia vilauttamalla. Nyt ei harrastuksen aloittamiskynnys tästä halpene.
–Veteraanijaosto ja hallitus

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 16.12.2008 klo 18.00
hotelli Pietari Kylliäisessä. Asioina
käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa. –Hallitus

079 Haukiputaan
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous torstaina
24.11.2011 klo 16.30 Haukiputaan Sähköosuuskunnan tiloissa,
Martinniementie 31. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

085 Salon Seudun
Heikko- ja Vahvavirtaosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.12.2011
klo 18.00 hotelli Cumuluksessa,
Mikonkatu 9. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu, ravintola Huviretkessä.
Tervetuloa! –Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 2.12.2011
klo 19.00 ravintola Rikalassa,
Asemakatu 15, Salo. Esillä
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry

091 Lieksan
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 18.11.2011
klo 18.00 Rakennusliiton tiloissa,
Kauppakatu 8, Lohja. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.
Tervetuloa! –Hallitus

065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry

Osasto kutsuu jäsenensä syyskokoukseen 8.12.2011 klo 17.00.
Tavataan ravintola Pikku-Iitassa,
Savonkatu 13, Iisalmi. Kahvitarjoilu ja pientä purtavaa!
Tervetuloa! –Hallitus

067 Kokkolan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Pikkujoulu järjestetään
2.12.2011 klo 19.00 hotelli
Kaarlessa. Tarjolla ravintola Kaarlen perinteinen joulupöytä. Juhla
tarkoitettu jäsenille ja puolisoille.
Ilmoittautumismaksu
10 €/henkilö.Ilmoittautumisen
Jarkko Kolppaselle viimeistään
21.11.2011 klo 12.00, puh.
050 549 8875 tai sihteeri67@
gmail.com Tervetuloa! –Hallitus

Toivotamme sinut ja seuralaisesi
tervetulleeksi pikkujouluun perjantaina 2.12.2011 klo 18.00
hotelli Puustelliin. Osastomme
tarjoaa sisäänpääsymaksun ja
jouluaterian. Myös elävää musiikkia on tarjolla. Ilmoittautumiset
23.11.2011 mennessä Ari Koposelle arisj.koponen@gmail.com.
Voit myös soittaa tai lähettää
tekstiviestin numeroon 040 566
7243. Muista ilmoittaa viestissä
nimesi sekä tuletko yksin vai kaksin. Samalla voit myös kertoa millaista toimintaa haluaisit osastoltamme vuodelle 2012. Toivomme
jäseniltämme runsasta osanottoa. Hyvää loppuvuotta teille kaikille! Terveisin osaston hallitus.

094 Raahen Sähkömiehet ry

Syyskokous 30.11 2011 klo
18.00 Raahen Sähkömiehet ry:n
toimitilassa, Ratsukatu 5 E,
Raahe. Käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat
ja muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 18.11.2011 klo
18.00 Cantina Zapatan kokoustiloissa , Mannilantie 44, 4krs,
Järvenpää. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat . Ruokailu
virvokkeineen. Info : 044 425
2552/sihteeri, email : jarvenpaan.
sahko100@elisanet.fi

101 Ylivieskan
Sähköalan osasto ry

Syyskokous pidetään 9.12.2011
klo 19.00 hotelli Käenpesässä,
kabinetti Käenpiika. Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.
Tervetuloa! –Hallitus

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous torstaina 1.12.2011
Summassaaressa klo 18.00,
ruokailu klo 17.00.

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 16.12.2011
klo 18.00 Nummelan keilahallin
kokoustiloissa. Esillä sääntöjen
määräämät ja muut asiat. Kokouksen jälkeen keilakilpailut ja iltapalaa virvokkeineen. Myös sauna on
kuumana. Tervetuloa! –Hallitus

106 Savon
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 25.11.2011
klo 18.00 hotelli-ravintola Savoniassa, Sammakkolammentie 4,
Kuopio. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 7.12.2011
klo 18.30 Valtimolla ravintola
Seiskassa. Kokouksen yhteydessä ruokailu. Kaikki jäsenet tervetuloa! –Hallitus

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry

Syyskokous pidetään 2.12.2011
klo 18.00 ravintola Wanhan Kellarissa, Kaivopiha, Mannerheimintie
3, Helsinki. Esillä syyskokoukselle
määrätyt asiat.

