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Kalenteri – elämää
suurempi asia
Ma rg i t N u rm i k o l u

Uusi vuosi on jälleen alkanut ja sen myötä ilmes-
tyi myös Sähköliiton kalenteri. Pienestä koostaan huolimat-
ta almanakka on herättänyt suuria tunteita varsinkin liiton
eläkeläisjäsenissä, joille kalenteri ei jäsenetuna ole kuulunut
1990-luvun alkupuolen jälkeen.

Noin kymmenen vuotta sitten kalenterista kuitenkin otet-
tiin niin suuri painos, että kalenteri päätettiin lähettää myös
Sähköliiton eläkeläisjäsenille. Myös liiton täyttäessä 50 vuot-
ta vuonna 2005, kalenteri lähetettiin lahjaksi eläkeläisjäse-
nille.

1990-luvun laman aikaan, vuosina 1994 – 1997 kalenteria
ei säästösyistä tehty lainkaan, mutta laman mentyä kalenteri
jälleen painettiin ja se lähetettiin jäsenetuna sopimusalajäse-
nille automaattisesti.

Vuonna 2010 Sähköliiton hallitus teki päätöksen, että ka-
lenteri muuttuu sopimusalajäsenille tilausperusteiseksi, mutta
säilyy edelleen ilmaisena. Päätös tehtiin jälleen säästösyistä,
koska liitto on joutunut säästämään menoistaan rajusti. Sääs-
töt edesauttavat muun muassa sitä, että jäsenmaksua ei tar-
vitsisi korottaa. Toiseksi: tilausperusteisena kalenteri menee
vain niille, jotka sen oikeasti haluavat – kaikki kun eivät sitä
käytä tai halua.

Uutta järjestelmää varten rakennettiin liiton nettisivuille
palvelu, jonka kautta kalenteri oli mahdollista tilata ilmai-
seksi. Tuolloin tuli lunta tupaan reippaasti, koska kalenterin
pystyi tilaamaan vain netin kautta. Tästä viisastuneena Säh-
köliitto paransi palvelua ja ilmaisen nettitilauksen rinnalle
otettiin viime keväänä käyttöön tekstiviestipalvelu. Vuoden
2012 kalenterin siis pystyi tilamaan myös tekstiviestinä kän-
nykällä, tuolla nykyihmisen koko ajan mukana kulkevalla
vimpaimella. Piti kirjoittaa vain sähkö, kalenteri ja oma jä-
sennumero jäsenkortista ja lähettää viesti. Ja kalenteri tipahti
postiluukusta joulukuun lopulla.

Ensimmäisen kerran kalenteritilauksesta kerrottiin huhti-
kuun Vasamassa ja sen jälkeen viidessä seuraavassa Vasamas-
sa. Tieto oli pitkään myös liiton nettisivuilla. Tilausaikaa oli
keväästä lokakuun loppuun asti. Vuoden 2012 kalentereita
tilattiin yhteensä 2 785 kappaletta.

Kun vuosi vaihtui, tuli kyselyjä, kun kalenteri ei joillekin
sopimusalajäsenille tilauksesta huolimatta ollut mennyt. Niil-
le jäsenille, jotka asiaa tiedustelivat ja jotka olivat kalenterin
tilanneet määräaikaan mennessä, on kalenterit toimitettu jäl-
kipostituksena tammikuussa.

Olemme saaneet vahvoja kommentteja myös sellaisilta
sopimusalajäseniltä, jotka eivät olleet tilanneet kalenteria.
Heidän mukaansa ei kukaan ei voi tietää, että kalenteri pitää
tilata, kun asiasta ei ole mitään tiedotettu.

Paitsi kuudessa peräkkäisessä Vasaman numerossa ja netti-
sivuilla.

Vuoden 2013 kalenteri on edelleen ilmainen, mutta tilaus-
perusteinen – siis sopimusalajäsenille. Kun tilauskanava vuo-
den 2013 kalenteria varten avataan tänä keväänä, kannattaa
kalenteri tilata heti joko netissä tai tekstiviestinä kännykällä.
Näin ensi joulukuussa postiluukusta tipahtaa takuuvarmasti
kalenteri vuodelle 2013 – siis sopimusalajäsenille.

