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pääkirjoitus

Toisille kaikki – joillekin ei mitään
# Marraskuun toiseksi viimeisel-

lä viikolla lähetettiin Sähköliitosta
maailmalle kaksi perättäistä tiedotetta. Ensimmäisessä kerrottiin Olkiluodon ydinvoimalatyömaata uhkaavasta
saarrosta ja jälkimmäisessä raamisopimuksessa mukana olevista sopimusaloista.
Tiedotteet kuvastavat niitä kaksijakoisia periaatteita, jotka tällä hetkellä vallitsevat suomalaisilla työmailla.
Ammattiliiton jäseninä oleviin suomalaisiin työntekijöihin noudatetaan
kaikkien hyväksymiä ja raamisopimuksen mukaisia työehtoja. Muista
maista tulevat työntekijät, kuten Olkiluodon puolalaiset sähköasentajat,
on sen sijaan jätetty kaikkien työehtojen ulkopuolelle.

– verkostoala ja teknologiateollisuus,
mutta sähköistysala jäi työnantajapuolen taipumattomuuden vuoksi
ulkopuolelle. Sähköliiton 22 000 sopimusalajäsenestä raamisopimuksen
piirissä on siis noin puolet.

"""

"""

"""

Raamisopimus on kattavin keskitetty
tuloratkaisu, joka Suomessa on koskaan solmittu. Peräti 94 prosenttia
työmarkkinajärjestöistä kuuluu sen
piiriin. Työntekijöille raami merkitsee maltillisten palkankorotusten vastapainona merkittäviä parannuksia
muun muassa koulutukseen ja työttömyysturvaan.
Sähköliiton osalta raami on kaksijakoinen. Suurimmista sopimusaloista
siihen tulivat mukaan energia – ICT

ovat tietämättömän Juudaksen tavoin pesseet kätensä koko asiasta eikä
työsuojeluviranomaistakaan ole ollut
apua.
Vain ammattiliitot ovat ryhtyneet
taisteluun, Sähköliiton toimiessa kärkijoukkona puolalaisten sähköasentajien puolustamisessa.

Olkiluodon puolalaiset sähköasentajat eivät kuulu raamiin eivätkä työnantajan mielestä näköjään minkään
muunkaan sopimuksen piiriin. Jo
pelkkä jäsenyys ammattiliitossa näytti
riittävän työntekijän irtisanomiseen
työstään. Työehdot eivät noudata
Suomen lakia ja 115 puolalaista on
sen takia jo haastanut työnantajansa
Elektrobudowa SA:n oikeuteen.
Laitoksen rakentaja ranskalainen
Areva ja suomalainen tilaaja TVO
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Maailma on aina ollut jakautunut
rikkaisiin ja köyhiin. Jako näkyy niin
maiden välillä kuin yksittäisten maiden sisälläkin. Näyttää kuitenkin pelottavasti siltä, että EU:n työvoiman
vapaan liikkuvuuden ihannetta hyväksikäyttämällä ollaan luomassa eri
maiden sisälle uusia rikkaiden ja köyhien ryhmittymiä.
Suomeen on luotu kahdet työmarkkinat: ne perinteiset, joita koskevat
kaikki maan lait ja uudet, joita eivät
koske mitkään määräykset.
Ei kuitenkaan ole suurempaa rikosta
kuin sulkea silmänsä väärinkäytöksiltä ja toisten ihmisten hyväksikäytöltä.
Sellaiseen henkilöön voisi noudattaa
perinteistä tšekkiläistä joulutapaa:
tuhma saa itse pirulta lahjaksi vain
kasan mustia hiiliä ja kylmiä perunoita.!
paavo.holi@sahkoliitto.fi

SITAATTI

Tilaushinta:
25 €/vsk kotimaa
30 €/vsk ulkomaat
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,31 €/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,51 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset 1,81 €/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

- Alakuun näättivät sotapoijattiin nuorilta ja sitten polliisit.
Nyt näättää jo joulupukkikiin poekaselta, taitaa tässä tulla
vanahaks.
Savolainen myyntimies kertoi lääkärille virtsaamisvaivoistaan.
- Kyllä se minun vaivani taitaa olla ihan ammattitauti. Myyn
noita kahvinkeittimiä.
- Mitenkä se tähän liittyy, lääkäri ihmetteli.
- No, kun oma tippalukkonikin on alkanut vuotaa ihan omia
aikojaan.
Vaari oli hoidettavana keskussairaalassa. Vierastunnilla sukulaiset kyselivät, millaista sairaalassa on.
- Tuo ylilääkäri ainakin on hyvä ennustamaan säätä, vaari
kehaisi.
Sukulaiset ihmettelivät, mutta vaarilla oli hyvä esimerkki.
- Kuulin, kun se eilen illalla sanoi hoitajalle, että tämä pappa ei sitten näe huomista auringonnousua. Niin kuin näkyy,
koko päivän on satanut!
- Lähe sinnäe sinne vanhusten kerhoon, kun sinne tuloo
kuntohoetajakkiin!
- No jopa on kuntohoetajakkii huonoks männä, kun pittää
tämmösiin köpelökerhoen hänennii turvaantuva!

Pikkupoika vietiin hoitoon mummolaan. Mummo ihasteli:
- Onpas sinusta tullut jo mukavan oloinen poika. Taidat tulla
ihan isääsi!
- Sitähän se äitikin pelkää, poika vastasi.
Rakkaus on kuin kesäpäivän säätiedotus; vaihtelevaa pilvisyyttä, ukkoskuurot mahdollisia ja vähitellen kylmenevää.
Hajamielisten professorien tapa etsiä otsallaan olevia silmälaseja muistuttaa useiden ihmisten tapaa etsiä onneaan.

Otsikko HS:n Oma kaupunki
-nettisivujen uutispalstalla 2.12.2011.

S Ä H K Ö A L O J E N A M M A T T I L I I T O N J Ä S E N L E H T I , perustettu 1957

Heikki Nerg
(Kirjoittaja on Sähköliiton 80-vuotias eläkeläisjäsen,
joka toivoo lähettämistään kaskuista ja ajatelmista
olevan raskasta työtä tekeville sähköasentajille ja
muillekin huumorintajuisille lukijoille vähän kevennystä
ja iloa arkeen.)

Liisa kävi tapaamassa dementiaa sairastavaa mummoaan
vanhainkodissa ja tiedusteli, muistaako tämä vielä hänen
nimensä.
- Etkö sinä tiijjä ennee ommoo nimmeeskään, mummo ihmetteli.

”Itä-Helsingissä
liikkuu
saalista etsivä
valesähkömies”

Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Paavo Holi - Toimittaja: Riitta Kallio
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto): Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

Tuntematon
potilas

Ihmiset, jotka eivät keksi, miten he viettäisivät sateista sunnuntaipäivää, toivovat – iänkaikkista elämää.

55. vuosikerta
Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. 02 276 1000
Fax 02 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.fi
Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa
Seuraava Vasama ilmestyy 22.12.2011

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT 7.4.2003)
Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2011
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Irtisanomisasiassa päästiin sopuun
Olkiluodon työmaalle saatiin
ainakin joulun ajaksi rauha,
kun ammattiliittojen uhkaama
saarto peruuntui Sähköliiton
päästyä sopuun irtisanomisista
Elektrobudowa SA:n kanssa.

Jatkossa Suomen
mallin mukaan

Paavo Holi

Sähköliiton , Ammattiliitto Pron, Metalliliiton ja Rakennusliiton
2.12. alkavaksi uhkaama Olkiluoto 3 työmaan saarto peruuntui viime hetkillä, kun
puolalainen Elektrobudowa
SA pääsi sopuun Sähköliiton kanssa.
Saartouhan syynä oli se,
että työmaalta irtisanottiin

sähköasentajia vain sen takia, että he olivat liittyneet
Sähköliiton jäseniksi. Elektrobudowa SA:n irtisanomasta 21 puolalaisesta sähköasentajasta enemmistö kuului Sähköliittoon.

Aamuyön sopimus

Neuvottelut Eletrobudowa
SA:n kanssa sujuivat saartouhkaa edeltävinä päivinä
nihkeästi. Sähköliitosta neuvotteluihin osallistuivat pu-

Kalenteri 2012
tulee jouluksi
Perinteinen Säh-

köliiton jäsenkalenteri lähetetään 2 785 jäsenelle. Postitus tapahtuu
vielä ennen joulua Sähoressa.
köliiton kirjekuoressa.
Kuoressa ei ole kalenitään
terin lisäksi mitään
että.
erillistä saatekirjettä.
Vuoden 2012 kaiton
lenterin tilaus liiton
utta
kotisivujen kautta
illä
tai tekstiviestillä
uun
päättyi lokakuun
ärlopussa. Tilausjärytjestelmään siirrytä,
tiin säästösyistä,
ei
jotta kalenteria
turhaan painet-taisi ja lähetet-täisi niille, jotka
eivät sitä kuitenkaan halua.
Säästöt ovatkin huomattavat, sillä vain

vähän yli 10 prosenttia
kalenteriin oikeutetuista
sopimusalajäsenistä tilasi
sen itselleen.!

heenjohtaja Martti Alakosken lisäksi, OL 3:n asioihin
erikoistunut työehtoasiamies
Hannu Luukkonen ja liiton
lakimies Tero Heiniluoma.
Lopullinen sopu syntyi
vasta aamuyöllä 2.12. käytyjen puhelinkeskustelujen jälkeen, jolloin puheenjohtaja
Martti Alakoski hyväksyi
Elektrobudowa SA:n edustaneen asianajajan tekemän
sopimustarjouksen.
Sopimuksen
mukaan

Elektrobudowa SA palkkaa
Olkiluodossa määräaikaisella työsopimuksella olleet 17
sähköasentajaa toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen Puolassa.
Hyvityksenä irtisanomisista heille myös maksetaan
yhden kuukauden palkkaa
vastaava kipukorvaus. Se
perustuu Suomessa noudatettavan Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaiseen
palkkaan.

Jos työvoimaa joudutaan
Elektrobudowa SA:n töissä
jatkossa vähentämään, sitoutuu yritys noudattamaan
suomalaisia toimintatapoja.
Se tarkoittaa ennakkoilmoitus- ja tiedotusvelvollisuutta Olkiluodossa toimiville
yhdyshenkilöille ja Arevan
kautta myös Sähköliitolle.
Sopimukseen on myös
kirjattu, että irtisanottujen
tilalle ei palkata uusia työntekijöitä, eikä heitä korvata
käyttämällä vuokratyövoimaa tai antamalla töitä alihankkijoille.
Vastavuoroisesti 13 irtisanotun työntekijän Satakunnan käräjäoikeudessa vireille
panemat kanteet irtisanomisista Elektrobudowa SA:ta
vastaan peruutetaan. Yhtiön
talousjohtaja Jaroslaw Tomaszewski puolestaan sanoo
julkisuuteen välittämässään
lausunnossa, että neuvottelujen johdosta on luotu
edellytykset paremmalle
yhteistyölle ja keskinäiselle
ymmärrykselle Sähköliiton
kanssa jatkossa.

Kaikki ei vielä
ole kunnossa

Martti Alakoski on tyytyväinen saatuun sopuun, mutta
varoittaa, että kaikkia asioita ei Elektrobudowa SA:n
osalta ole vieläkään saatu
selvitettyä. Sähköliitto on
jo aikaisemmin vienyt kiistan Elektrobudowan lähes 3
miljoonan euron palkkasaatavista käräjäoikeuteen.
Kanteen mukaan Sähköliitto vaatii 115 puolalaiselle
sähköasentajalle lähes 3 miljoonan euron palkkasaatavia
liian pienten palkkojen ja
korvausten takia. Satakunnan käräjäoikeus ei ole vielä
ilmoittanut ensi vuonna alkavan pääkäsittelyn aikataulua.
Juuri kanteen nostamisen
jälkeen Elektrobudowa SA
irtisanoi sähköasentajia, joiden joukossa oli myös kanteessa mukana olevia työntekijöitä. Kaikkiaan Sähköliiton jäsenenä on Elektrobudowa SA:ssa ollut lähes 200
puolalaista sähköasentajaa.
Sähköliitto ja muut ammattiliitot luonnollisesti jatkavat normaalia työehtojen
valvontaa myös Olkiluodon
ydinvoimalatyömaalla. Mikäli epäselvyyksiä yhä ilmenee, puututaan niihin aina
tilanteen mukaisella tavalla.!

Palkkatyöläinen ja Arvo
tilausperusteisiksi
Paavo Holi

Sähköliitto tarjoaa
aktiivijäsenilleen ilmaisena etuna SAK:n Palkkatyöläinen -lehden. Aktiivijäseniin kuuluvat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työosaston luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet ja
ammattiosastojen puheenjohtajat. Lisäksi lehden voivat saada liiton hallituksen,
johtokuntien, valiokuntien
ja edustajiston jäsenet.

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 lehtitilaukset. Tilaukset löytyvät
omista jäsenrekisteritiedoistasi kohdasta Omat tiedot >
Tilaukset. Varsinainen tilaus
tehdään siellä olevan ohjeen
mukaan.
Tilauskanava aukeaa näkyviin sivuille 1.12.2011.
Jos tilaus tehdään 31.1.2012
mennessä, alkaa se heti vuoden ensimmäisestä numerosta alkaen.

Nuorekas Arvo

Arvo-lehden tilaukseen ovat
oikeutettuja alle 30-vuotiaat sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumerot ovat
002, 005, 006, 008, 010-018
ja 020-023. Myös tämä tila-

us tehdään kertkuu
ran ja se jatkuu
krikunnes ikäkrityy
teeri ylittyy
ättai jäsen päätua
tää itse perua
tilauksen.!