123 Länsi-Suomen
tietoliikennealan
ammattilaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään Härmän kuntokeskuksessa 18.11.2011 klo 18.30. Asialistalla syyskokousasiat ja paikalle
saapuu liiton edustaja. Ruokailu
kokouksen jälkeen. Salissa esintyy Charlies. Kaikki osaston jäsenet tervetuloa! –Hallitus

131 Sodankylän
Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina 9.12.2011
klo 17.30 hotelli Sodankylässä.
Käsitellään sääntömääräiset ja
muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

132 Jakobstads
elarbetares fackavdelning

Höstmöte fredagen den 16.12
2011 vid Jugendsalen kl 18.00.
Anmälning till tel. 050 390
0951 / 0400 859 954.
Mat efteråt.

132 Pietarsaaren
sähkötyöväen ammattiosasto

Syyskokous perjantaina 16.12
2011 Jugendsalissa klo 18.00.
Ilmoittautumiset puh. 050 390
0951/ 0400 859 954.
Ruokailu kokouksen jälkeen.

136 Hämeen Sähkömiehet ry

Syyskokous 24.11.2011 klo
18.00 ravintola Kruuna ja Klaavassa, Akaan Toijalassa.
Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Liitosta on edustaja
paikalla. Samalla jouluruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

138 Savon tietoliikenneja IT-osaajat ry

Syyskokous perjantaina
9.12.2011 klo 18.00 kylpylähotelli Kunnonpaikan rantasaunalla
Vuorelassa. Kokous, jouluruoka
ja saunailta. Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2011 mennessä
osasto138@gmail.com,
0400 356 592/Toivanen,
040 843 9948/Sopanen.
Tervetuloa. –Hallitus

vasama
139 Jyväskylän
Puhelinalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään HUOM! Uusi aika
3.12.2011 klo 14.00 hotelli
Albassa. Hallitus klo 13.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

140 Keski-Karjalan
Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
17.11.2011 klo 19.00 kansanopistolla Kiteellä. Höyrysauna ja
tavallinen sauna, iltapala.
Tervetuloa! –Hallitus

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry

Pikkujoulu perjantaina 2.12.2011
klo 19.00 hotelli Oscarissa. Jouluruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

149 Kuhmon
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 2.12.2011 klo 18.00
hotelli Kainuussa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen pikkujoulu,
joka sisältää saunan ja jouluaterian seisovasta pöydästä sekä pääsyn ravintolaan. Esiintyjänä Remu
& Hurriganes. Tervetuloa! –Hallitus

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry

Syyskokous perjantaina
25.11.2011 Mikkelissä hotelli
Cumuluksen tiloissa.
Tilaisuus alkaa ruokailulla klo
18.00 ravintola Huviretkessä samaisessa hotellissa.
Kokouksen aiheina sääntöjen määräämät asiat. Ilmoittautumiset ja
ruokavaliot 21.11.2011 mennessä Harri Vihannille,
puh. 040 571 0837.

185 Satakunnan
Puhelin- ja Tietoliikennetyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
30.11.2011 klo 17.00 ravintola
Liisanpuistossa, Liisankatu 20.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen kahvi ja lämmin
voileipä. Jäsenet tervetuloa
kokoukseen!
Pikkujoulua kokoonnumme viettämään 9.12.2011 klo 19.00
ravintola Wanhaan Juhanaan,
Siltapuistokatu 1, Pori. Jäsen ja
seuralainen tervetuloa! Seuralaiselta peritään 25€.Ilmoittautumiset 30.11.2011 mennessä
Harri Pohjalaiselle sähköpostilla
harri.pohjalainen@empower.fi
tai puhelin 044 425 3619.
Tervetuloa. –Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 30.11.2011
klo 18.00 Murginapirtin tiloissa
Ilomantsissaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry

Pikkujoulu pidetään lauantaina
10.12.2011 klo 18.30
hotelli Mantsissa Ilomantsissa.
Ilmoittautuminen Hannulle, puh.
040 724 8737 viimeistään
5.12.2011 mennessä. Osasto
tarjoaa jouluaterian. Vaimo tai
ystävä mukaan. Tervetuloa!
–Hallitus