Tilauskanavan avaamisesta tiedotetaan kevään aikana Va-
samassa, nettisivuilla Facebookissa sekä osastotiedotteissa.!
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#Suomessa käydään tänä vuonna
kolmet, Sähköliiton jäsenille tärkeät
vaalit. Ajallisesti ensimmäisenä on
toiselle äänestyskierrokselle siirtynyt
tasavallan presidentin valinta. Sähkö-
liiton toiminnan kannalta tärkeäm-
mät vaalit käydään kuitenkin vasta
syyskuussa, jolloin liitolle valitaan
uusi edustajisto. Vaalivuosi päättyy
kuukautta myöhemmin kunnallisvaa-
leihin, jotka pidetään 28.10.

Vaikuttaminen äänestämällä on tär-
keää, olivatpa kyseessä mitkä hyvänsä
vaalit. Se nähtiin eduskuntavaaleissa,
joissa perussuomalaiset saivat suuren
vaalivoiton ja muuttivat kertaheitolla
eduskunnan poliittisia voimasuhteita.

Äänestäminen ei kuitenkaan yk-
sin muuta maailmaa. Vaalituloksen
jälkeen on valituksi tulleiden otet-
tava vastuu omiin käsiin ja ryhdyt-
tävä käyttämään sitä valtaa, johon
äänestäjät ovat heidät valtuuttaneet.
Eduskuntavaalien jälkeen huomat-
tiin, kuinka vaikeaa se oli erityisesti
perussuomalaisille. Tuntui siltä, että
vaalilipun täyttämisen jälkeen koko
puolue laittoi nyrkit takaisin taskuun
ja vetäytyi vaalivoiton antamasta vas-
tuunoton mahdollisuudesta.

"""

Sähköliiton edustajistovaalit käydään
14.-28.9.2012. Uusi edustajisto, pu-
heenjohtaja ja liittosihteeri valitaan
neljäksi vuodeksi. Koska kaksi liiton
sopimusalaa on kuluneen edustajis-
tokauden aikana yhdistynyt yhdeksi
energia-ICT-verkostoalaksi, vähenee
valittavien edustajiston jäsenten mää-

rä nykyisestä 85:stä noin kymmenellä.
Edellisistä, ehdokkaita ja vaaliryh-

miä avoimesti punnitsevista vaaleis-
ta on kulunut jo kahdeksan vuotta,
koska vuonna 2008 käytiin sopuvaa-
lit. Kahdeksan vuotta on pitkä aika
minkä hyvänsä järjestön toiminnassa,

joten edessä voi olla suuriakin muu-
toksia niin henkilövalinnoissa kuin
ryhmien välisissä voimasuhteissakin.

Mutta valintoihin voivat vaikuttaa
vain ne, jotka käyvät äänestämässä.
Edustajistovaalien äänestysprosentti
on yleensä ollut hieman yli 50, mikä
ammattiliittojen piirissä ei ole lain-
kaan huono suoritus. Suurempi aktii-
visuus olisi toki hieno asia ja 60 pro-
senttiin nousevaa äänestysprosenttia
voitaisiin pitää jo erinomaisena saa-
vutuksena.

"""

Sähköliiton vaalit tulevat näkymään
kaikessa liiton tiedotuksessa keväästä
alkaen. Nettisivuilla ja Facebookissa
tullaan kertomaan monin eri tavoin
niin vaaleista, edustajistosta kuin
koko liiton toiminnasta. Vasamasta
ilmestyy syyskuun alussa juuri ennen
vaaleja erikoisnumero, jossa esitellään
kaikki vaalien ehdokkaat.

Sähköliiton vaalit 2012 ovat het-
ki, jolloin jokainen liiton jäsen voi
vaikuttaa oman ammattiliittonsa tu-
levaisuuteen. Ryhdy keskustelemaan
vaaleista ja ehdokkaista omalla työ-
paikallasi jo nyt. Ja muista sitten aika-
naan äänestää.!

Nyrkit taskussa ei voi vaikuttaa

KuvaMargit Nurmikolu
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Suomen suurimmat
valtakunnalliset kou-

lutus- ja työpaikkamessut
järjestetään tänä vuonna,
nyt jo 23. kertaa. Tällä ker-
taa messupaikkakuntina ovat
Turku ja Helsinki.