Löntagaren
agaren

" Alla våra avtalsbran-

schmedlemmar med avtalsbranschnummer 002,
005, 006, 008, 010-18
och 020-023 som uppgett
svenska som modersmål
har rätt till en prenumeration på tidningen Löntaga-

ren. Prenumerationen görs
en gång och fortsätter tills
avtalsbranschen ändras till
pensionär (999) eller om
medlemmen beslutar att
själv säga upp prenumerationen.!

4

vasama

11/2011

Olkiluodon sähköasentajat:

Lupaukset eivät toteutuneet
- Puolan lain mukaan työnantajan
pitäisi maksaa meille kolmen
kuukauden välein matka kotiin.
Elektrobudowa ei kuitenkaan
noudata minkään maan lakia,
ei Puolan eikä Suomen.
Paavo Holi

Olkiluodon kolmatta

ydinvoimalaitosta on
tällä hetkellä rakentamassa
yli 4 500 työntekijää, suurin
osa heistä on ulkomaalaisia.
Joukossa on myös yli 350
puolalaista sähköasentajaa,
joista lähes kaikki ovat tällä
hetkellä puolalaisen Elektrobudowa SA:n palveluksessa.
Mitä puolalaiset sähköasentajat ajattelevat työstään? Mikä on heidän näkemyksensä Sähköliitolle
paljon ongelmia aiheuttaneen Elektrobudowa SA:n
toiminnasta?
Vasama haastatteli kahta
Olkiluodossa työskentelevää
ja Sähköliiton jäseneksi liit-

tynyttä asentajaa, jotka kuitenkin halusivat varmuuden
vuoksi pysytellä nimettöminä.

Toiveikkaana
Suomeen

Molemmilla miehillä on keskiasteen koulutus Puolassa ja
työkokemusta 5-20 vuotta
niin Puolassa kuin ulkomaillakin. Olkiluodossa toinen
työskentelee sähkömekaanikkona ja toinen asentajan
apulaisena.
Suomeen miehet tulivat
tienaamaan rahaa, sillä palkat täällä ovat paljon paremmat kuin Puolassa. Ydinvoimalan rakentaminen kiinnosti myös kohteena, sillä
näin erikoiselle työmaalle
pääsee vain harvoin.
Elektrobudowa SA lupa-

si heille ennen komennusta
palkaksi 2 000 euroa kuussa
nettona käteen sekä täyden
ylläpidon. Miesten mukaan
lupaukset eivät ole toteutuneet:
- Kun verot ovat nousseet,
on nettopalkka käytännössä vain 1 100 – 1 200 euroa
kuussa, miehistä vanhempi
ja kokeneempi kertoi.
Sähkömekaanikkona työskentelevä sanoi, että päästäkseen alkuperäiseen palkkalupaukseen hänen on työskenneltävä 10 tuntia päivässä, mukaan lukien lauantait.
- Työ on kuitenkin hyvin
vaativaa ja laatua korostetaan koko ajan koulutuksessa, sähkömekaanikko sanoo.

- Päästäkseni alkuperäiseen palkkalupaukseen minun on työskenneltävä 10 tuntia päivässä, mukaan lukien lauantait. Työ on kuitenkin hyvin vaativaa ja laatua korostetaan koko ajan koulutuksessa.

Apua Sähköliitolta

Etukäteen luvattu täysi ylläpito osoittautui kevyeksi:
10 neliön parakkimajoitus
kahdelle, lämmin ilta-ateria
ja aamupala-ainekset. Päivä- tai sairauslomarahoja ei
makseta.
- Puolan lain mukaan työnantajan pitäisi maksaa meille

kolmen kuukauden välein
matka kotiin. Elektrobudowa ei kuitenkaan noudata
minkään maan lakia, ei Puolan eikä Suomen.
Sähköliiton jäseniksi miehet ovat liittyneet saadakseen sen, mikä heille kuuluu.
Jäsenyys on tärkeää myös oikean tiedon saamiseksi, sillä

työmaalla liikkuu miesten
mukaan runsaasti epämääräisiä huhuja ja Elektrobudowan levittämiä vääriä tietoja.
- Täällä Skandinaviassa
ammattiliitot ovat omavaraisia. Puolassa työnantaja
maksaa ammattiliiton edustajan palkan. Elektrobudowassakin oli jonkin aikaa
puolalaisen Solidaarisuusammattiliiton edustaja, mutta ensimmäiseksi hän repi
irti ilmoitustaululla olleet
Sähköliiton puolankieliset
esitteet, vanhempi asentaja
kertoo.
Jouluna molemmat aikovat hetkeksi unohtaa Olkiluodon ja työnteon ja matkustaa perheen luokse kotiin
Puolaan. Omalla rahalla.!

Elektrycy z Olkiluoto:

Obietnice nie zostały spełnione
Paavo Holi

Jacy są polscy elektrycy w Olkiluoto? Jaki
jest ich własny punkt widzenia dotyczący działalności
Elektrobudowy SA? Vasama
przeprowadziła wywiad z
dwoma pracującymi w Olkiluoto elektrykami, którzy zapisali się do Związku Elektryków. Jednak dla pewności
chcieli pozostać anonimowi.

Z nadzieją
do Finlandii
Obydwaj mężczyźni zdobyli
średnie wykształcenie w Pols-

ce oraz posiadają od 5-20 lat
zdobyte doświadczenie zawodowe zarówno w Polsce jak i
za granicą. W Olkiluoto jeden
pracuje na stanowisku elektromechanika a drugi, jako
asystent elektryka.
Do Finlandii mężczyźni
przyjechali w celu zarabiania
pieniędzy, ponieważ zarobki
są tutaj o wiele lepsze niż w
Polsce. Budowa elektrowni jądrowej interesuje także,
jako punkt, ponieważ w tak
szczególne miejsce pracy
można dostać się rzadko.
Elektrobudowa SA obiecała
im przed oddelegowaniem
wynagrodzenie 2 000 euro

miesięcznie netto na rękę oraz
pełne wyżywienie. Według
mężczyzn obietnice nie zostały
spełnione:
- Gdy podatki wzrosły w
rzeczywistości
wynagrodzenie netto wynosi tylko 1 100
– 1 200 euro miesięcznie,
powiedział starszy i z
większym doświadczeniem
mężczyzna.
Pracujący na stanowisku
elektromechanika powiedział,
że aby uzyskać obiecane wynagrodzenie musi on
pracować po 10 godzin dziennie włącznie z sobotami.
- Praca jest mimo wszystko bardzo wymagająca a

o jej, jakości podkreśla się
cały czas na szkoleniach,
powiedział elektromechanik.

Pomoc od Związku
Elektryków
Wcześniejsze
zapewnienie
pełnego wyżywienie okazało
się bardzo cienkie: zakwaterowanie w baraku 10m² na
dwóch, ciepła kolacja i produkty na śniadanie. Za diety
lub za zwolnienia lekarskie
nie wypłacają.
-Według prawa polskiego
pracodawca powinien opłacić
nam, co 3-mce przejazdy do
domu. Elektrobudowa nie
przestrzega ustaw żadnego

kraju zarówno Polskiego jak i
Fińskiego.
Mężczyźni zapisali się
do Związku Elektryków, aby
otrzymać to, co się do nich
należy. Członkostwo jest
również ważne w celu otrzymania właściwych informacji,
ponieważ według mężczyzn
na terenie pracy rozchodzi się
wiele niejasnych pogłosek i
nieprawdziwych informacji
przez Elektrobudowę.
-Tutaj w Skandynawii
związki zawodowe są samowystarczalne. W Polsce
pracodawca płaci przedstawicielowi związku zawodowego wynagrodzenie.
W

Elektrobudowie przez pewien czas przebywał przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność, lecz
najpierw pozrywał on z
tablicy ogłoszeń w języku
polskim ulotki ze Związku
Elektryków, starszy elektryk
powiedział.
W święta Bożego Narodzenia przez chwilę obydwaj mężczyźni zamierzają
zapomnieć o Olkiluoto i pracy oraz wyjadą do rodzinnego domu do Polski. Na koszt
własny. !
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Sähköliitosta puolet mukana raamissa
Paavo Holi

Laaja työmarkkinoi-

den raamiratkaisu jäi
Sähköliiton osalta hiukan
vajaaksi. Liiton 13 sopimusalasta päästiin raamisopimuksen mukaiseen tulokseen määräajassa, eli 24.11.
mennessä, kaikkiaan kuudella alalla.
Suurin sopimusala, yli
10 000 hengen sähköistysja talotekniikka-ala, jäi kuitenkin raamin ulkopuolelle
työnantajapuolen vastustuksen vuoksi.

Edessä pitkät
sopimuskaudet

Raamissa mukana olevat sopimusalat ovat: energia-ICTverkostoala (002), huolto- ja
kunnossapitoala (010), teknologiateollisuus (013), paperi- ja puumassateollisuus
(011), kemian- ja kumiteollisuus (016) sekä RAY (021).
Sopimusten piirissä on siten
vähän yli puolet Sähköliiton
22 000 sopimusalajäsenestä.
Mekaanisen metsäteollisuuden (012) sekä tekstiili-,
elintarvike- ja lasikeraamisen teollisuuden (014, 017
ja 018) sopimusalojen osalta tilanne on vielä osittain
avoinna.
Raamisopimuksen pituus

on 25 kuukautta, joten nykyiset sopimukset jatkuvat
vuoteen 2014 saakka. Tarkka
ajankohta riippuu nykyisen
sopimuksen allekirjoituspäivästä.

Yhteinen palkkalinja

- Eri sopimusalojen raamiratkaisut eroavat toisistaan
sopimusteksteihin sisältyvien yksityiskohtien osalta,
mutta sopimuskauden pituus
ja palkkalinja ovat yhteiset,
sektoripäällikkö Sauli Väntti täsmentää.
Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana kaikkiaan
4,3 prosenttia ja työntekijöille maksetaan lisäksi 150
euron suuruinen kertaerä.
Sen saavat ne työntekijät,
joiden työsuhde on jatkunut
keskeytymättä vähintään 3
kuukautta sopimuksessa mainittuun ajankohtaan mennessä.
Korotusten ja kertaerän
maksamisen ajankohdat
vaihtelevat sopimusaloittain. Osa korotukista maksetaan yrityskohtaisena eränä, mutta jos siitä ei päästä
sopuun, jaetaan myös se
osuus yleiskorotuksena kaikille. Paperi- ja puumassateollisuudessa korotukset ovat
prosenttien sijasta senttikorotuksia.

Sähköistysala
jäi ulkopuolelle

Raamisopimuksen ulkopuolelle jäi kolme sopimusalaa.
Liiton suurin sopimusala, yli
10 000 hengen Sähköistysja talotekniikka-ala, jossa on
kaksi eri sopimusta, ei päässyt sopuun raamiratkaisusta
työnantajapuolen vastustuksen vuoksi.
Sektoripäällikkö Keijo
Rimmistön mukaan neuvottelutulos oli muuten raamin
mukainen, mutta työnantajaosapuoli STTA ei hyväksynyt kahta Sähköliiton esittämää tekstimuutosta, joilla ei
edes ollut taloudellisia vaikutuksia.
- Halusimme sopimukseen
mukaan maininnat, joilla
olisi tehostettu työmaasopimusten tekemistä ja parannettu luottamusmiesten
ansiotasoa, mutta se ei työnantajapuolelle käynyt, Rimmistö toteaa.
Alan yleissitova työehtosopimus on kuitenkin voimassa
31.1.2013 saakka.
Sähköistys- ja talotekniikka-alan lisäksi raamin ulkopuolelle jäivät rakennustuoteteollisuus (015), koska Rakennusliitto oli jo alun perin ilmoittautunut olevansa
ulkona raamikeskustelusta,
ja puolustusministeriön sopimusala (008).

Valtio tuli vastaan

Raamisopimuksen olennaisena osana ovat Suomen
hallituksen omalta osaltaan
hyväksymät toimet, joilla valtio tukee syntynyttä
raamisopimusta. Pakettiin
kuuluu muun muassa yhteisöveron laskeminen 0,5 prosenttiyksiköllä, valtion osallistuminen lomautusajalta
maksettavien ansiopäivärahojen maksuun, soviteltuun
päivärahaan tulevat muutokset sekä vuorotteluvapaaseen
suunniteltujen heikennysten
peruminen.
Hallitus päätti täydentää
ensi vuoden budjettiesitystä raamisopimuksen vuoksi.
Kaikkiaan muutosten kustannus on valtiolle 410 miljoonaa euroa, kun verotulot
vähenevät 198 miljoonalla
ja määrärahat lisääntyvät
212 miljoonalla eurolla.
Esityksen mukaan ansiotuloverotus kevenee palkansaajien työeläkemaksun
kompensaation vuoksi, ja
siitä johtuva verotulojen
menetys korvataan kunnille. Niille hyvitetään myös
raamisopimukseen kuuluva
työntekijöiden 150 euron
kertaerä korottamalla valtionosuuksia 60 miljoonalla
eurolla.