156 Kauhavan
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous perjantaina
18.11.2011 klo 18.00 Jylhän
Sähkön kahviossa. Esillä syyskokousasiat sekä pikkujoulun vietto
Härmän Kuntokeskuksessa
2.12.2011.Tervetuloa! –Hallitus

159 Laitilan
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 2.12.2011 klo 18.00
Vakka-Suomen Voiman kokoustiloissa, Vihtorinkatu 2, Laitila. Kokouksen jälkeen sauna ja ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 30.11.2011 klo 18.00
Lohjalla Rakennusosastojen kokoustiloissa, Kauppakatu 8. Hallitus
kokoontuu klo 17.30. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

!SAK kulttuurirahasto, joka toimii Kansan Sivistysrahaston yhteydessä erikoisrahastona, julistaa vuoden 2012 apurahat
haettaviksi.
Apurahoja voivat hakea kaikki
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen
yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.
Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät
1.11.2011 alkaen KSR:n osoitteesta
www.sivistysrahasto.com
Internetissä täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan
31.12.2011 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere.
Kuoreen merkintä ”Kulttuuriapuraha”.

Apurahojen saajien nimet julkaistaan
SAK:n kotisivuilla www.sak.ﬁ viimeistään
15.2.2012 sekä Palkkatyöläisessä ja Löntagarenissa. Päätös apurahasta ilmoitetaan
saajalle myös henkilökohtaisesti.
Lisätietoja antavat Pirjo Vainio, puh.
040 527 8805 pirjo.vainio@sak.ﬁ ja
Merja Lehmussaari, puh 040 504 2152
merja.lehmussaari@sak.ﬁ

Apurahojen käsittelyaikataulu
2012
• Hakuilmoitus lehdissä
loka-marraskuulla 2011

• Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät
1.11.2011 alkaen KSR:n osoitteesta
www.sivistysrahasto.com
• Apurahojen hakuaika päättyy
31.12.2011. Hakemukset toimitetaan
omaan ammattiliittoon (viimeisen päivän
postileima).
• Hakemukset liitoista SAK:hon 3.2.2012
mennessä
• Rahaston hoitokunnan kokous ja apurahojen jaosta päättäminen 14.2.2012
• Saajien nimet julkaistaan SAK:n kotisivulla www.sak.ﬁ 15.2.2012
• Saajien nimet julkaistaan Palkkatyöläisessä ja Löntagarenissa

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry:n

Osaston perinteinen pikkujoulu pidetään
perjantaina 2.12.2011 klo 19.00 hotelli Scandicin Torilla -ravintolan Pykmestari -kabinetissa.
Tarjolla on herkullinen jouluateria ja ohjelmaa.
Hinta jäseniltä 10 € (sis.avec), eläkeläisiltä ja
työttömiltä 5 € (sis.avec). Mukaan mahtuu
max. 100 henkilöä rajallisten tilojen vuoksi.
Muistakaa, että kaikki jäsenet jotka
osallistuvat osaston syyskokoukseen
(ke 23.11.2011 klo 17.00),
saavat ilmaiset liput pikkujouluihin!!!
Sitovat Ilmoittautumiset pikkujouluun
perjantaihin 18.11.2011
mennessä Jukka Lallille,
puh. 040 747 5480. Tervetuloa!
Toivottaa osaston hallitus

Ristikon ratkaisu
Oikein vastanneiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti Olof Koivunen, Perniö kk.
Palkinto on postitettu voittajalle. Onnea!

165 Päijänteen
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
torstaina 8.12.2011 klo 18.00
ravintola Uotissa. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

167 Tietoliikenne- ja
informaatiotekniikka
osasto167 ry

Loppuvuoden 2011 tapahtumat :
Pikkujoulut 3.12.-4.12.2011
Rukahovissa Rukatunturilla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
osaston kotisivujen kautta
http://osasto167.nettisivut.fi/
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161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry

Osaston pikkujoulut vietetään
10.12.2011 klo 18.45 Lohjalla
ravintola Nahkurintallissa, Nahkurinkatu 10. Tarjolla on perinteinen
jouluruoka noutopöydästä. Osallistumismaksu on osaston jäsenille
10 € sekä aveceille 10 € sisältäen
noutopöydän ja yhteiskuljetuksen.
Ilmoittautumiset 25.11.2011
mennessä Leif Helanderille, puh.
040 764 0862.