Turun Messu- ja Kongres-
sikeskuksessa messut järjes-
tetään 25.1. – 26.1.2012 ja
Helsingin Messukeskuksessa
31.1. – 1.2.2012.

NextStep -messut toimii
foorumina opiskelijoiden,
koulutuksenjärjestäjien ja
työnantajien välillä. Mes-
suilla vierailee vuosittain

noin 20 000 kävijää.
Tapahtuma on täynnä

mahdollisuuksia kaikille
koulutuksesta ja työelämästä
kiinnostuneille.

Messuilta löytyy ohjelmaa
muotinäytöksistä musiikkiin
sekä eri koulutusalojen työ-
näytöksiin. Turun messuilla
palkitaan 25.1. vuoden am-
mattiin opiskeleva ja vuoden
amisoppilaitos. Helsingissä
ensimmäisenä messupäivänä
on esiintymässä muun muas-
sa Fintelligens, toisena päi-
vänä järjestetään presiden-
tin vaalien toisen kierroksen
vaalipaneeli.

Näytteilleasettajia on noin

150, joukossa toisen as-
teen koulutuksen ja aikuis-
koulutuksen edustajat sekä
korkeakoulut, työnantajat,
työmarkkinajärjestöt, viran-
omaiset ja kansalaisjärjestöt.

Edustep
Koulutuksen koko kenttä
toiselta asteelta korkeakou-
luihin.

Adultstep
Korkeakoulu- ja aikuisopis-
kelijoiden ura- ja opintopo-
lut.

Workstep
Rekrytointi, toimialaesitte-
lyt ja etujärjestöt.

Infostep ja Freestep
Opiskelun ja työelämän pal-
velut, ohjaus, opiskelu-, työ-

harjoittelu- ja työpaikat ul-
komailla. Vapaa-aika ja elä-
mäntaidot, osallistuminen ja
vaikuttaminen.

Tapahtuman järjestää Am-
mattiin opiskelevat – SAK-
KI ry yhteistyössä alueellis-
ten koulutuksen järjestäjien,
opetus- ja työvoimaviran-
omaisten ja opinto-ohjaajien
kanssa. !

NextStep –messut käynnistyivät

Messut ovat avoinna
Turku 25.1. klo 9-17
Turku 26.1. klo 9-16
Helsinki 31.1. klo 9-17
Helsinki 1.2. klo 9-16

Sisäänpääsy Liput ovelta
8 €/hlö
5 €/hlö työttömät työn-
hakijat ja varusmiehet
0 €/hlö SAKKIn jäsenkortilla

Lisätietoawww.nextstep.fiSähköliiton osastolla NextStep
–messuilla tietoa ja ohjausta
jakavat liiton nuorisoasiamies
Jouni Leppänen sekä nuorisova-
liokunnan jäsen Kalle Salli.

Jäsenasiat löytyvät nyt uudelta Järjestöpalstalta s. 16

Pa a vo H o l i

Liittosihteeri Timo Punk-
ki jatkaa tehtävässään edus-

tajistokauden loppuun saakka eli
marraskuuhun 2012 asti. Sähkölii-
ton hallitus päätti asiasta ylimää-
räisessä kokouksessaan 27.12.

Hallituksen jäsenillä oli asias-
ta tulkintaerimielisyyksiä, jonka
vuoksi kysymystä puitiin loppu-
vuoden aikana useissa hallituksen
kokouksessa.

Myös lopulliseen päätökseen esi-
tettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Punkki täytti vuoden vaihteessa
63 vuotta, joka Sähköliitossa on
työntekijöiden kirjallisesti hyväk-
symä työsuhteiden päättymisikä.
Punkin lepäämässä ollut työsuhde
sähköistysalan toimitsijana päät-
tyikin vuoden vaihteeseen, mutta
hän ei kuitenkaan siirtynyt eläk-
keelle.

Edustajisto on Sähköliiton sään-
töjen mukaan valinnut liittosih-
teerin koko neljän vuoden mittai-
seksi kaudeksi, eikä eläköityminen
kesken kauden ollut esillä valintaa
tehtäessä, eikä myöskään viime
marraskuussa kokoontuneen edus-
tajiston kokouskutsussa.
Näin ollen Timo Punkin luotta-
mustehtävää liittosihteerinä voi-
tiin jatkaa määräaikaisena toimi-
kauden loppuun saakka.!