Työttömille
iso uudistus

Kahden seuraavan vuoden
aikana noin kahden miljoonan suomalaisen työtekijän tilipussin pitäisi nousta
kahdessa erässä yhteensä 4,3
prosenttia. Lisäksi lähtökohtaisesti kaikille maksetaan
vuodenvaihteessa myös 150
euron kertaerä. Ostovoiman
arvellaan kuitenkin pysyvän
keskimäärin nykyisellään.
Raamiratkaisun mukaan
ansioverotuksen pitäisi laskea vastavetona sille, että
työeläkemaksut nousevat.
Lisäksi isyysvapaa pitenee
kahdella viikolla. Vuorotteluvapaan säännöt ja korvaukset säilyvät samana kuin
tähän asti.
Yksi merkittävimmistä
muutoksista koskee työttömiä, joiden arkea helpotetaan, kun lomakorvaukset
eivät vie työttömyysrahaa.
Tällä on suuri merkitys suhdanneherkillä aloilla työskenteleville työntekijöille,
joilla on usein päättyviä työsuhteita. Esimerkiksi koko
rakennusala hyötyy tästä lakiuudistuksesta, myös raamin
ulkopuolelle jäänyt Sähköliiton sähköistysala.!

Lukijan ääni
Kommentti 2011 edustajiston kokouksen päätöksestä
koskien Stora Enson Summan ja Kemijärven tehtaiden sähköasentajien korvauksia
Olen saanut sähköpostia ja
muutaman puhelun edustajiston kokouksen jälkeen,
joten päätin kirjoittaa näkemykseni kaikkien tiedoksi.
Stora Enson Summan ja
Kemijärven tehtaiden paperiliittolaiset ja toimihenkilöt olivat riitauttaneet ytneuvottelumenettelyn sillä
perusteella, että tehtaiden
lopetus oli päätetty ennen
yt-menettelyn päättymistä.
Sähköliitto ei ollut riitauttanut yt-menettelyä sen hetkisien tietojen ja asiakirjojen
perusteella huonon menestymismahdollisuuden vuoksi.
Toimihenkilöt olivat joutuneet viemään asian käräjäoikeuteen ja hävinneet asian. Paperiliittolaiset olivat
vieneet asian työtuomioistuimeen, johon olisi pitänyt
viedä sähköliittolaistenkin
asia.

Kanneoikeuden rauettua
(1v) oli kesällä 2011 tullut
työtuomioistuimesta päätös,
jonka mukaan paperiliittolaiset jäsenet saavat 17 000
euron henkilökohtaisen korvauksen väärästä yt-menettelystä.
Sähköliitossa alettiin tutkia, miten työtuomioistuimen päätös vaikuttaa liiton
jäseniin. Selvittelyjen aikana oli annettu ymmärtää
Sähköliiton palkollisten taholta, että Sähköliitto maksaa kyseisen korvauksen,
koska ei ollut vienyt asiaa
työtuomioistuimeen vaan
antanut asian raueta. Sähköliiton hallitus oli käsitellyt korvausasiaa, mutta oli
tehnyt kielteisen päätöksen
ja alistanut päätöksen edustajiston tehtäväksi.
Sähköliiton edustajistossa käsiteltiin asiaa monessa

yhteydessä kumpanakin kokouspäivänä ja kuultiin monenlaisia mielipiteitä puolesta ja vastaan. Korvauspäätöksen hyväksymisen teki
erityisen vaikeaksi sen kalleus: 46 henkilöä ja jokaiselle
17 000 € + korko, arvio noin
1 miljoona euroa eli 20–25
prosenttia Sähköliiton vuosittaisesta talousarviosta.
Lopulta asia tuli kokouksen päätettäväksi ja esitin,
ettei Sähköliitto maksaisi
vapaehtoisesti korvausta,
vaan ainoastaan jonkin oikeusasteen päätöksen jälkeen.
Minun näkemystäni kannatettiin, jolloin kokouksessa
oli kaksi vastakkaista esitystä.
Asiasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Esitykseni voitti selvällä äänten
enemmistöllä ja jäi lopulliseksi päätökseksi.

Päätöksen jälkeen jää sähköliittolaisille työntekijöille
mahdollisuus hakea korvausta käräjäoikeuden kautta. Sikäli menettely on oikeudenmukaisempi, koska tällöin
pitää luottamusmiesten todistaa luovuttaneensa kaikki
päätökseen vaikuttavat asiakirjat asiaa hoitaneelle henkilölle. Samalla pitää käydä
läpi, missä Sähköliiton organisaatio oli tehnyt virheen
– ja ottaa opiksi, ettei tulevaisuudessa tehdä vastaavaa
uudestaan.
Toivotan menestystä Stora
Enson Summan ja Kemijärven sähköliittolaisille työntekijöille taistelussa korvaustensa puolesta.
Raimo Leinonen, Kajaani
Edustajiston jäsen
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Jo 200 innolla
jäseneksi Sähköliittoon
Paavo Holi

Sähköliittoon on
syksyn aikana liittynyt
200 rautateiden sähkötöitä
tekevää jäsentä. Heistä peräti 68 osallistui marraskuun
lopussa m/s Amorellalla pidettyyn vanhan yhdistyksensä, Sähköalan viran- ja
toimenhaltijat ry:n (entinen
Rautatieläisten Liiton osasto
N:o 73) syyskokoukseen.
- Tavoitteenamme on, että
kaikki kiskoliikenteen sähköasentajat ovat tulevaisuudessa saman katon alla Sähköliiton jäseninä, osaston
puheenjohtaja Jukka Parviainen sanoi avauspuheessaan.

Sähköalan
ammattilaisia

Syyskokouksen tärkeimpänä aiheena oli suunnitelma
osaston liittämisestä sellaisenaan Sähköliiton jäseneksi,
jonka jälkeen vanha yhdistys
jää lopullisesti historiaan.
Rautatieläisten osasto on
hakenut tänä vuonna kahteenkin kertaan lupaa liittyä

suoraan osastona Sähköliittoon, mutta liiton hallitus on
toppuutellut asiaa, viimeksi
18.8. pitämässään kokouksessa.
Koska rautateiden sähköasentajat pitävät Sähköliittoa ainoana oikeana vaihtoehtona heille, päättivät he
kuitenkin liittyä yksittäisinä
jäseninä Verkostoalan ammattilaiset ry osasto 075:ään.
- Työskentelemme aivan
samanlaisissa sähköalan töissä kuin muutkin Sähköliiton
jäsenet. Joukkoomme kuuluu
niin sähkö- ja tietoliikenneasentajia kuin turvalaite- ja
verkostoasentajiakin ja siksi haluamme mukaan tähän
vahvaan ammattiliittoon,
puheenjohtaja Jukka Parviainen muistutti.
Myöhemmin jäseniksi ovat
tulossa myös alan eläkeläiset,
joista moni on ollut entisessä
työpaikassaan aiemmin Sähköliiton jäsen.

Omaksi osastoksi

Syyskokoukseen mennessä
Sähköliitosta oli kuitenkin
annettu vihreää valoa mahdollisuudelle luoda kiskoalan
sähköasentajille aivan oma
ammattiosasto. Kokousvieraaksi kutsuttu Sähköliiton
järjestöpäällikkö Reijo Salmi antoikin uusille sähköliittolaisille tarkempaa tietoa
vaihtoehdoista asian toteuttamiseksi.
- Vaivattomimmin liittyminen tapahtuisi siten, että
jokin Sähköliiton lakkautetuista ammattiosastoista
otettaisiin uudella nimellä
VR:n irtisanoma osaston puheenjohtaja Jukka Parviainen toivoi avauspuheessaan kaikkien kiskoliikenteen sähköasentajien liittyvän Sähköliittoon. Osaston sihteeri Petri Tamminen kirjasi vilkkaan kokoukset asiat muistiin.

erittäin aktiiviseksi joukoksi.
Jopa johtokunnan varajäsenistä jouduttiin äänestämään, koska ehdokkaita oli
tarjolla enemmän kuin paikkoja.
- Tämä on aivan tavallista meidän kokouksissamme.
Koskaan ei ole tarvinnut
tämän porukan kanssa harmitella vapaaehtoisten puutetta, osaston sihteeri Petri
Tamminen kertoi.

Sähköliiton järjestöpäällikkö
Reijo Salmi kertoi uusille jäsenille perusasioista liiton toiminnasta ja mahdollisuudesta
muodostaa kokonaan oma ammattiosasto Sähköliittoon.

Haussa alalle
sopimusoikeus

Näin tähän päädyttiin

Rautateiden sähköalan ammattilaiset olivat jo vuosia olleet tyytymättömiä Rautatieläisten liiton lepsuun asenteeseen työnantaja VR:ää kohtaan.
• Aina vain huonommaksi muuttuneet työehdot aiheuttivat lopulta kriisin, joka johti menneenä kesänä ammattiosaston erottamiseen Rautatieläisten liitosta ja pääluottamusmies Jukka Parviaisen irtisanomiseen töistä.
• Saadakseen itselleen tehokkaan edunvalvonnallisen
edustuksen, päättivät liittoa vaille jääneet osaston jäsenet
liittyä yksittäisinä jäseninä Sähköliittoon, Verkostoalan
ammattilaiset ry osasto 075:n jäseniksi.
• Sähköliitossa he kuuluvat omaan Rautatiealan Sähkötyöntekijöiden sopimusalaan 023.
• Sähköliittoon siirtymistä oli pohdittu ensimmäisen kerran jo vuonna 1964 ja vuonna 2000 hanke kaatui osaston
äänestyksessä hyvin niukalla äänierolla.

Aktiivisin joukko jäseniä eli peräti 68 kiskoliikenteessä työskentelevää sähköalan ammattilaisia kokoontui syyskokoukseen suunnittelemaan osastolle
uutta tulemista Sähköliitossa.

teidän käyttöönne, Salmi
kertoi.
Uudesta osastosta oli suoritettu jo nimikilpailukin ja
kokous päätti hyväksyä ehdotuksen ”Kiskoliikenteen
sähköasentajat Suomi Finland” pohjaksi, josta uuden
osaston nimi tullaan muokkaamaan.
Muutenkin uudet kiskoliikennettä edustavat sähköalan ammattilaiset osoittautuivat kokouksessaan

Sähköliiton hallitus on päättänyt, että liitto tavoittelee
rautateiden sähköasentajille rautatiealan työehtosopimusta koskevia sopimusoikeuksia. Sähköliitto pyrkii
käymään asiasta neuvotteluja niin VR-yhtymä Oy:n,
VR Track Oy:n, Corenet
Oy:n kuin työnantajaliitto
PALTA ry:n kanssa. Myös
ammattiliitto JHL – johon
Rautatieläisten liitto yhdentyi tänä syksynä – on mukana keskusteluissa.
Asia on kiskoliikenteen
sähköasentajille elintärkeä,
sillä juuri edunvalvontaansa
parantaakseen he ovat hakeneet jäsenyyttä Sähköliitosta. Odotukset Sähköliiton
suhteen ovat korkealla.
- Rautatieläisten liitossa
meistä ei välitetty lainkaan,
olimme kuin ilmaa, kommentoi eräs kokoukseen
osallistunut.
Yhtään sen mairittelevampia arvioita ei myöskään annettu VR:n ja VR-Trackin
toiminnasta:

- VR:n ongelmana on
vanhanaikainen toimintakulttuuri. Henkilöstön
mielipiteet jätetään tyystin
huomiotta. VR:llä on myös
valvovaa henkilöstöä jo
enemmän kuin muita työntekijöitä.
VR-Track puolestaan tarjoaa toteuttamiaan palveluita muualle aivan liian hal-

valla, jopa reilusti alle tuotantokustannusten, mikä on
aivan järjetöntä.
Kaikki kokouksessa paikalla olleet jäsenet, joiden
kanssa Vasaman päätoimittaja keskusteli, olivat yhtä
mieltä siitä, että Sähköliiton
jäseninä asiat voivat mennä
vain parempaan suuntaan.!

Vasama kysyi muutamalta kiskoliikenteen sähköasentajalta heidän ajatuksiaan uudesta liitosta.
1. Mitä odotat Sähköliiton jäsenyydeltä?
2. Oletko jo tutustunut joihinkin Sähköliiton
tarjoamiin palveluihin tai jäsenetuihin?
Joni Honkanen, 25,
laitosasentaja, Orimattila
1. Toivon ettei edunvalvontaa ajettaisi ainakaan
nykyistä huonompaan suuntaa, vaan ajateltaisiin enemmän työntekijöitä.
2. Tiedän mitä on tarjolla.
Jäsenkortti kertoo paljon
ja olen käynyt myös nettisivuilla.

Jarmo Niemi, 56,
sähköasentaja, Akaa
1. Odotan jämäkkyyttä tarttua ongelmiin.
2. Luin Vasamasta, että liitto on tehnyt sopimuksia samoilla palkoilla kuin mitä
minä saan. Siitä on hyvä
jatkaa.
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- Katkeamaton kolmivuorotyö vaatisi
vähintään tusina miestä, että järjestely pyörisi kunnolla, Tuomas Herdén
arvioi. Monenlaiseen lisäkoulutukseen
itse osallistunut Herdén on huolissaan
myös nykyisestä kurssituksen säästölinjasta.