10/2011

Sähköalan koulutuksia
Jännitetyöt alle 1 kV:n järjestelmissä 1.12.2011
Koulutukseen voivat osallistua vain KTM:n päätöksessä
N:o 516/96 §11 tarkoitetut ammattihenkilöt ja heillä
täytyy olla voimassa oleva SFS6002 kortti (tai sätky).
Mukaan tulisi ottaa omat jännitetyövälineet.
(Tarvittaessa voit käyttää Edupolin jännitetyövälineitä).
Käyttöönottotarkastukset 29.11.2011
Lisätietoja koulutuksista:
Timo Jämiä p. 050 3533 827, timo.jamia@edupoli.fi tai

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

Pentti Järvinen p. 040 6721 070, pentti.jarvinen@edupoli.fi
Edupoli, Virnatie 5, 01300 Vantaa
info@edupoli.fi, p.0205 1311 (vaihde)
soittajahinta 0205-numeroon: lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min,
matkapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 17 snt/min
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Re s u m e

ledaren

Importarbetare monterar
billigare - bristande
fackanslutning förvånar

Den grå ekonomin slukar
utbildningens målsättningar

Elbranschens
popularitet är stabil
Seija Penttilä

Riitta Kallio och
Margit Nurmikolu

# Yrkesutbildning är alltjämt populärt

# Elektrikerförbundet och Helsingfors

elbranscharbetares fackavdelning ordnade inspektion i form av en gemensam arbetsplatsrunda i huvudstadsregionen den
18-19 oktober. På de över 50 arbetsplatserna fanns det mycket att förvåna sig över och
anmärka på. På tio arbetsplatser blev de sex
inspektionsgrupperna tvungna att ge tillrättavisningar på grund av bristande arbetsplatsavtal.
Man behövde bara inspektera en handfull
nybyggen i stadsdelen Kånala för att konstatera att Helsingfors bostadsproduktion och
bostadselektriﬁeringsarbeten redan till stor
del utförs av billig importarbetskraft. Visserligen är största delen av elarbetena alltjämt i
ﬁnländska händer, till skillnad från den övriga byggbranschen.
Det som bekymrade mest var att ﬂera grupper först efter en inspektion av många arbetsplatser påträffade medlemmar i Elektrikerförbundet. Installeringsarbetena utfördes
bland annat av medlemmar i ”Loimaakassan”
eller av personer som inte alls var fackanslutna.
I synnerhet ungdomar som inte var fackanslutna verkade känna till skrämmande lite om
entreprenadbestämmelserna i kollektivavtalet, förekomsten av den egna ﬁrmans förtroendeman och alla andra viktiga frågor.!

bland ungdomar som går ut grundskolan.
Bland de sökande till yrkesinstitut är elbranschen garanterat eftertraktad.
Yrkesinstitutens styrka är att de undervisar
i hantverk och att de har goda kontakter med
arbetslivet. Ungdomarna uppskattar praktiska färdigheter.
I år sökte till exempel totalt över 270 ungdomar till elmontörsutbildningen vid Tammerfors yrkesinstitut. Bland alla ungdomar
som inlett studier på elmontörs- och automationsmontörslinjen har ingen avbrutit sina
studier under hösten. Tammerfors elavdelning är Finlands största lokalt koncentrerade
utbildningsenhet för elbranschen. Varje höst
antas 18 studerande till var och en av de åtta
linjerna på elområdet.
I höst startade den andra årskursen på den
nya kombinationsutbildningen för maskinmontörer och elmontörer vid Tammerfors
yrkesinstitut. De har fyra års studier framför
sig.!

Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.ﬁ

#Arbetarnas yrkeskunskaper och utbild-

ning har alltid uppskattats i elbranscherna.
En elektriker har alltid varit rätt speciell och
därför har man också satsat på utbildning i
branschen. Elbranschens popularitet framgår av att yrkesskolornas nybörjarplatser
fylls snabbt och att det är inte många som
avbryter studierna.
Allt ﬂer fackfolk i elbranschen satsar också
själva på att utveckla sin yrkeskunskap och
avlägger kompletterande examina under sin
arbetskarriär.
Man har också i avtalsverksamheten betonat vikten av yrkeskunskaper och därför har
Elförbundet lyckats förhandla sig till separata tillägg för de ﬂesta yrkesexamina.