Palkansaajien kes-
kusjärjestöt SAK,

STTK ja Akava ovat ilmoit-
taneet sitoutuvansa entistä
tehokkaampaan harmaan
talouden vastaiseen torjun-
taan. Ilmoitus liittyy pää-
ministeri Jyrki Kataisen
hallituksen kärkihankkeena
19.1.2012 julkistamaan har-
maan talouden torjunnan
toimintaohjelmaan vuosille
2012-2015.

Harmaan talouden tor-
juminen edellyttää keskus-
järjestöjen mukaan moni-
puolisen keinovalikoiman
käyttöä ja yhteiskunnan eri
toimijoiden yhteisiä ponnis-
tuksia. Suomessa on pyritty
harmaan talouden torjun-
taan ja vähentämiseen muun
muassa lainsäädännöllä ja
sen kehittämisellä, talousri-
kostorjuntaohjelmilla, viran-
omaisten yhteistyöllä sekä
valvonnalla.

Harmaa talous aiheuttaa
yhteiskunnalle merkittäviä
tappioita saamatta jääneinä
vero- ja maksutuloina. Se on
myös merkittävä rasite re-
hellisesti toimiville työnan-
tajille ja työntekijöille vää-
ristäessään työmarkkinoita
ja elinkeinonharjoittajien
välistä kilpailua.

Harmaaseen talouteen liit-
tyy toimialakohtaisia erityis-
piirteitä, jotka saattavat va-
kavasti vaarantaa yritysten
tasapuolisia kilpailumahdol-
lisuuksia, työmarkkinoiden
toimintaa ja työntekijöiden
tasapuolista kohtelua kysei-
sellä toimialalla.

SAK:n, STTK:n ja Aka-
van mukaan harmaan ta-
louden torjunnassa on saatu
hyviä kokemuksia konkreet-
tisista toimenpiteistä, joiden
valmistelussa ja toteuttami-
sessa toimialan työnantaja-

ja työntekijäjärjestöjen kiin-
teä yhteistyö on ollut avain-
asemassa.

Mainituin perustein pal-
kansaajien keskusjärjestöt
sitoutuvat käytettävissään
olevin keinoin edistämään
harmaan talouden tehokas-
ta torjuntaa. Sen lisäksi ne
suosittelevat jäsenjärjestöil-
leen toimialakohtaisen yh-
teistyön aloittamista tai jat-
kamista toimialalla mahdol-
lisesti esiintyvän harmaan
talouden torjumiseksi.!

Harmaata taloutta
torjumaan

Timo Punkki jatkaa
liittosihteerinä
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Kielenkäyttöömme
on pesiytynyt sieviste-

levä termi ”harmaa talous”,
kun puhutaan yritysmaail-
man rikoksista, joilla polje-
taan työehtoja ja kierretään
veroja. Eduskunnan tar-
kastusvaliokunnan vuonna
2010 tilaaman tutkimuksen
mukaan harmaan talouden
piirissä liikkuu vuosittain ar-
violta 10-14 miljardia euroa
ja siitä aiheutuu yhteiskun-
nalle taloudellisina mene-
tyksinä 4-6 miljardin euron
tappiot.

Harmaa talous on siten
valitettavasti piintynyt kie-
leemme yhtä tiukasti kuin
sen kuvaama toiminta on
flunssaviruksen tavoin le-
vinnyt maan joka kolkkaan
ja kaikille talouden eri osa-
alueille. Rokotetta tähän
tautiin ei ole, mutta ehkä
sen hoitoon löytyy vielä uu-
sia lääkkeitä, ennen kuin se
muuttuu tappavaksi.

Maan tapa
Toimintaa, jota nyt siis sano-
taan harmaaksi taloudeksi,
on ollut aina, muodossa tai
toisessa. Töitä on tehty ”pi-
meästi”, ilman kuittia, joko
sukulaisille tutuille tai sit-
ten ihan vieraillekin. Moni
omakotitalo on noussut tai
korjattu ilman että tehdystä
työstä olisi maksettu lanttia-
kaan veroa.