Hankala kolmivuorotyö syö
turvalaiteasentajan mielenkiintoa
Riitta Kallio

Herdéniä
harmittaa. Riihimäellä asuva ja työskentelevä
VR-Trackin turvalaiteasentaja ei voi käsittää, miksi
heidän pienessä yksikössään
huonosti toimivaa katkeamatonta kolmivuorotyötä ei
voi muuttaa esimerkiksi takaisin kaksivuoroon ja kotivarallaoloon.
- Mielenkiintoinen työ on
puolittain pilattu toimimattomalla vuorojärjestelmälTuomas

lä. Meillä on vain yhdeksän
asentajaa ja kolmivuoro sitoo aina kuusi miestä kerrallaan, joten vapaiden järjestämisessä tulee ongelmia. Liian
harvoin saa täysin vapaita
viikonloppuja, mikä ainakin
perheellisille aiheuttaa harmia, Herdén tuskailee.
Hän on työtovereineen
yrittänyt sopeuttaa elämänrytminsä kohta jo parin vuoden ajan käytössä olleeseen
vuorosysteemiin, mutta todennut, että aiemmin käytössä olleet aikataulut toimi-

vat työntekijöiden kannalta
huomattavasti paremmin.
- Aiempi järjestely oli kuulemma liian kallis. Luulen,
että paperilla näkyvä säästö
voi kostautua lisääntyneillä
sairaspoissaoloilla. Kun lepoon ja perheelle ei jää oikein koskaan riittävää aikaa,
se uuvuttaa terveenkin miehen, Herdén aprikoi ja arvelee muutamien vaihtaneen
työpaikkaakin hankalien
työaikojen takia.

Talven tulo huurruttaa

Itsenäisyyspäivän aattona Tuomas Herdén oli työvuorossa yksin VR-Trackin
Riihimäen toimipisteessä.
Taustatukena oli esimiehen
sijainen Helsingissä, jonka
kanssa yhteydenpito sujui
puhelimella. Pikaista aamuista opastinvikakeikkaa
lukuun ottamatta aattopäivä sujui erittäin rauhallisissa
merkeissä.
- Harvoin näin lunkisti saa
olla. Olin varautunut ”huurrekeikkaan”, jollainen usein
tulee näin ensimmäisten
pakkasten yhteydessä, kun
vesikelistä siirrytään talveen
yhdessä yössä.
Herdén kertoo, että kiireintä aikaa turvalaiteasentajilla on monesti heinäkuu,
jolloin helteen ja ukkosen
aiheuttamat viat ajeluttavat
ohjaus- ja turvalaiteasentajia
- Talven tulo ei yllättänyt, vakuuttaa Riihimäen ratapihan
turvalaitetta tarkistava Tuomas
Herdén.

pitkin Etelä-Suomen sähköaluetta. Silloin päivystäjien
auton mittariin kertyy viikonlopun aikana helposti
tuhat kilometriä.

Mielenkiintoinen
ja haastava työ

Tuomas Herdén on viihtynyt
likimain koko työuransa ajan
VR:n töissä, jonne hän hakeutui heti armeijan jälkeen
vuonna 1998. Työvuorojärjestelyä lukuun ottamatta
hän arvostaa työtään ja pitää
sitä mukavan haastavana.
- Tässä oppii koko ajan lisää. Laitekirjo on melkoinen.
Eri ikäisiä ja tapaisia kojeita
riittää korjattavaksi. Onneksi meillä on ollut vanhoja
asentajia, jotka ovat saaneet
opastaan meitä kloppeja perinteisen reletekniikan saloihin, Herdén naurahtaa ja
toivoo, että kuituyhteydet
saadaan hiljalleen useimpiin
kohteisiin.
Hänen erikoisalaansa ovat
junien kulunvalvontaan
liittyvät turva- ja asetinlaitteet. Riihimäen VR-Trackin
huolto- ja kunnossapitoalueena ovat radat ja ratapihat
pääradalla Purolaan asti, rata
Riihimäeltä Lahteen ja oikorata Hakosillasta Mäntsälään. Viankorjausta Riihimäen porukka tekee Toijalaan
asti. Aikaisemmin työmaana
oli myös vanha Hangonrata
Lohjalle saakka.

Tuttua ja outoa

Vuosien varrella radanvarsien monet sähkökaapit ja
laitteet ovat tulleet Herdénille tutuksi. Jonkun verran
laitekirjo on kaventunut,
kun monia tasoristeyksiä on
poistettu. Muistona hitaammista junayhteyksistä turvalaiteasentajien työhuoneen
seinällä komeilee vielä tasoristeyskyltti ” Haukka 07”.
- Kun junien nopeus nostetaan 140 kilometriin tunnissa, ei voi olla enää tasoristeyksiä, Herdén selittää.
Hän tunnustaa harrastavansa sen verran rautatieromantiikkaa, että keräilee
monien työtoveriensa tapaan työtilojen vitriiniin
radan varrelta löytyneitä erikoisia esineitä.
- Löytötavaravalikoima on
ällistyttävä, pyöränraadoista
bikineihin, käytetyistä huumeruiskuista ja kävelykepeistä omituisiin pilailuvälineisiin.

Harrastuksena
museo-Opel

Tuomas Herdén tunnustaa olevansa pitkäaikainen
Opel-fani. Perheen automerkki on vakiintunut Oalkuiseksi ja korjauksen alla
on vuoden 1976 Opel Kadett
C City L.
- Olen purkanut sen alkutekijöihinsä, kunnostanut ja
uusinut osia. Jossain välissä
pitäisi löytyä sen verran aikaa, että saisin kasattua au-

ton taas ajokuntoon. Ensi
kesänä on tarkoitus huristella tällä harvinaisuudella johonkin mukavaan tilaisuuteen.
Kahden pienen lapsen isän
autoharrastus on viime aikoina väkisinkin jäänyt vähän taka-alalle, kun aika ei
riitä kaikkeen.
- Onneksi työmatkoihin ei
mene paljoa aikaa, kun asun
muutaman minuutin päässä
työhönottopaikasta, Herdén
huokaa.

Luonteva vaihdos

Hän kertoo olevansa tyytyväinen tuoreeseen jäsenyyteensä Sähköliitossa, jonne
hän siirtyi tänä syksynä muiden kollegojensa tapaan.
- Minusta sähkömiehen on
luontevaa kuulua Sähköliittoon. Toivottavasti liiton sopimusoikeudet meidän alalle
saadaan mahdollisimman
pian!!

8

vasama

11/2011

Stora Enson oikeuspäätöksestä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestysvuorossa Raimo Kemppainen ja ääntenlaskijoina Janne Heikkinen (vasemmalla) ja Mika Sarja.

Tuokiokuvia ja
tuulahduksia
edustajiston
kokouksesta
Te k s t i
Margit Nurmikolu
Kuvat
Margit Nurmikolu
Riitta Kallio
Paavo Holi

Sähköliiton nykyi-

nen edustajisto kokoontui viimeisen kerran
marraskuun 11. – 12. päivänä Tampereella. Ensi vuonna ovat vuorossa vaalit, joissa valitaan uusi edustajisto
vallankahvaan seuraavaksi
neljäksi vuodeksi.
Railakkaassa kokouksessa äänestettiin kerran jos
toisenkin ja puheenvuoroja
pyydettiin runsaasti. Eniten

keskustelua aiheutti liittosihteerin erottaminen ja valitseminen, josta kerrottiin
tarkemmin jo viime Vasamassa. Välillä keskustelu äityi suorastaan kinasteluksi.
Asia kuitenkin raukesi tällä
kohdin, mutta liittosihteerin
valintaan palataan varmasti
vielä tämän edustajiston viimeisen toimivuoden aikana.
Stora Enson oikeuspäätöksestä käytiin myös pitkä
puolesta ja vastaan keskustelu ja edustajisto joutui lopulta äänestämään asiasta suljetulla lippuäänestyksellä.
Sen sijaan talousasioissa
edustajisto oli hyvin yksimielinen. Se hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen ja

vuoden 2012 talousarvion
sekä vahvisti vuoden 2012
jäsenmaksuksi 1,4 prosenttia.
Perinteisen julkilausuman suhteen edustajisto
oli myös täysin yksimielimielinen. Se vaatii suomalaisia työn tilaajia ja pääurakoitsijoita muuttamaan epäterveitä toimintatapojaan
ja valvomaan suomalaisten
työehtosopimusten toteutumista omissa työkohteissaan.
Jos näin ei toimita, on edessä
harmaata taloutta koskevien
raskaiden oikeudenkäyntien
sarja, julkilausumassa korostettiin. !

Edustajiston kokouksessa mukana oli myös Sähköliiton 12 jäseninen hallitus.
Kuvassa eturivissä Pentti Laaksonen (vasemmalla), Mika Junnila, Ari Huczkowski ja Pentti Leskinen,
Jari Salmela (toinen rivi oikealla), Reijo Mölsä ja Petri Rosenberg (kolmannen rivin keskellä).

Edus
Edustajiston
puheenjohtaja
Eero Wilkman ja varapuheenjoht
johtaja Hannu Martinmäki kukite
kitettiin
kokouksessa kiitoksen
sena edustajiston luotsaamises
sesta nelivuotistoimikautena.

K
Kokouksessa jaettiin
S
Sähköliiton
numeroidut
st
standaarit
vuoden aikana 50 vuotta täyttäneille
ed
edustajiston
ja Sähköliiton
hen
henkilökunnan
jäsenille.
Kuv
Kuvassa
vasemmalla Jari
Räs
Räsänen,
Erkki Kirjavainen, Pertti Turunen, Henry
Träff sektoripäällikkö Sauli
Träff,
Vänt Juha Alatalo ja Ari
Väntti,
Kähk
K
Kähkönen.

Erk Peltoperä (vasemmalla)
Erkki
R
ja Reijo
Mölsä katselivat Mikko
Kor
Korpisen
tietokoneelta Stora
Ens irtisanomisprosessiin
Enson
liitt
liittyviä
dokumentteja. Edustaj
tajisto
myönsi liiton työsuhde
deasiamieheksi
siirtyneelle
Ko
Korpiselle
eron jäsenyydestä ja nimitti liiton hallituktään
se
sessa
toimivan Mölsän teollis
lisuusja erityisalojen johto
tokunnan
puheenjohtajaksi
e
edesmenneen
Esa Knuutilan
ti
tilalle.

Johdon assistentti Minna Ahonen, puheenjohtaja Martti Alakoski ja edustajiston puheenjohtaja Eero Wilkman kuuntelivat tarkkaavaisesti työehtoasiamies Mikko Korpisen selvitystä teollisuuden- ja erityisalojen johtokunnan henkilövaihdoksista.
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sähköjohto

Hyvät sopimukset – huonot rajariidat

Eero Wilkman
Edustajiston
puheenjohtaja

A

mmattiliiton

elinehto
on
hyvä edunvalvonta. Myös
Sähköliiton
kannalta on
olennaista, minkälaisia sopimuksia pystymme jäsenistöllemme tekemään.
Valttimme on ammattikuntaliitto, jonka jäsenillä on
korkea ammattitaito, ammattiylpeys ja moraali.
Me olemme tehneet hyviä
sopimuksia, vaikka olemme
pieni liitto ja monen isomman liiton puristuksessa.
Meillä on myös sovittu paikallisesti monista asioista,
mistä olen tyytyväinen.
En pidä paikallista sopimusta uhkana vaan mahdollisuutena, josta olisi otet-

tava irti kaikki hyöty. Hyvä
paikallinen sopiminen edellyttää kuitenkin koulutettuja ja taitavia luottamusmiehiä ja myös paikallista
lakko-oikeutta.

Aikaisemmin olemme todenneet, että jäsenmaksua
pitäisi pystyä alentamaan
ja siinä on haastetta kerrakseen.
"""

"""

Pidän huonona rajariitoja muiden liittojen kanssa.
Tästä pitää päästä eroon.
Meistä ei myöskään saa tulla järjestö, jonka jäsenistä
suurin osa on eläkeläisiä tai
työttömiä.
Sähköliiton pitää olla liitto, joka puolustaa jäsenistönsä etuja eikä riitele muiden liittojen kanssa, jonka
jäsenet ovat työssä tai koulussa ja jonka talous on kunnossa.
Ensi vuonna Sähköliiton
jäsenmaksu säilyy 1,4 prosentissa. Siltä pohjalta hyväksyttiin myös talousarvio.

Maksamme SAK:n jäsenmaksua noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. En ole
esittämässä SAK:sta eroamista, mutta on syytä kysyä, mitä me tällä rahalla
saamme.
SAK:n jäsenliittojen on
syytä miettiä, miten ja mihin suuntaan SAK:ta kehitetään. On myös harkittava,
kuinka monta keskusjärjestöä Suomessa tarvitaan.
Myös sen päättäminen on
liittojen asia.

Marraskuussa pidetty edustajiston kokous hyväksyi
ponnen, jonka mukaan hallitus selvittää liiton toimintojen siirtämistä Helsinkiin.
Kun Helsingin aluetoimisto
joutuu ”evakkoon” nykyisistä toimitiloista remontin
vuoksi, on hyvä pohtia liiton toiminnan siirtämistä
Tampereelta Helsinkiin.

Onko toimiston oikea
paikka Tampereella vai pitäisikö sen olla siellä, missä
meidän neuvottelukumppanimmekin ovat?
Kalliin remontin sijasta
voisimme myydä nykyiset
tilat Helsingistä ja ostaa toisaalta pääkaupungista toimitilaa sen verran, että aloitettaisiin koko toimiston

siirtäminen Helsinkiin. Ensin voitaisiin siirtää edunvalvontaosasto.
Kysymys on myös siitä,
mihin jäsenten rahoja sijoitetaan. Onko järkevämpää
sijoittaa liiton varoja kiinteistöön Helsingissä kuin
pörssiyhtiöihin?!

"""
Tämän vuotinen edustajisto
keskusteli aktiivisesti ja päätti
merkittävistä asioista.