"""

Utbildade och yrkesmässigt motiverade ungdomar ser säkert förhoppningsfullt på framtiden i arbetslivet. De är övertygade om få
ett arbete snabbt, att arbetet motsvarar deras
utbildning och att lönen följer kollektivavtalet.
Tyvärr slår arbetslivets realiteter ofta de
förhoppningsfulla ungdomarna på ﬁngrarna som en elektrisk stöt. Företagens girighet
och direkta mygel har skapat en marknad
för en kedjekopplad underentreprenad och
utnyttjandet av lågavlönad utländsk arbetskraft. I denna situation blir en yrkeskunnig
ung arbetare lätt utan jobb eller så får han
inte den lön han borde få.
På sidan 12-13 i detta nummer beskrivs
resultatet av en besöksrunda på olika arbetsplatser i huvudstadsregionen. Det består
av bistra detaljer om elektikerarbetet som
borde vara ett av vårt lands mest uppskattade arbetaryrken. Lågavlöning hör till vardagen, likaså bristen på arbetsplatsavtal och

allt färre bland de allra främsta arbetarna hör
längre till förbundet.
I denna omgivning är arbetstagarens enda
försäljningstrumf ett lågt pris i stället för yrkeskunskap och utbildning.
"""

Finlands elentreprenörsförbund STUL rf har
på ett förtjänstfullt sätt betonat vikten av yrkeskunskap som en konkurrensfördel bland
företag i branschen. STUL har också marknadsfört branschutbildning och goda arbetsmetoder till arbetsgivarna, samt samarbetat
med Elektrikerförbundet i dessa frågor.
Entreprenörsförbundets medlemsföretag
borde lyssna till sitt samvete och ärligt bedöma sin egen företagsverksamhet och dess
specialvillkor. Vilken betydelse har en yrkeskunnig och motiverad arbetskraft för företagets framgång?
Många företag har nog funderat på saken,
men tyvärr dragit fel slutsats. För dem verkar
arbetskraften, människorna, inte ha någon
betydelse alls. Huvudsaken är att entreprenaden tas hem till det lägsta priset. Kvaliteten och slutresultatet är oviktiga eftersom
kunden ändå på ett eller annat sätt betalar
för städningen av de efterlämnade spåren.
"""

I det gemensamma intressets namn borde elbranschen höja elmontörens respekt
och status. Är det utopistiskt att tänka sig
att elarbeten en dag kunde utföras endast
av en ofﬁciellt certiﬁerad person som genom att uppvisa branschens eget personkort
kunde intyga att han eller hon är en säker,
utbildad person som alltid får lön enligt det
allmänbindande kollektivavtalet, oavsett
arbetsplats och nationalitet? Vi ska hoppas
att svaret är jakande.
paavo.holi@sahkoliitto.fi

HUIPPUTARJOUS

voimassa 31.12.2011 asti.

Fluke 1654B asennustesteri

-päivät 2012

kaipaa
järjestäjiä

Kattava testeri kokeneille käyttäjille
Fluken 1650B-sarja perustuu aiempaan, lujaan 1650-sarjaan. Se on vain
päivitetty vastaamaan mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.

Nollausadapteri

W Q'@>:T#3:#'V T<T'::GG <@!6O<:' 6G!':8V :T'X'VVTVK @' *GV#G!'G XTV':G<T'<'G
valikoita
W NT?@G <88>@V 6'>>GV <'!X8##G'X?@BGV<<':@<:'
W QO3::O%OV G<@:@!:G6'<<G T!@6G 6'#G6'>:G<8T%GV :@<:'6'>:G
W L=22H4=RP J'VB'#T'V:' 6'#G6'>:G<8T%G:@<:G8#<@V :8!T#<'<<G
W NT!!G8<GBG?:@>' X'::G8<%T*:T%@V VT?@GGV VT!!G8#<@@V
W 2'!X8##GJ %G 6G'*@>@<'<:GV<<'K X!-erottelukyky
W 79J*@>##'@V 6'#G6'>:G<8T%'@V :@<:' U:33??' ;S
W PGG%@VV@::8 X8'<:'

#Olemme vailla Voltti-

päivien järjestäjiä vuodelle 2012.
Mikäli ammattiosastosi
on yksin tai yhdessä muiden lähialueen ammattiosastojen kanssa halukas
järjestämään Voltti-päivät, ilmoittakaa siitä tiina.makkyla@sahkoliitto.
ﬁ, 050 409 8469.!