Kaupoissa ja varsinkin ra-

vintoloissa on kassakoneen
rekisteri jätetty auki, eikä
rahoja ole lyöty koneeseen,
jolloin myöskään asiakas ei
ole saanut kuittia.

Laajempaa keinottelua,
epämääräistä kuittikauppaa,
bulvaaniyrityksiä ja epäre-
hellisiä tarjouskilpailuja on
ollut erityisesti rakennusalal-
la. Aivan oman lukunsa ovat
muodostaneet maankäytön
tonttikeinottelu ja eri alojen
hintakartellit, joita on pal-
jastunut muun muassa puu-
kaupan ja asfalttirakentami-
sen aloilta.

Hukatut vuodet
Maan edellisten porvarihal-
litusten aikana harmaan ta-
louden torjunnalle ei tehty
käytännössä mitään. Asiaa ei
pidetty tärkeänä ja valvon-
taa suorittavien viranomais-
ten määrää vähennettiin.

Varsinkin keskustapuolue
suorastaan vähätteli har-
maan talouden aiheuttamia
ongelmia, kavahti minkään-
laista valvontaa ja rangais-
tuksia ja sanoi yrittäjien toi-
mivan kyllä rehellisesti, kun
heitä vain valistettaisiin sii-
tä.

Hukattujen vuosien aika-
na Suomeen rantautui myös
aivan uusi toimintakulttuuri:
ulkomainen halpatyövoima.
Virolaiset, venäläiset ja puo-
lalaiset työntekijät ja yrit-
täjät valtasivat pikkuhiljaa
rakennustyömaat, ensin pää-
kaupunkiseudulla ja sitten
muualla maassa.

Jostakin syystä pelkkä va-
listus ei tehonnutkaan EU:n
laajentumisen myötä uutta
halpatyövoimaa Suomeen
tuoviin liikemiehiin.

Veronkierto
on helppoa
Tämä keinottelu halpatyö-
voimalla on vaatinut toimi-
akseen muutamaa oleellista
perusasiaa. Ensinnäkin käy-
tettävissä on ollut ammatti-
taitoista työvoimaa maasta,
jonka palkkataso on huo-

mattavasti Suomea alempi.
38 miljoonan asukkaan Puo-
la on tällä hetkellä siihen
kaikkein otollisin, sillä maan
palkkataso rakennusalalla on
vain noin kolmannes Suo-
men vastaavasta.

EU:n periaate työvoiman
vapaasta liikkuvuudesta on
taas ollut se moottori, joka
on ylipäätään tehnyt mah-
dolliseksi halpatyövoiman
tulon Suomeen. Töihin saa
tulla vapaasti ja alle kuusi
kuukautta täällä työskente-
levät EU:n kansalaiset mak-
savat veronsa kotimaahansa.
Jos maksavat.

Kolmantena tekijänä on
tietenkin ollut aina niin
raadollinen ihmisten rahan-
himo ja ahneus. Lähetetyt
työntekijät ovat suostuneet
huonoihin työehtoihin, kos-

ka palkka on kuitenkin ollut
parempi kuin heidän koti-
maassaan.

Halpatyövoimaa käyttävät
urakoitsijat ovat taas saaneet
tässä operaatiossa vähäisellä
kiinnijäämisen riskillä suuret
voitot. Viranomaisten – joil-
la näiden asioiden valvonta
ensisijaisesti kuuluu – tahto,
kyky ja resurssit ovat olleet
liian vaatimattomia har-
maan talouden kurittami-
seksi. Ammattiyhdistysliik-
keen mahdollisuudet selvit-

tää liittoon kuulumattomien
ulkomaisten työntekijöiden
asioita ovat olleet vieläkin
vähäisemmät.

Niissäkin tapauksissa,
joissa rikolliset on saatu oi-
keuteen, ovat rangaistukset
olleet lähes olemattomat:
yleensä vain muutaman tu-
hannen euron sakot, jopa
silloinkin kun valtioilta pi-
mitetty hyöty on ollut satoja
tuhansia euroa.