Kosteusvahti valvoo

Kosteusvahti valvoo vettä käyttäviä laitteita ja kodinkoneita sekä rakenteita, joissa kosteusvahingon vaara on todennäköisin.
Kosteusvahdin anturina toimii teippinaturi tai johdinpari, jonka kuoritut päät kiinnitetään valvottavaan kohteeseen. Kun johtimien väliin ilmaantuu vettä tai kosteutta, antaa kosteusvahti
hälytyksen. Hälytys kuitataan painikkeella, jonka merkkivalo jää palamaan, kunnes kosteus on
poistunut. Järjestelmään liitettävän välireleen avulla voidaan ohjata päävesijohdon magneettiventtiiliä katkaisemaan vedentulo automaattisesti hälytyksen yhteydessä.
www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
Asennustuotteet
Porvoon Sisäkehä 2, PL 16
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet
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Petäjäskosken putouskorkeus on
20,5 metriä. Kolmen pystyakselisen
Kaplan-turbiinin lisäksi laitoksella
on varavoimana pieni vaaka-akselinen Francis-turbiini.

Petäjäskoskesta
isompi kuin Imatra
Riitta Kallio

1957 valmistuneen

Tehonnostoremontti nosti
Petäjäskosken vesivoimalaitoksen tehon 182 megawattiin. Kemijoen suurin on nyt
siis myös Suomen suurin
vesivoimalaitos.
Koneiston kunnostus ja uudistaminen maksoi lähes 10 miljoonaa euroa ja toi 10 MW lisää tehoa vanhaan laitokseen.

Petäjäskosken ensimmäisen koneen tehoa nostettiin jo toistamiseen. 17.
marraskuuta se kytkettiin
takaisin sähköverkkoon.
Laitoksen keskimääräinen
vuosituotanto nousee 687
gigawattituntiin. Se vastaa
noin 155 000 kotitalouden
kulutusta.
- Vuosien varrella saadut
kokemukset tehonnostoista ja tekniikan kehittyminen mahdollistivat vielä
kymmenen megawatin lisätehon saamisen vuonna
1996 remontoituun koneeseen, laitoksen käyttömestari Heikki Vuollo selittää.
Hän opastaa, että tehonlisäys saavutetaan juoksupyörän siipien muotoilulla,
- Remontissa uusittiin turbiinin
juoksupyörä ja säätöhydrauliikkajärjestelmä, generaattorin
staattori, automaatio-, ohjausja suojausjärjestelmiä sekä päämuuntaja, selittää käyttömestari Heikki Vuollo.

jolloin koneiston kautta voidaan ajaa suurempi virtaama.
Tuotannon lisäys saavutetaan tulva-aikana koneiston
kautta juoksutettavalla, aikaisempaan verrattuna suuremmalla virtaamalla, sekä
muuna aikana turbiinin paremman hyötysuhteen ansiosta.

Jo toinen tehonnosto
Petäjäskoskella

Petäjäskosken kaikkien koneistojen tehoja on nostettu
jo kertaalleen alkuperäisestä,
jolloin laitoksen teho oli 127
MW. Vuonna 1996 Kemijoen pääuoman laitosten tehonnostoprojektit alkoivat
nyt uusitusta koneistosta ja
silloin sen tehoa nostettiin

8 MW. Vuosina 2005 - 2006
tehtiin toisen ja kolmannen
koneiston tehonnostot, yhteensä 37 MW.
Juuri valmistuneen tehonnoston jälkeen Petäjäskosken virtaama nousee 50 kuutiometriä sekunnissa ja siten
laitoksen uusi kokonaisvirtaama on 1050 m³/s.

vasama
- Tehonnostohankkeen tarkoituksena on lisätä voimalaitoksen tuotantoa ja maksimitehoa,
kertoo johtaja Leena Roiko,
joka on ylpeä siitä, että remontti tehtiin pääosin oman talon
väellä.

Uppotukit pois
putouksen alta

Heikki Vuollo kertoo, että
Petäjäskosken voimalaitoksen alapuolella on viime kesänä nostettu iso määrä uppotukkeja.
- Kaikuluotausten ja sukellusten perusteella selvisi, että
joenpohjassa on noin viiden
metrin paksuudelta uppotukkeja. Niitä on kertynyt aikoinaan uittokourun alapuolelle
150 metrin pituiselle alueelle. Nostamalla tukit pois saatiin lisää putouskorkeutta ja
tehoa voimalaitokselta.

Tehonnostoissa
turbiini on
avainasemassa

Heikki Vuollo selittää, että
turbiini määrittää koneiston
tuotannon maksimiarvon.
- Vesiturbiini on keksin-

tönä jo vanha. 1990-luvulla
uudet tietokoneavusteiset
suunnittelu- ja laskentamenetelmät käynnistivät vesiturbiinin kehityksen uudelleen. Turbiinin juoksupyörän, ja etenkin sen siipien,
muotoilulla pystytään hyötysuhdetta parantamaan ja
turbiini saadaan kestämään
suurempia vesimääriä.
Peruskorjausten yhteydessä
uusitaan myös generaattori
sekä säätö- ja automaatiolaitteisto. Koneiston osien
uusinnassa tavoitteena on,
että tuotettu sähkö pystytään siirtämään turvallisesti
sähköverkkoon.

Tehonnostot
loppusuoralla

Tehonnosto-ohjelmalla on
pystytty nostamaan Kemijoen kaikkien voimalaitosten tehoa yhteensä 208
MW. Työt saadaan päätökseen vuoden 2014 loppuun
mennessä. Tehonnostot
tuottavat lisäenergiaa 233
GWh vuodessa ja merkitys
on ensisijaisesti säätöön soveltuvan tehon lisäyksessä.
- Uuden teknologian avulla Kemijoella on päästy hyviin tuloksiin pääuoman

11/2011

Vuosi hyvää
yhteistyötä
Petäjäskosken
remonttimiehistä on
koneasentaja Martti Myllykangas. Aiemmin Metallityöväenliittoon kuulunut
koneasentaja siirtyi vuosi
sitten 40 muun Kemijoen
työntekijän kanssa Sähköliittoon, jonka työehtosopimusta talossa noudatetaan.
Aiemminkin osastonsa hallituksen jäsenenä ja luottamusmiehenä ollut Myllykangas on jatkanut pestejään.
Hän ei sulje pois myöskään
liiton luottamustoimiin ryhtymistä.
- Liittymisestä on minusta
ollut vain etua. Kun kaikki
kuuluvat samaan liittoon, ei
tarvitse olla yhteydessä kahteen paikkaan. Luottamusmiesmääräkin pysyi ennallaan, työpaikkansa alueluottamusmies kertoili.
Yksi

vanhojen laitosten tuotantokyvyn nostamisessa. Tuotantokykyä on nostettu peruskorjausten yhteydessä
ilman, että laitosten vesitei-

11

Komennukselle
Lieksaan?

Eri tehonnostoremonteissa
mukana ollut Myllykangas
arvelee, että vuoden päästä
hän työtovereineen voi olla
komennuksella Lieksassa,
jossa alkaa myös tehonnostoremontti. Siinä välillä odotettavissa on huoltokeikkoja
Ahjotieltä käsin.
Myllykangas toivoo, että
Sierilään suunniteltu uusi
voimalaitos lopulta toteutuisi ja toisi töitä alueelle.
- Ihmisten pitäisi muistaa,
että sähköä ei tehdä pelkästään pistorasioita lisäämällä.
Toivoisin myös, että Sähköliitto ottaisi kantaa julkisesti
vesivoiman puolesta!!
Martti Myllykangasta onnisti
leikkimielisessä vedonlyönnissä. Hän arvasi, mihin kohtaan
uusitun koneiston roottori pysähtyy ensimmäisessä koekäytössä. Pari viikkoa myöhemmin
Myllykangas valittiin ammattiosastonsa puheenjohtajaksi.

tä tai betonirakenteita olisi
tarvinnut uudistaa, johtaja
Leena Roiko selittää.
Hän kertoo, että investointisuunnitelman mukaisesti

kaikki Kemijoen pääuoman
laitokset kunnostetaan vuoteen 2014 mennessä. Kun
kaikki pääuoman laitokset
on kunnostettu ja koneistot

modernisoitu, vastaa niiden sähköntuotannon kasvu vuositasolla noin 13 000
sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. !

Alueasiamies Markku Kemppainen kävi tutustumassa
Petäjäskosken remonttiin aivan sen loppuvaiheessa,
jolloin jo ABB:n järeä muuntajakin oli toiminnassa.
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Työsuojeluvaltuutettu Lasse Knuuttila (vas.) ja kärkimies Matti
Hellstén kolmen muuan asentajan kanssa viimeistelevät kovalla
kiireellä vanhusten palvelutalon 132 asunnon sähköistystöitä.

Kiire torppaa
töiden kierrättämisen
Te k s t i S e i j a P e n t t i l ä
Kuvat Riitta Kallio

asentajan
urakkaporukka rakentaa Tampereen Pappilassa
vanhusten palvelutaloa. Aamulla miesten jutuissa pohdittiin muun muassa työn
muuttumista vuosien mittaan. Aiheeseen saattoi johdatella sähköasentaja Lasse
Knuuttila, joka työsuojeluvaltuutettuna tiesi joutuvansa vastaamaan muutamaan kysymykseen työhyvinvoinnista.
- Ei täällä työhyvinvoinnista puhuta sillä nimellä,
mutta todettiin, että parina
viime vuonna ei työ ole
mennyt ainakaan parempaan
suuntaan. Riippuu työmaasta, mutta kiire on yleensä
kova. Rauhassa tekemistä ja
sitä työn miettimistä kaivaViiden

taan.
Pieni kiire on jäänyt melkein kokonaan pois ja ennemminkin on usein hässäkkää, kertaa Knuuttila.

Suunnittelu
puolitiessä

-Urakkaporukassa mietitään
koko ajan, totta kai, miten
työtä voisi tehdä paremmin.
Itse työtä ei voi muuttaa,
mutta joskus tekisi hyvää
vaihdella rutiineja.
Miehillä on käynyt mielessä työtehtävien kierrättäminen, koska samoihin
hommiin jokainen kyllästyy
joskus. Töiden kierrättäminen onkin saanut lämmintä
kannatusta, mutta käytännössä se ei ole järkevää.
Jokaiselle asentajalle on
muotoutunut jokin osa-alue,
jossa työ käy joutuisasti ja
kiireen vuoksi totutuista
työtavoista pidetään kiinni.

Uuden oppimiseen rauhassa
ei ole aikaa senkään vuoksi,
että jokaisen työmaan aloittaminenkin on aina ensin
hapuilua.
-Rakennustyömaalla edetään muiden ammattiryhmien rinnalla. Hyvällä suunnittelulla aikaa voisi ollakin
enemmän, mutta nykyisin ei
ole, Knuuttila kertoo.

Hyvä porukka
menee ja tekee

Hänen parinkymmenen
miehen asentajaporukassaan nuorimmat ovat kolmekymppisiä ja suurin osa on
40–50-vuotiaita. Parinkymmenen joukossa on kaksi
teleasentajaa ja lisäksi tulee
vielä pari huoltoasentajaa.
Knuuttila toteaa, että työstä innostuminen ei ole iästä kiinni vaan persoonasta.
Hyvä porukkahenki on kantanut pitkälle jo vuosia yh-

dessä töitä tehneitä miehiä.
Kun projekti tulee, "sinne
mennään ja tehdään pois".
-Tunnemme toisemme
hyvin. Osataan katsella kaveria, jos se tarvitsee apua.
Apua voi myös pyytää. Aamuisin on mukava jutella
niitä näitä ja naureskella
kaikenlaisille asioille. Pientä
kärhämää voi olla, mutta ei
vakavampaa. Tulemme keskenämme hyvin toimeen,
summaa Knuuttila työhyvinvoinnin perusasioita.
Asennusporukalla on sairauspoissaoloja vähemmän
kuin työnantaja Lemminkäisellä keskimäärin. Petiin
kaadutaan pahassa taudissa
tai työtapaturman vuoksi.

Luppoaika
painaa mieltä

Iso työnantaja teettää isoja projekteja ja palkka tulee
ajallaan, mutta isoja projek-

teja ei ole koko ajan. Asentajat elävät osan vuotta epävarmuudessa ja se kuormittaa
mieltä. Pienessä ﬁrmassa töitä saattaisi olla tasaisemmin.
Knuuttila muistaa erään
asentajan mietteen työhyvinvoinnista:
- Se on työn tasainen jatkuvuus ja oikeudenmukainen palkka.

vin", saattaa joskus tulla kysymykseen. !

Niukka palaute
riittää

Knuuttilan mukaan työstä
tulee palautetta vain virallisen asiakaskyselyn muodossa
projektin päätyttyä. Asentajat eivät edes odota mitään spontaania kommenttia
työstä eikä varsinkaan kenenkään työntekijän kohdalla erikseen.
- Sellainen palaute yksilölle ei vain kuulu tapoihin.
Laajempi, koko porukkaa
koskeva "se työmaa meni hy-

Sähköasentaja Terhi Riikonen
on erikoistunut heikkovirtatöihin. Palvelutalon sairasosastoilla asuntojen varustukseen
lisätään tavanomaisten sähköpisteiden lisäksi kutsuhälytin.

Työhyvinvointi vaalii innostusta työhön
Seija Penttilä

työporukassa yhteistyö sujuu,
tieto kulkee kaikille ja myös
ongelmista puhutaan. Työhyvinvointiin kuuluu, että
ihmiset kokevat pärjäävänsä työssään ja tuntevat yhteenkuuluvuutta. Työpaikan
hyvä ilmapiiri virittää myös
yksittäisen ihmisen innostusta työhön. Tutkija Piia
Seppälä TyöterveyslaitokHyvässä

selta puhuu työn imusta.
-Missä tahansa työssä voi
tuntea työn imua. Iästäkään
työn imu ei ole kiinni, vaan
keski-ikäisenäkin voi ajatella aamuisin, että on mukavaa lähteä töihin ja että työ
innostaa.