Erikoistarjous, toimi heti!
M<:G 4!8#@ E+,/; G<@VV8<:@<:@>' %G 4!8#@ /EE7 !G<@>@:O'<33<X'::G>'
samalla ostokerralla ja saat valita yhden alla olevista lahjapaketeista
kaupan päälle.
Lahjapaketti 1" 4!8#@ A+, =9H79J?'*:'X'::G>'K C=9J%OVV'::@@V#T@:'VK
1PE(,JX'::G8<%T*BT:K 404JT*%@!X'<:T UG>6T /&+ €SI
Lahjapaketti 2: 4!8#@ EE(J3!@'<X'::G>'K C=9J%OVV'::@@V#T@:'VK
1PE(,JX'::G8<%T*BT:K 404JT*%@!X'<:T UG>6T /&F €SI
P'<O:'@:TG :O<:O @>'#T'<:G>%T8#<@<:G !.3BO: T<T'::@@<:G 555I-!8#@I-'HGD:'TV<I
PG:GG G>6T#8?TV#' <GXG<:G !'V#'<:OI
1G>%T8< TV 6T'XG<<G EI$I)AEIECICFEEI

www.fluke.fi/1650B
Nopea oikosulkuvirran mittaus.
Säästää jopa
50% aikaa!

Kevyt

Painaa alle 1,2 kg.

! 0800 111 862

Kestävä
Kestää pudotuksen
jopa 1 metristä.

Fluke. Keeping your world up and running.®
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260 sivuinen, 6000 sähkötarvikkeen tuoteluettelomme no 25 on
ilmestynyt ja postitettu asiakkaillemme.
Voit ladata nettohinnoin ja värikuvin varustetun luettelomme 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.
MINI TehoLED valaisimet 1 m liitosjohdolla.
Upotetaan 30 mm reikään
tai asennetaan mukana
tulevan pinta-asennuskehyksen kanssa pinnalle.
Korkeus 21mm, Ø 33mm.
Kytketään sarjakytkentänä
350 mA vakiovirtalähteeseen. Valokeila 45 astetta.
3000K. IP21.
Teho 1,2 W
Valoteho 65 Lm

Viimeinkin haastaja
pienille valikoimille

+250 toimintoa
3 värivaihtoehtoa
4 kehysperhettä

Primo

Design

Solid

Combi

Tavallisen hehkulampun
korvaavat Teho Led lamput. Kanta E27. 230 V.