Kaikki sulkevat
silmänsä
Suomessa on ollut jo jonkin
aikaa voimassa tilaajavas-
tuulaki, jonka piti olla vas-
taisku harmaalle taloudelle.
Tosiasiassa se on nykymuo-
dossaan vain muodostanut
tilaajalle oivallisen tien, ei
suinkaan vastata työstä, vaan

vetäytyä vastuusta.
Kun pääurakoitsijan muo-

dolliset asiat ovat olleet kun-
nossa, on se voinut teettää
varsinaisen työn millaisella
aliurakoitsijalla ja millaisel-
la hinnalla hyvänsä. Työn
tilaajalla ei ole tarkastusvel-
vollisuutta aliurakoitsijaa
kohtaan.

Tätä porsaanreikää tilaa-
jat ja pääurakoitsijat – jotka
lähes kaikki ovat tunnettuja
kotimaisia yrityksiä – ovat
käyttäneet häikäilemättä hy-

väkseen.
On vaikea kuvitella, että

rakennusalan yleisen kus-
tannustason hyvin tuntevat
yritykset eivät muka ymmär-
täisi, että jopa 70 prosenttia
kotimaisen yrityksen teke-
mää tarjousta halvempi ul-
komainen tarjous ei voi olla
rehellinen.

Valinta onmeidän
Harmaa talous, kuten kaikki
rikollisuus, vaatii toimiak-
seen myös nimellisesti re-
hellisiä yrityksiä ja ihmisiä,
jotka sulkevat toiminnalta
silmänsä, koska hyötyvät sii-
tä itse. Likaisen työn saavat
tehdä puolalaiset aliurakoit-
sijat ja heidän hyväksikäyte-
tyt työntekijänsä.

Harmaa talous pettää täl-
laisessa tilanteessa sekä työ-

voiman lähettäjämaan että
kohdemaan valtioita. Esi-
merkiksi niin Suomi kuin
Puolakin menettävät sekä
verotuloja että sosiaalitur-
vamaksuja. Hämäräyritykset
ovat siten yhteiskunnan loi-
sia, jotka siirtävät vastuunsa
rehellisesti toimivien yri-
tysten harteille. Työnteki-
jät puolestaan kärsivät liian
pienestä palkasta, huonosta
eläkekertymästä ja kurjista
työehdoista.

Mutta ennen kaikkea täl-
lainen toiminta rapauttaa
yhteiskunnan moraalia. It-
sekkyys ja toisten oikeuksien
polkeminen, rahankahmin-
ta, valehtelu ja pettäminen
muuttuvat ihmisten arkipäi-
väksi. Sellaisen yhteiskun-
nanko me haluamme?

Tällaisen työn tilaaja on
samassa asemassa kuin yksit-
täinen kuluttaja silloin, kun
hän ostaa tunnetun muusi-
kon cd-levyn.

Ostaako hän kaupasta vä-
hän kalliimmalla virallisen
levytteen, jolloin rahat me-
nevät kaupalle ja muusikolle
ja verotuksen kautta edel-
leen yhteiskunnan hyödyksi,
vai torilta halvan piraattiko-
pion, jonka koko tuotto me-
nee kansainvälisille rikollis-
järjestöille.

Valinta ja sen seuraukset
ovat meidän.!

"Valtioneuvosto hyväksyi 19.1.2012
kauan odotetun toimintaohjelmansa har-
maan talouden ja talousrikollisuuden vä-
hentämiseksi vuosina 2012-2015. Hallituk-
sen kärkiohjelmaan sisältyy kaikkiaan 22
hanketta, joista tärkeimmät rakennusalaa
koskevat ovat nämä:
• rakennusalalla otetaan käyttöön syksystä
2012 alkaen veronumero pakollisessa ku-
vallisessa tunnistekortissa.
• syksyllä 2012 otetaan käyttöön myös Ve-
rohallinnon ylläpitämä rakennusalan vero-
numerorekisteri
• työmaille tulee työntekijöiden ja urak-
katietojen kuukausittainen ilmoittamisme-
nettely Verohallinnolle

• tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta ra-
kennustoiminnassa laajennetaan
• vahvistetaan työsuojeluviranomaisten
mahdollisuutta tarkistaa, että palkkaus on
aina lainsäädännön ja työpaikkaa koskevan
työehtosopimuksen mukainen
• viranomaisresursseja lisätään määräaikai-
sesti harmaan talouden torjuntaan

Talousrikollisuuden torjuntaohjelmassa
ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena
on, että harmaan talouden aiheuttamia
vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutus-
maksujen menetyksiä saataisiin estettyä
noin 300 - 400 miljoonaa euroa eli noin 10
prosenttia koko harmaan talouden aiheut-
tamista tappioista.!