Ystävällisyyttä
arkeen

Työn imun vastakohtia
ovat niin työuupumus kuin
työhön kyllästyminen, "leipääntyminen". Työterveys-

laitoksen mukaan "työhönsä
leipääntynyt" työntekijä ei
koe työtään tyydyttävänä
eikä anna sille parastaan.
Työn imu hiipuu, jos työstä
puuttuvat esimerkiksi esimiehen ja työkavereiden
tuki ja palaute tai jos omaan
työhön voi vaikuttaa vain
vähän. Seppälä muistuttaa
myös arkisesta huomaavaisuudesta, sillä ystävällisyyskin lisää työn imua.
Piia Seppälä ei näe syytä
huonoon omatuntoon, jos

työn imun tunne on hetkellisesti kadoksissa. Hän
muistuttaa, että työuran eri
vaiheissa työhön voi liittyä
monenlaisia tunteita.

Työstä tarmoa

Työn imulla on niin paljon myönteisiä seurauksia,
että työpaikalla satsaus työhyvinvointiin kannattaa
aina. Työn imu on arvokas
jo sinänsä työhyvinvoinnin
kokemuksena. Työn imussa
ihminen on tarmokas ja vas-

toinkäymisissäkin sinnikäs.
Hän on ylpeä työstään ja
työllä on itselle merkitystä.
Tutkimusten mukaan työn
imun hyvä vaikutus ihmisiin
näkyy muun muassa terveydessä ja työkyvyssä. Niiden myötä työn tuloskin on
hyvä, ja se puolestaan on mitattavissa asiakkaiden tyytyväisyytenä ja jopa rahana.

Pienikin sijoitus
tuottaa
Työnantajalle

työhyvin-

vointi ja ihmisten kokema
työn imu voivat olla merkittäviä tuottavuuden tekijöitä.
Muun muassa vähäisemmät
sairauspoissaolot ja työntekijöiden pieni vaihtuvuus
näkyvät talousluvuissa.
Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan hyvin suunniteltu euron sijoitus työhyvinvointiin tuo jopa kuusi
euroa takaisin. !
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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 yhteistoiminnasta, Sähköliiton jär-

jestöpäällikkö 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.

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.
Jos yhteisen äänestysajan
ja -paikan järjestäminen
on hankalaa, voidaan sopia

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
ehdokasasettelu päättyy seitsemän päivää ennen vaalitoimitusta. Tämän jälkeen

Re s um e
Löftena
infriades inte
Paavo Holi

#Vasama intervjuade två
polska elmontörer som arbetar på kärnkraftverksbygget i
Olkiluoto och som anslutit
sig till Elektrikerförbundet.
Männen ville förbli anonyma för säkerhets skull.
Montörerna var missnöjda med sin arbetsgivare, det
polska företaget Elektrobudowa SA. Löftena on löner
och underhåll på arbetsplatsen har inte infriats som avtalats.
- Elektrobudowa följer inget lands lagar, inte Polens
och inte Finlands, säger en
av montörerna.!

Redan 200
entusiastiska nya
medlemmar i
Elektrikerförbundet
Paavo Holi

# Under hösten har 200

järnvägselektriker blivit
medlemmar i Elektrikerförbundet. Upp till 68 av dem
deltog i sin tidigare fackförenings höstmöte, på M/S
Amorella i slutet av november.
- Vi har som mål att alla elmontörer inom spåvägstraﬁk

Äänestystulos
laajasti julki

myös postiäänestyksestä.
Vaalin toimittajien on välittömästi ilmoitettava työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta kirjallisesti työnantajalle.
- Tuloksesta pitää ilmoittaa myös Sähköliittoon.
Tällöin valitut työsuojeluhenkilöt ovat liiton työsuojelutiedotuksen piirissä,
Korhonen huomauttaa.
Ilmoituksen voi tehdä
työsuojeluhenkilöilmoituslomakkeella, joka löytyy
www.sahkoliitto.ﬁ 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.
Lisätietoa vaaliohjeista
www.ttk.ﬁ/tyosuojeluvaaiohjeet!

ledaren

framöver är organiserade under samma tak som medlemmar i Elektrikerförbundet,
sade avdelningens ordförande Jukka Parviainen i sitt
öppningsanförande.!

Rösta i arbetarskyddsvalet
Margit Nurmikolu

#I december hålls arbetarskyddsval på arbetsplatserna.
Då väljs arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige
och medlemmar i arbetarskyddskommissionerna eller
motsvarande samarbetsorgan
samt arbetarskyddsombud för
verksamhetsperioden 20122013.
Lagen om tillsynen över
arbetarskyddet förutsätter
att en arbetarskyddsfullmäktig
och två vice fullmäktige väljs
på arbetsplatser med minst
tio anställda. Resultatet av
arbetarskyddsvalet ska omedelbart meddelas arbetsgivaren skriftligen.
Också Elektrikerförbundet
ska delges resultatet. Anmälan kan göras på en blankett
för ändamålet, www.sahkoliitto.ﬁ, punkten Blanketter.!

En del får allt - andra ingenting
#Under nästsista veckan i november skickade Elektrikerförbundet två
meddelanden ut i världen. I det första
berättade vi om blockaden som hotade arbetsplatsen på kärnkraftsbygget i Olkiluoto och i det senare om
de medverkande avtalsbranscherna i
ramavtalet.
Meddelandena beskriver de tudelade principer som för närvarande råder
på de ﬁnländska arbetsplatserna. Allmänt godkända arbetsvillkor som följer ramavtalet tillämpas på ﬁnländska
arbetare som är fackanslutna. Arbetare från andra länder, t.ex. de polska elmontörerna i Olkiluoto, har däremot
lämnats utanför alla arbetsvillkor.
"""

Ramavtalet är det mest omfattande,
centrerade inkomstavtal som någonsin ingåtts i Finland. Upp till 94 procent av arbetsmarknadsorganisationerna omfattas av avtalet. För arbetstagarna betyder ramavtalet betydande
förbättringar bland annat i utbildning
och arbetslöshetsskydd som kompensation för en moderatare löneförhöjning.

För Elektrikerförbundet är ramavtalet kluvet. Bland de största avtalsbranscherna kom energi - ICT - nätverk och teknologiindustrin med,
men elektriﬁeringsbranschen stannade utanför på grund av arbetsgivarnas
omedgörlighet. Det betyder att omkring hälften av Elektrikerförbundets
22 000 avtalsbranschmedlemmar omfattas av ramavtalet.
"""

De polska elmontörerna i Olkiluoto
omfattas inte av ramavtalet och enligt
arbetsgivaren tydligen inte av något
annat avtal heller. Bara medlemskap i
ett fackförbund tycks vara en tillräcklig orsak att avskeda en arbetstagare.
Arbetsvillkoren följer inte Finlands
lag och därför har 115 polacker stämt
sin arbetsgivare Elektrobudowa SA.
Anläggningsbyggaren, det franska
företaget Areva och den ﬁnländska
beställaren TVO har liksom den
ovetande Judas tvått sina händer från
hela affären och inte heller arbetarskyddsmyndigheterna har varit till
någon hjälp.
Bara fackförbunden har ställt upp

till kamp, och Elektrikerförbundet går
i bräschen för att försvara de polska elmontörerna.
"""

Världen har alltid varit uppdelad i
rika och fattiga. Delningen syns både
mellan länderna och inom enskilda
länder. Dessvärre ser det på ett skrämmande sätt ut som om idealet med
arbetstagarnas fria rörlighet inom EU
utnyttjas för att skapa nya grupperingar av rika och fattiga inom länderna.
I Finland har man skapat två arbetsmarknader: den traditionella som ska
följa landets alla lagar och en ny som
inte berörs av några som helst bestämmelser.
Men det ﬁnns inget större brott än
att blunda för missbruk och att utnyttja andra människor. På en sådan
person kunde man tillämpa den traditionella tjeckiska julseden: den som är
elak får bara en hög svart kol och kall
potatis till julklapp av själva djävulen.

paavo.holi@sahkoliitto.fi
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Työttömyyskassa

TIEDOTTAA

Raamisopimuksen
vaikutus
työttömyysturvaan

Työttömyyskassan palveluajat
"Puhelintiedustelut arkisin

klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

"Työmarkkinaosapuolet allekir-

joittivat raamisopimuksen 28.11.2011.
Hallitus on sitoutunut tukemaan työmarkkinaratkaisua raamisopimuksessa
olevien kirjausten muodossa. Työttömyysturvan osalta raamiratkaisun toteutuminen tarkoittanee näin ollen
seuraavia muutoksia:
• Sovitellun päivärahan työaikaraja
nousee 80 prosenttiin.
• Lyhennetty työviikko vakinaiste-

Hakemusten postitusosoite
"Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

taan. Tällöin lomautetuille, joiden
työaikaa on lyhennetty yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan
työttömyyspäivärahaa menetetyiltä
työpäiviltä ilman sovittelua.
• Vuorottelukorvauksen leikkaukset
peruutetaan ja vuorottelukorvaus säilyy entisessä tasossa.
• Ansiopäivärahan vähimmäismäärä
nousee mahdollisen peruspäivärahan
korotusosan verran. Ansiopäivärahan

tulee tällöin olla vähintään yhtä suuri
kuin mahdollisilla lapsikorotuksilla ja
korotusosalla korotettu peruspäiväraha.
• Valtio osallistuu ansiopäivärahan
kustannuksiin lomautusajalta vuosina
2012–2013.
• Lomakorvauksen jaksotus poistuu
vuoden 2013 alusta.
Lähde: www.tyj.ﬁ

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen
jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella
Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Vanhuuseläke voi koostua työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Kansaneläkettä maksetaan, jos työeläkkeen määrä jää
pieneksi.

Kenellä on oikeus?

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot.
Hän on
• syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen,
• täyttänyt 62 vuotta ja
• saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä
päivältä.
Työttömyyspäivärahaa maksetaan lisäpäivil-

tä, kun työtön on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä
ja hänellä on enimmäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oikeuttavia ansioita vähintään
viideltä vuodelta 20 viime vuoden aikana.

vuotta tammikuussa 2012 ja hän haluaa
eläkkeen alkavan helmikuun alusta, hänen
eläkehakemuksensa on oltava työeläkelaitoksessa, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa
tammikuun loppuun mennessä.

Eläkkeen hakeminen ja alkaminen

Valintaoikeus eläkkeen ja
työttömyyspäivärahan välillä

Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, ja
Eläketurvakeskuksesta sekä näiden Internetsivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitokseen, Kelaan tai Eläketurvakeskukseen.
Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä
työttömyyskassalta tai Kelalta todistus työttömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä.
Todistus tulee toimittaa eläkehakemuksen
käsittelevälle työeläkelaitokselle tai Kelalle.
Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei saa takautuen. Jos esimerkiksi työtön täyttää 62

Vuodenvaihteen
maksupäivät

Työttömyyspäivärahan maksupäivät
ovat normaalisti keskiviikko ja perjantai.
Arkipyhät tuovat kuitenkin muutoksia
maksurytmiin, joten vuoden viimeisen
viikon maksupäivät ovat poikkeavasti
torstai 29.12. ja perjantai 30.12.
Vuoden 2012 ensimmäiset maksupäivät
puolestaan ovat keskiviikko 4.1. ja
torstai 5.1.

Työtön voi itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai myöhemmin.
Jos hän ei halua hakea sitä, hänelle voidaan
maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65
vuotta.

Ennen vuotta 1950
syntyneet työttömät

Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyyspäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä
säilyy oikeus työttömyyseläkkeeseen. Jos

ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö täyttää
työttömyyseläkkeen myöntämisen edellytykset 62-vuotiaana, hänelle myönnetään
kuitenkin työeläkelakien mukainen vanhuuseläke vähentämättömänä työttömyyseläkkeen sijaan. Kela myöntää hänelle työttömyyseläkkeen, joka muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.

Lisätietoa

Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voi kysyä työeläkkeen osalta omasta työeläkelaitoksesta
tai Eläketurvakeskuksesta ja kansaneläkkeen osalta Kelasta. Työttömyyspäivärahasta ja lisäpäivätodistuksesta saa tietoa päivärahan maksajalta eli työttömyyskassasta tai
Kelasta.!
Lähde: www.tyj.ﬁ

• Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäistä verokorttiasi.
Kassa saa sen tiedot suoraan verottajalta.
• Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai olet sivutoiminen yrittäjä,
lähetä kassalle kopio vuoden 2010 verotuspäätöksestäsi.
Lähetä verotuspäätös erittelyosineen viimeistään tammikuun hakemuksesi liitteenä.
• Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita työttömyyskassalle kopio
vuodelle 2012 annetusta eläkepäätöksestäsi.

Työttömyyskassan henkilökunta toivottaa kaikille jäsenilleen
Asiakaspalvelumme ja
puhelinpäivystyksemme
ovat suljettuna
tapaninpäivämaanantaina 26.12.2011
ja loppiaisperjantaina 6.1.2012.

Hyvää joulua
ja
onnellista uutta vuotta
2012
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Työttömyyskassan uusi johtaja Tarja Ojala:
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Haastava syksy on antanut
myös paljon energiaa
Margit Nurmikolu

Työttömyyskassan

johtajana elokuun
alussa tehtävänsä aloittanut
Tarja Ojala, 47, on tyytyväinen uuteen työhönsä.
- Työ on näiden neljän
kuukauden kokemuksella
osoittautunut sellaiseksi, jota
odotinkin. Tehtävät ovat todella monipuolisia ja työtoverit ovat mukavia ja osaavia. Työ antaa myös energiaa, kun on uusia haasteita,
Tarja Ojala toteaa.