Led valonauhat. 12 VDC.
IP20. Kelalla on 5 m valonauhaa jossa 300 lediä.
Nauhassa on liitosjohto
Tunteettomia tärinälle.
valmiiksi kytkettynä sekä
Opaali suojakupu. Syttyy
5 kpl valonauhan liittimiä.
heti täyteen kirkkauteensa
Valonauha voidaan katlämpötilasta riippumatta!
kaista merkityistä kohdista,
Takuu 3 vuotta.
joita on 50 mm (= 3 ledin)
Toteutettu 3000K
välein.
teholedeillä
Valonauha kiinnitetään sen
takapuolella olevalla 3MTL3E27P
tarranauhalla.
Ø 60 mm.
Yhdellä virransyötöllä
MINILED VA
Teho 3,2 W,
valonauhan max
väri valkea.
250 Lm joka vaspituus on 5m (25W).
1-9 kpl 9 80 €/kpl
taa lähinnä 25 W
Nauhan pienin
90 € /kpl
yli 9 kpl 8
hehkulampputehoa
sallittu taivutus80 € /kpl
säde on 20 mm.
MINILED ST
1-9 kpl 14
väri satiiniteräs
yli 9 kpl 13 50 €/kpl. NAUHA12 L
väri lämmin
TL4E27P Ø 60 mm.
valkea 3500 K,
PUCK TehoLED IP21 Teho 4 W, 325 Lm joka
teho 5 W / m,
vastaa
lähinnä
35W
hehvalaisimet. 1 m johdolla.
lev 8 mm,
kulampputehoa
Upotetaan 64 mm reikään
paksuus 2 mm
tai asennetaan mukana
1-9 kpl 15 80 €/kpl
tulevan pinta-asennuskeyli 9 kpl 14 50 €/kpl.
hyksen kanssa pinnalle.
1-5 kelaa 68 €/ kela
Korkeus 16 mm, Ø 69mm TL6E27P
yli 5 kelaa 62 €/ kela
Kytketään sarjakytkentänä Ø 60 mm.
NAUHA12 K kuten yllä
350 mA vakiovirtalähteemutta väri kirkas valkea
Teho 6 W, 470 Lm
seen. Valokeila 110 astet- joka vastaa lähinnä
6000 K.
ta. 3000K. Teho 3x1,2 W
45W hehkulampKirkkaat Led valonauhat
Valoteho 180 Lm
putehoa
IP20. Pituus 5 m, jossa
80 € /kpl
1-9 kpl 17
PUCKLED VA
390 lediä. Teho 15,6 W / m
40 € /kpl
.
yli 9 kpl 16
väri valkea,
NAUHA12 EKL väri läm80 € /kpl
1-9 kpl 19
min valkea 3500K,
Pienikupuiset Teho Led
yli 9 kpl 17 80 €/kpl
NAUHA12 EKK väri kirkas
opaalilamput. 230 V.
valkea 6000 K,
Tunteettomia tärinälle.
1-5 kelaa 115 €/ kela
Syttyy heti täyteen kirkyli 5 kelaa 108 €/ kela
PUCKLED ST
kauteensa lämpötilasta
väri satiiniteräs.
Vesitiiviit Led valonauhat
riippumatta!
Toteutettu 3000 K teholeIP65. Pituus 5 m, jossa
DECO valokuitudeillä. Lamppujen valoteho 300 lediä. Teho 5 W / m
koristesarja. Sarjassa on
250 lumenia vastaa yli
NAUHA12 RL väri läm16 kpl Ø 1,5 mm kuituja Ø
25 W hehkulamppua
min valkea 3500 K.
3,5 mm puristepäätteillä.
NAUHA12 RK väri kirTakuu 3 vuotta.
Mukana tulee projektori,
kas valkea 6000 K
jossa on Osramin 50 W
TL 3 E14 KY
1-5 kelaa 89 €/ kela
halogenipoltin.
Kanta E 14
yli 5 kelaa 82 €/ kela
Ø 37 mm.
Sarjan valoteho vastaa
noin kolmasosaa normaa- Teho 3,2W
Teholähteet Led nauhoil80
lien saunavalaistussarjojen 1-9 kpl 13 €/kpl
le ja vakiojänniteledeille.
50 € /kpl
.
yli 9 kpl 12
valotehosta.
IP 64. Syöttöjännite 100Led valoihin verrattaessa
240 VAC. Koteloitu. 30 cm
TL 3 E27 KL
sarjan valoteho vastaa
liitosjohdot hakkurin
Kanta E 27
noin 40 kpl perinteisiä 5
molemmilla puolilla. Takuu
Ø 45 mm.
mm ledejä.
2 vuotta.
Teho 3,2W
Käyttökohteita mm. sau1-9 kpl 13 80 €/kpl
ELN 30-12 12 VDC, 2,5 A
nat, kylpyhuoneet, vitriinit, yli 9 kpl 12 50 €/kpl.
kuormitettavuus 30 W
portaat, kaapistot, akvaaMitat 30x45x145 mm
riot......
1-9 kpl 29 80 €/kpl
HUOM! Sarjan
yli 9 kpl 27 00 €/kpl.
mukana tulee oma
Led nauhan himmennin.
projektori.
VS 8A 12V himmennin toimii 12 V Led nauhojen kanssa.
DECO 16 kuitua ei voi liittää muihin projektoreihin! Himmennin kytketään 12V puolelle muuntajan ja
nauhan väliin. Max. 8A 96W. Mitat 55x65x60mm
139 €
1-9 kpl 22 €/kpl, yli 9 kpl 19 80 €/kpl

Schneider Electric Finland Oy
PL 410, 02601 Espoo
Asiakaspalvelu puh. 010 446 615
.+/('*+&"1$!%$-,$3$&)-!&*&02
###*+&"1$!%$-,$3$&)-!&*'

Hinnat ALV 0%

puh 02
puh

Finnparttia

72 72 00

www.finnparttia.fi
www.
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Kaupunkilaispojasta tuli
hevosmies
Riitta Kallio

44 vuotta ”stadin
kundina” ei estänyt
sitä, että sähköasentaja Mika
Rainio hurahti hevosiin.
Epäilemättä pellavapäisellä
Marjalla, nykyisellä elämänkumppanilla on osuutta asiaan, sillä hänen mukanaan
tuli myös klaukkalalaisella
hevostilalla sijaitseva osoite.