Sosionomiksi
Tampereen
yliopistosta

Seinäjoella aviomiehensä ja
poikansa kanssa asuva Ojala
viettää työviikot tällä hetkellä Tampereella. Viikonloput perheen kanssa kuluvat
sitten vuoroin Seinäjoella
tai Tampereella.
Tampere on tuttu paikka
ennestään, sillä Tarja Ojala
opiskeli vakuutustutkintoa
Tampereen yliopistossa ja
valmistui sieltä sosionomiksi
vuonna 1989.
- Tämä on hyvä kaupunki

ja olemme kotona aina puhuneetkin, että joskus vielä
muutamme tänne, Ojala sanoo.
Työttömyyskassan johtajan
paikka avautui Tarja Ojalan
elämäntilanteessa juuri sopivaan aikaan.
- Poika sai koulun loppuun
ja kirjoitti ylioppilaaksi viime keväänä ja on nyt armeijassa. Minunkin työtehtäväni entisessä työpaikassani
Seinäjoen Kelassa olisivat
muuttuneet, joten oli sopiva aika katsella jotain uutta,
Ojala tuumii.
Aviomiehen työ ja perheen
asunto pitävät puolison vielä
Seinäjoella, mutta jollain aikataululla perhe asettautunee vakituisesti Tampereen
kotiin.

Kelassa
tähänastinen työura

Kela on ollut Tarja Ojalan
työpaikkana koko opiskelun
jälkeisen ajan.
- Eri puolella Suomea on
kierrelty Kelan palveluksessa niin asiakaspalvelu- kuin
ratkaisutehtävissäkin. Nyt
viimeiset kymmenen vuotta
olen ollut Seinäjoella Länsi-Suomen aluekeskuksessa

Viiskymppinen

Viiskymppinen

suunnittelijana ja asiantuntijatehtävissä etuusasioissa,
Ojala kertoo.
Hän toteaa, että puolet
työajasta on kulunut erilaisten koulutusten vetämisessä
ja koulutuksen valmistelutöissä.
- Sellainen sekatyömiehen
paikka, niin paljon erilaisia
tehtäviä entinen työ piti sisällään, Ojala naurahtaa.

Hyvä tilanne
astua remmiin

Työttömyysluvut näyttävät nyt suhteellisen hyviltä. Sähköliiton jäsenistä on
tällä hetkellä työttömänä
1 372.
- Lomautukset ovat laskeneet huhtikuusta lähtien,
mutta vuodenvaihde voi
tuoda tullessaan enemmän
päivärahahakemuksia, vähän sellaista viestiä on kentältä tullut, Ojala kertoo.
Hän toteaa, että hyvän
työtilanteen ansiosta rästiin
jääneitä töitä on nyt kesän ja
syksyn aikana saatu kassassa
purettua.
- Omalta kannaltanikin
työttömien suhteellisen alhainen määrä on ollut varsin
erinomainen asia, koska näin

olen päässyt työhön sisälle
helpommin kuin ruuhkatilanteessa olisi ollut mahdollista, Ojala toteaa.
Hän arvioi, että paljon
apua oli myös siitä, että entinen kassanjohtaja Maarit
Tenlenius oli kuukauden
ajan opastajana ja tietolähteenä ennen eläkkeelle siirtymistään.

tuvat päättämään monista
tärkeistä jäsenistöön vaikuttavista asioista. He ovat
kiinnostuneita käsiteltävistä
tapauksista ja keskustelevat
ja tutkivat tarkasti asioita ennen päätöksentekoa.
Näin varmistetaan, että asiat
menevät siten, kuten viranomaiset edellyttävät, Ojala
toteaa.

Henkilökunta ja
kassan hallitus
tukena

Vapaa-aikana
liikuntaa ja
matkustelua

Kassanjohtaja antaa kiitosta
myös osaavalle työttömyyskassan henkilökunnalle.
- Tämä on turvallinen
ympäristö tehdä työtä, kun
tietää, että etuuskäsittelijät
ovat tarkkoja ja hyvin työnsä osaavia, Ojala kiittelee.
Mitään isoja lakimuutoksiakaan ei työttömyysturvaan ole ensi vuonna tulossa.
- Ainostaan sovitellussa päivärahassa työaikaraja
nousee 80 prosenttiin. Vuorottelukorvauksen huononnusesityskin purettiin, joten
se säilyy ennallaan, Ojala
huomauttaa.
Työttömyyskassan hallituskin saa Tarja Ojalan kiitokset.
- Hallituksen jäsenet jou-

Viiskymppinen

Vuosi 049:n puheenjohtajana
Riitta Kallio

14. joulukuuta 50
vuotta täyttävä Jari
Räsänen on ehättänyt olla
vuoden päivät Sähköliiton
suurimman ammattiosaston,
Helsingin Sähköalantyöntekijöiden puheenjohtajana.
- Puuhaa on yllättävän paljon aivan pakollisten rutiinienkin järjestämisessä. 2 752
pikkujoulukutsun lähettämisessäkin oli oma hommansa,
Järvenpäässä asuva Räsänen
toteaa.
Hän kertoo, että osaston
talkootyöt lisääntyivät olennaisesti, kun osastotoimitsija
Tuomo Talasmo jäi eläkkeelle. Loppusyksyn ajan
osasto päätti pärjätä ilman
osastotoimitsijaa.
Räsänen pitää osaston tärkeimpänä tehtävänä valvoa
jäsenten etuja työpaikoilla.
Se merkitsee vuodessa eri-

näisiä työmaakierroksia ja
koulutustilaisuuksia myös
osaston puheenjohtajalle.
- Ammattiosaston pitää
olla lähellä jäseniä, joiden
pitää kokea osaston toiminta omakseen. Näkyvyyden
lisäämiseksi pikkujouluristeilykin oli tarpeen, Räsänen
pohtii osaston tuoreita toimintamalleja.

Pitkä luottamusmiespesti

Jos osaston keulamiehen pesti on Räsäselle vielä uutta,
niin sitä pitempään hän on
ennättänyt toimia työpaikkansa luottamusmiehenä.
Ensimmäisen kerran YIT:n
yli 200 asentajan luottamusmies sai tuntumaa tehtävään
jo vuonna 1986. Nyt Räsänen on hoitanut luottamusmiespestiään jo yli 10 vuotta.
- Meillä on värikäs työhuonekunta. Näin isoon porukkaan mahtuu monenlaista

miestä ja tilannetta, Räsänen
kuittaa.
Hän on mukana myös liiton edustajistossa ensimmäistä kauttaan.
- Se on vaikuttamisen
paikka. Ja siellä voi oikeasti
nostaa tärkeitä asioita esiin.
Tämänsyksyisessä kokouksessa tehtiin rahallisestikin
merkittäviä päätöksiä, Räsänen arvioi.

Matkailua ja
metsästystä

Lähes koko työuransa ajan
Jari Räsänen on tehnyt talotekniikan sähköasennuksia urakkapalkalla. Viimeiset
vuodet luottamustehtävät
ovat kuitenkin työllistäneet
miestä niin tiuhaan, että
työn luonnetta on jouduttu
muuttamaan. Hän tekee nyt
usein käyttöönottomittauksia, joissa varmistetaan, että
sähköverkko on turvallinen
ja täyttää standardit.

Vaikka monet luottamustehtävät täyttävät Räsäsen
kalenteria, hän ennättää
harva se viikko käydä metsällä lintukoiransa kanssa.
Pohjois-Kärkölän Eräveikkoihin kuuluva Räsänen ei
aina tyydy metsästelemään
lähitienoilla. Jahtireissut
saattavat suuntautua esimerkiksi Etelä-Afrikkaan.
Reissaaminen on Räsäsen
koko kolmelapsisen perheen
suosikkiharrastus. Muutaman kerran vuodessa perhe
matkailee maailmalla. Isännän matkailuharrastus alkoi
jo nuorena, kun hän oli YKjoukoissa. Sähköasennuksia
Syyriassa pakertanut nuori
sotamies pätevöityi ylikersantiksi.!

Jari Räsänen pitää epätervettä
kilpailua ja ulkomaisen työvoiman alipalkkaustapauksia sähköasennusalan tämän hetken
suurimpana ongelmana.

Vaikka työpäivät sisältävät
monenlaisia asioita ja uusia
haasteita, ehtii tuore kassanjohtaja myös harrastuksiin.
- Liikunta on aina kuulunut
elämääni ja lähden heti kun
aikaa vain on, ulos lenkkeilemään ja hiihtämään sekä
myös kuntosalille, Ojala kertoo.
Myös matkustaminen on
Tarja Ojalan sydäntä lähellä ja hän sanoo, että lomilla
pyritään aina matkailemaan
perheen kanssa.
- Ensi kesänä perheen nuori mieskin on vielä luvannut lähteä reissuun mukaan,
vaikka tuossa iässä on jo
muitakin menoja, Tarja Ojala iloitsee.!

Viiskymppinen
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Sähköistä
palvelua

26.1.2012 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään
toimittamaan 16.1.2012 klo 15.00 mennessä Margit Nurmikolulle:
puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen.
Tämän vuoden viimeisessä Vasamassa, joka ilmestyy 22.12.,
ei ole Osastot toimivat -palstaa.

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!

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

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

032 Pudasjärven
Sähköalojen ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 30.12.2011
klo 18.00 Pudasjärvellä Fortumin
saunaosastolla. Kokouksen jälkeen saunominen ja iltapalaa.
Jäsenet tervetuloa! – Hallitus

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

Osasto järjestää perinteisen
opinto- ja virkistysmatkan
Tarttoon 26.4 – 29.4.2012.
Paikkoja rajoitetusti. Lisätietoa
ja ilmoittautumiset Ilpolle, puh.
044 553 9871. –Hallitus

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry

Osaston hallitus toivottaa jäsenilleen rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2012.

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto

Jaoston tapaamiset vuonna
2012 pidetään osaston toimistolla, Brahenkatu 13 A 4, Turku
to 19.1 klo 12.00, to 16.2
klo 12.00, to 15.3 klo 12.00,
to 19.4 klo 12.00, sekä retki toukokuussa. –Puheenjohtaja

047 Ugin Sähkötyöntekijät ry

50-vuotisjuhla 28.1.2012
klo 18.00 Kartanon Karkurissa.
Ilmoittautuminen Jouni Siivoselle,
puh. 040 733 7443 viimeistään
6.1.2012 mennessä. Osallistumismaksu 10 euroa. Maksua ei
peritä kutsuvierailta eikä eläkeläisiltä. Juhlapaikan osoite: Kartanon Karkuri, Karsluodontie 14,
23500 Uusikaupunki.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto

084 Oulaisten Seudun
Sähkötyöntekijät ry

Syyskokous perjantaina
16.12.2011 klo 18.00
Törmänhovilla. Tervetuloa!

136 Hämeen Sähkömiehet ry

Perinteinen tammikuun kurssi
27.1. – 28.1.2012 Ikaalisten
Kylpylässä. Ilmoittautumiset viimeistään 30.12.2011 mennessä Hannes Koivulalle, puh.
044 212 9012.

Eläkejaoston tammikuun kokous
pidetään 4.1.2012 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.12.2011 klo 18.00
hotelli Pietari Kylliäisessä. Asioina käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! –Hallitus

KOKOUSKUTSU

Lemminkäinen sähköasentajayhdistyksen vuosikokous pidetään
27. – 28.1.2012 Tampereella,
hotelli Cumulus Koskikatu,
Koskikatu 5, Tampere.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Perjantaina 27.1. lounas klo
11.00, kokous alkaa klo 12.00
Lauantaina 28.1. sääntömääräinen vuosikokous. Joka työhuonekunta saa lähettää yhden (1)
kokousedustajan alkavaa viittäkymmentä (50) työhuonekunnan
jäsentä kohti.
Kokoukseen ilmoittautuminen
työhuonekunnan luottamusmiehen kautta sähköpostilla puheenjohtajalle: ari.kahkonen@dlc.fi tai
taloudenhoitajalle heikki.merilainen@kotikone.fi

Voltti-päivät 2012
kaipaa järjestäjiä
!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."

HUIPPUTARJOUS
voimassa 31.12.2011 asti.

Fluke 1654B asennustesteri
Kattava testeri kokeneille käyttäjille
Fluken 1650B-sarja perustuu aiempaan, lujaan 1650-sarjaan. Se on vain
päivitetty vastaamaan mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.

Nollausadapteri
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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.®

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
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Tutustu lähemmin
valikoimaan
kotisivuillamme
www.sievi.com

Sievi Spike 1 XL S3

47-52439-313-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3

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

www.sievi.com
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Sä hköliiton
KURSSIT 2012
TAMMIKUU
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Työehtosopimus tutuksi
28.1. – 29.1.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 13.1.2012
HELMIKUU
Ajankohtaista
ammattiosastoille
3.2.2012
Rokua Healt &Spa, Rokua
Hakuaika päättyy 20.1.2012
Ajankohtaista
ammattiosastoille
4.2.2012
Sokos Hotel Vaakuna,
Rovaniemi
Hakuaika päättyy 20.1.2012
Ajankohtaista
ammattiosastoille
10.2.2012
Hotel Cumulus Airport,
Vantaa
Hakuaika päättyy 27.1.2012
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkamääräykset
11.2. – 12.2.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 27.1.2012
Ajankohtaista
ammattiosastoille
17.2.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 3.2.2012

Ajankohtaista
ammattiosastoille
18.2.2012
Sokos Hotel Caribia, Turku
Hakuaika päättyy 3.2.2012
Luottamusmiesten
peruskurssi
27.2. – 2.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
MAALISKUU
Ajankohtaista
ammattiosastoille
9.3.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli
Hakuaika päättyy 24.2.2012
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Työehtosopimus tutuksi
10.3. – 11.3.2012
Sokos Hotel Seurahuone,
Lahti
Hakuaika päättyy 24.2.2012
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöiden laskeminen
17.3. – 18.3.2011
Sokos Hotel V Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 2.3.2012
Sosiaalinen media –
uusi tapa toimia
24.3. – 25.3.2012
TSL:n koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 9.3.2012
Työsuojelun peruskurssi
26.3. – 30.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Ajankohtaista ammattiosastoille
Sähköliitto järjestää vuoden 2012 aikana infotilaisuuksia
kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja muillekin
asiasta kiinnostuneille.
Tilaisuuksissa käsitellään:
Vuoden 2012 edustajiston vaalien järjestämistä
Ammattiosastojen verotusta

!

Perjantai 3.2.2012
Rokua Health & Spa, Rokua
Hakuaika päättyy 20.1.2012

Luottamusmiesten
jaksaminen
31.3. – 1.4.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 16.3.2012
HUHTIKUU
Työehtokurssi teollisuuden
aloille
14.4. – 15.4.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 30.3.2012
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkamääräykset
14.4. – 15.4.2012
Sokos Hotel Vaakuna,
Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 30.3.2012
Työoikeuden
täydennyskurssi
16.4. – 20.4.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Yhdistysavain
-kurssi
21.4. – 22.4.2012
TSL:n koulutustila, Helsinki
Hakuaika päättyy 5.4.2012
SYYSKUU
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöidenlaskeminen
8.9. – 9.9.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 24.8.2012

Työmarkkinatiedotuksen
uudet tuulet
14.9. – 15.9.2012
Tampere
Hakuaika päättyy 31.8.2012
Työsuojelun jatkokurssi
I-osa, 10.9. – 14.9.2012
II-osa, 8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Työehtosopimus tutuksi
22.9. – 23.9.2012
Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta
Hakuaika päättyy 7.9.2012
Pääluottamusmiesten
täydennyskurssi
24.9. – 26.9.2012
(sopimusala 005)
26.9. – 28.9.2012
(muut sopimusalat)
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
LOKAKUU
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkamääräykset
6.10. – 7.10.2012
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 21.9.2012
Luottamusmiesten
peruskurssi
8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Työsuojelun peruskurssi
8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Luottamusmiesten
jatkokurssi
I-osa, 8.10. – 12.10.2012
II-osa, 12.11. – 16.11.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Energia-, ICT- ja verkostoalojen työehtosopimuskurssi
13.10. – 14.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 28.9.2012
Paikallinen sopiminen
22.10. – 24.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Uusien ja nuorten
luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi
26.10. – 27.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012
Metalliteollisuuden
työehtosopimuskurssi
27.10. – 28.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöiden laskeminen
17. 11. – 18.11.2012
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 2.11.2012
ULWIN-urakkalaskentakurssi
24.11. – 25.11.2012
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.11.2012
Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai soittamalla koulutusyksikköön puh. 050 409 8469.
Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle
0,23 €/km.

MARRASKUU
Työympäristön
ajankohtaispäivät
10.11. – 11.11.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy
26.10.2012

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan tes-kurssit 2012
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan sähköasennustoimialan jäsenille.
Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.
Tarkoituksena on käydä ensin TES-tutuksi -kurssi sen jälkeen Urakkamääräykset -kurssi
ja viimeisenä Urakkatöiden laskeminen -kurssi.

Urakkamääräykset -kurssi

Työehtosopimus tutuksi -kurssi

painottuu urakkatyömääräysten
selvittämiseen ja kärkimiehen
velvollisuuksien hallintaan

painottuu työehtosopimustekstien
perusteelliseen käsittelyyn

Urakkatöiden laskeminen -kurssi

painottuu työehtosopimusten mukaisten
urakkatöiden laskemiseen

Lauantai 4.2.2012
!
Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi

28. - 29.1.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 13.1.2012

11. - 12.2.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 27.1.2012

17. - 18.3.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 3.3.2012

Perjantai 10.2.2012
!
Rantasipi Airport, Vantaa

10. - 11.3.2012
Sokos Hotel Seurahuone, Lahti
Hakuaika päättyy 24.2.2012

14. - 15.4.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 30.3.2012

8. - 9.9.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 24.8.2012

22. - 23.9.2012
Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta
Hakuaika päättyy 7.9.2012

6. - 7.10.2012
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 21.9.2012

17. - 18.11.2012
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 2.11.2012

Hakuaika päättyy 20.1.2012

Hakuaika päättyy 27.1.2012

Perjantai 17.2.2012
!
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Hakuaika päättyy 3.2.2012
Lauantai 18.2.2012
!
Sokos Hotel Caribia, Turku

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

Perjantai 9.3.2012
!
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut
sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Hakuaika päättyy 3.2.2012

Hakuaika päättyy 24.2.2012

Perjantain tilaisuudet alkavat klo 12.00 lounaalla ja päättyvät kahviin noin klo 18.00. Mikäli perjantaipäivältä tulee
ansionmenetystä, korvataan se palkattomuustodistusta
vastaan kurssistipendillä ja -päivärahalla 66,15 €.
Lauantain tilaisuudet alkavat klo 10.00 ja päättyvät klo
16.00, päivän aikana tarjotaan lounas ja kahvi.
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € /km.
Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

www.sahkoliitto.ﬁ

Luottamusmiesten peruskurssi
27.2. - 2.3.2012 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille.
Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan
parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen
oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden
ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
Avainsisältöjä ovat
•Luottamusmieheksi kehittyminen
•Luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
•Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
•Työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
•Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
•Paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
•Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
•Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa
kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen
huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain
mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/
km. Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä
etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake neljä viikkoa ennen kurssin
alkua osoitteella: Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747,
33101 Tampere
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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

Sähköliitto, Paperiliitto, Puuliitto ja TEAM hakevat

Projektityöntekijää
määräaikaiseen työsuhteeseen vastaamaan
neljän ammattiliiton oppilaitostiedotuksesta

Projektityöntekijän tehtävänä on muun muassa kartoittaa kaikki oppilaitokset,
joissa koulutetaan opiskelijoita liittojen toimialoille. Lisäksi hän osallistuu työmarkkinatiedotustyöhön oppilaitoksissa ja toimii liittojen työmarkkinatiedottajien yhteyshenkilönä.
Työsuhde alkaa helmikuun 2012 aikana ja päättyy 31.5.2013.
Työhönottopaikka sopimuksen mukaan.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää
• ammattiyhdistysliikkeen ja järjestötoiminnan tuntemista
• matkustamista ja epäsäännöllisiä työaikoja
• ajokorttia (B)
• esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
• kykyä ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti
• yleisimpien Windows-pohjaisten toimistosovellusten hallintaa
• molempien kotimaisten kielten hallinta katsotaan eduksi
Hakuaika päättyy 27.12.2011. Hakemukset voi osoittaa Sähköliittoon
Reijo Salmelle, PL 747, 33101 Tampere tai reijo.salmi@sahkoliitto.fi
Lisätietoja tehtävästä antavat 12.12. alkaen
Sähköliitto Reijo Salmi 050 67 591,
Paperiliitto Markku Lihavainen 0400 759 878,
Puuliitto Pekka Juusola 0400 891 533 ja
TEAM Arja Salo 040 515 2072.
Sähköliiton, Paperiliiton, Puuliiton ja TEAMin aloilla aloittaa vuosittain
toisen asteen oppilaitoksissa opintonsa 12 000 opiskelijaa.

Tatsi on lehti
työttömille. Pysy
kiinni duunissa
& elämässä.

Tilaa lehti ilmaiseksi!
LÄHETÄ MEILI:
tilaukset@tatsi.org
”Tatsin tilaus”
Nimesi & postiosoitteesi

Työttömien edunvalvoja ! www.tatsi.org/tatsi-lehti ! Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry TATSI

Kerro mielipiteesi Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.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

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
yli 9 kpl 8 90 €/kpl
hehkulampputehoa
sallittu taivutussäde on 20 mm.
MINILED ST
1-9 kpl 14 80 €/kpl
50 € /kpl
väri satiiniteräs
. NAUHA12 L
yli 9 kpl 13
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
80 € /kpl
tai asennetaan mukana
1-9 kpl 15
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
1-9 kpl 17 80 €/kpl
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
Hinnat ALV 0%

puh 02
puh

Finnparttia

72 72 00

www.finnparttia.fi
www.
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Presidenttiehdokkaat
tiukassa tentissä
Palkansaajajärjestöjen vaalipaneeli
Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla 23. marraskuuta esitteli yleisölle
kuusi mahdollista työväen presidenttiä. Gallup-johtaja Sauli Niinistöä
(kok) olivat haastamassa Paavo Lipponen (sd), Timo Soini (ps), Paavo
Väyrynen (kesk), Pekka Haavisto
(vihr) ja Eva Biaudet (r). Paavo Arhinmäki (vas) ja Sari Essayah (kd) eivät
paneeliin ennättäneet.
Riitta Kallio

Tyylikkäästi
järjestetty, tunnelmallisella musiikilla ja maukkailla tarjoiluilla höystetty

vaalitapahtuma oli SAK:n,
STTK:n ja Akavan yhteinen
startti presidentinvaaliin.
Vakuutusyhtiö Turvan sponsoroimaa näppärää vaalipaneelia veti toimittaja Tarmo
Ropponen, joka sai ehdokkaat ottamaan innokkaasti

”Onko presidentti
arvojohtaja?”

kantaa paitsi talousasioihin
myös presidentin valtaoikeuksiin.

Miksi presidentiksi?

Ropponen tivasi aluksi ehdokkailta, miksi he haluavat
presidentiksi ja millaisia arvoja he haluaisivat edistää.
Paavo Väyrynen kertoi halunneensa jo 40 vuotta vaikuttaa tulevaisuuteen. Eva
Biaudet taas tahtoi vaikuttaa siihen, että Suomi olisi yhdenvertainen kaikille.
Hän halusi viedä maailmalle
myös pohjoismaisia arvoja.
Timo Soini piti presidentin
tehtävää arvokkaana ja kertoi itsellään olevan rohkeutta uusiin ajatuksiin. Pekka
Haavisto näki presidentin
arvojohtajana, joka voi edistää myös suvaitsevaisuutta.
Sauli Niinistö lupasi presidenttinä tehdä töitä maan
puolesta, kun ulkopolitiikan johtajaa kerran ollaan

valitsemassa. Paavo Lipponen katsoi, että hänen oli
tässä EU:n taloudellisessa
ja poliittisessa tilanteessa
ryhdyttävä ehdokkaaksi ja
jatkettava UKK:n perintöä
aktiivisessa ulkopolitiikassa
ja puolustettava perusarvoja
myös Suomessa.

Persoonat puntarissa

Ehdokkaiden myötäsukaisia
puheenvuoroja kuunnellessa tuli mieleen, että kaikki
tarjolla olevat varmaan hoitaisivat presidentin tehtävän
kohtuullisesti, kukin omalla
tyylillään. Siispä tyylillä on
vaalitilanteessa paljonkin
väliä, ehkä jopa enemmän
kuin ehdokkaiden mielipiteillä tai poliittisella kannalla.
Ehdokaskuusikon tyylianalyysissä vaikutelmaa luovat
jokaisen ehdokkaan persoonalliset ulkonäköominaisuudet, sukupuoli, ikä, pituus ja

paksuus, pukeutuminen ja
käyttäytyminen. Poliittisen
vaaliviihteen suolaa yleisölle
on päästä puntaroimaan arvoisien kandidaattien ulkoisia avuja.
Ja mitä se tarkoittaa, kun
Paavo Lipposella on paremmin kiillotetut kengät kuin
Sauli Niinistöllä? Miksi Pekka Haaviston kampaus on
huolitellumpi kuin Eva Biaudetin? Entä miten Paavo
Väyrynen onnistui palkansaajajärjestöjen tilaisuudessa heittämään rennompia
sutkauksia kuin Timo Soini,
joka puolustaessaan maamiinojen käytön jatkamista sai
Vanhan yleisöstä vastaansa
vain kylmän henkäyksen.

Vaalipuheista
vuoropuheluun

Paneelikeskustelusta ei vaalitentin alussa voinut puhuakaan, sillä pitkään ehdokkaat tuntuivat pitävän omia

pikku vaalipuheita yleisölle
kulloinkin sovitusta teemasta. Alkuverryttelyn jälkeen Lipponen ja Niinistö
pääsivät tosin sivistyneesti
mittelemään toisiaan sanan
säilällä, varsinkin kun puhe
kääntyi presidentin valtaoikeuksiin.
Myös Haavisto onnistui
haastamaan muita ehdokkaita keskusteluun. Presidentin
ja pääministerin Brysselin
lautaskiistateemaan oli helppo tarttua. Keskustelu laajeni presidentin ja hallituksen
yhteistyökykyyn. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että
sen täytyy toimia, samoin
kuin tiedon kulun molempiin suuntiin erityisesti ulkopolitiikkaan kuuluvissa
asioissa. !
- Vihdoinkin päästiin puhumaan
asiaa, presidenttiehdokkaat kehuivat Vanhan vaalitenttiä. Vasemmalta Eva Biaudet, Pekka
Haavisto, Paavo Lipponen, Sauli
Niinistö, Timo Soini ja Paavo
Väyrynen.