- Olen aina asunut Helsingissä. Vuosi sitten en olisi
taatusti arvannut hoitavani
hevosia ja lapioivani paskaa
ihan omasta halustani, virnuilee Rainio taluttaessaan
pikimustaa komeaa friisiläisori Unskia tallista aitaukseen.
Mika Rainio tunnustaa,
että kaikki vapaa-ajan ongelmat ovat kadonneet hevosharrastuksen myötä.

Sähkö-Aron palkkalistoilla
pitkään viihtynyt Rainio on
suorastaan tyytyväinen, että
työrintamalla ei juuri nyt ole
erityisempää kiirettä, kun
parin vuoden suururakka
Helsingin Musiikkitalolla on
saatu valmiiksi.

Puuhailu hevosten
kanssa rauhoittaa

Mika Rainio luonnehtii itseään ”renkipojaksi”, sillä he-

vostilalla työt eivät lopu kesken. Jos hevosten kanssa ei
askartele, niin ainakin niistä
puhutaan. Hevosten parissa
puuhatessa mieli lepää, vaikka keho tekeekin töitä.
- Olen huomannut viihtyväni maalla erinomaisesti. Joskus kaupungissa oikein havahtuu siihen, että
on suorastaan maalle ikävä.
Olen aina tykännyt puuhastella jotain konkreettista.
Täällä sitä puuhaa piisaa, sillä hevoset pitää ulkoiluttaa
ja pilttuut siivota joka päivä,
kesät talvet, Rainio selittää.
Hän kertoo myös ”matkailevansa” hevosten kanssa,
sillä elämänkumppani Marja Ringvall tuo muhkealla
kuljetusautollaan hevosia
Keski-Euroopasta Suomeen.
Rainio hyppää työaikataulu– Olen aina tykännyt puuhastella jotain konkreettista. Täällä
sitä puuhaa piisaa, sillä hevoset pitää ulkoiluttaa ja pilttuut
siivota joka päivä, Mika Rainio
tunnustaa.

Mika Rainio kertoo, että uljasta Unskia koulutetaan vetämään
rattaita. Niiden kyytiin hän lupaa joskus hypätä, vaikka ratsastusinnostus ei vielä vallannutkaan häntä kuten hänen 10-vuotiasta
Viivi-tytärtään.

jen salliessa kyytiin ja toimii
reissujen huoltomiehenä.

Myös luottamustoimet juoksuttavat

Hevosten lisäksi aktiivista
miestä juoksuttavat monet
pitkäaikaiset luottamustoimet. Sähköasennusalan johtokunnassa vaikuttava Rainio on taannoin istunut moneen otteeseen työehtosopimusneuvottelupöydässä, kun
alalle sorvattiin täysin uutta
tessiä. Viimeksi väännettiin
vielä tulevista palkankorotuksista.
Rainio on ollut vuosia
myös ammattiosastonsa
Helsingin Sähköalantyöntekijöiden, 049:n aktiiveja.
Pitkään osaston hallituksessakin vaikuttanut mies on
nyttemmin jättäytynyt pois
tiiviimmästä toiminnasta.

- Aika ei riitä kaikkeen, Rainio toteaa.
Marraskuun 11.-12. vuorossa oli Sähköliiton edustajiston kokous Tampereella.
- Toimintasuunnitelma ja
talousarvio olivat vuotuista
rutiinia, vaikka isoista summista puhuttiinkin. Säpinää
saatiin aikaiseksi aivan muista asioista.
Reippaasti esiintyvä Rainio sai edustajistolta raikuvat aplodit, kun hän käytti
puoltavan puheenvuoron
työmarkkinatiedottajien todellisten ansionmenetyskorvausten maksamisesta.!