Miten harmaa talous kuriin?

Palkkoja maksamatta 700 000 euroa
– rangaistus 3 000 euron sakko

"
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helpot vuodethelpot vuodet
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Pa a vo H o l i

Tuulinen ja räntäsa-
teinen Bryssel toivotti

sähköliittolaiset tervetul-
leeksi, kun liiton hallitus
vieraili 15.-17.12. EU:n hal-
linnon ytimessä. Kyseessä oli
yhdistetty kokous- ja tutus-
tumismatka, jonka aikana
käytiin niin suomalaisten
palkansaajajärjestöjen edus-
tustossa Brysselissä kuin Eu-
roopan parlamentissakin.

FinUnions vahtii
lainsäädäntöä
Matka alkoi käynnillä Fin-
Unionissa, joka siis on
SAK:n, STTK:n ja Aka-
van yhteinen edustajisto
Brysselissä ja sen nettisivut
löytyvät osoitteesta www.
finunions.org/www/fi/index.
php. Se huolehtii palkansaa-
jien edunvalvonnasta EU:ssa
ja välittää Suomeen tietoa
EU:n tekemistä työelämään
liittyvistä päätöksistä.

Toimisto on sijainnut Brys-
selissä vuodesta 1995 lähti-
en, jolloin Suomi liittyi Eu-
roopan unioniin. FinUnions
tekee tiivistä yhteistyötä eu-
rooppalaisen ammattiyhdis-
tysliikkeen keskusjärjestön

EAY:n (ETUC) kanssa.
Toimiston johtajuus kier-

tää keskusjärjestöjen välillä
ja käynnissä olevalla kaudel-
la 2010-2013 toimistoa joh-
tava Risto Kousa edustaa
STTK:ta, jossa hän on toi-
minut kansainvälisten asioi-
den päällikkönä. Lisäksi lii-
tot ja keskusjärjestöt voivat
lähettää toimistoon vieraile-
via asiantuntijoita.

Vapaus vai vastuu?
- Yksi vaikeimmista asi-
oista on työaikadirektiivin
uudistaminen, johon EAY
haluaisi laajoja uudistuksia.
Erityisesti EAY:n ja työnan-
tajajärjestöjen välejä hiertää
työaikojen yksilöllisen toisin
sopimisen (opt out), joka
oli aiemmin käytössä vain
Isossa-Britanniassa, mutta
joka on nyt laajentunut jo
16 EU:n jäsenvaltioon, Ris-
to Kousa kertoi.

Palkansaajia koskevaa
edunvalvontaa hoidetaan
myös muiden Brysselissä
toimivien pohjoismaisten ja
kansallisten ay-toimistojen
kanssa. Suomea koskevia
asioita koordinoidaan yhdes-
sä Suomen EU-edustuston
ja työnantajien edustajien
kanssa, sillä työtä lainsää-

dännön parissa riittää:
- Hyvä esimerkki on lä-

hetettyjä työntekijöitä kos-
kevan lainsäädäntö, jossa
tilanne on hankala. Tässä
riitelevät keskenään työ-
voiman vapaa liikkuvuus ja
työntekijöiden oikeudet. Ko-
missio on luvannut selvittää
direktiivin uudistustarpeita
osana EU:n sisämarkkinoi-
den kehittämistä. Esitystä
odotetaan vuoden vaihtees-
sa, Risto Kousa kertoi.

Parlamentti toimii
Lounaan jälkeen hallitus
marssi suoraan Euroopan
parlamenttiin, jossa tiedot-
taja Mari Tuominen an-
toi perusteellisen esityksen
EU:n yhteistä lainsäädäntöä
rakentavan instituution käy-
tännön toiminnasta.

Parlamentissa istuu 754 jä-
sentä eli ”meppiä” 27 jäsen-
valtiosta, edustaen yli 500
miljoonaa Euroopan kansa-
laista. Kiinnostavinta olikin
kuulla, kuinka läpinäkyvää
tämän joukon toiminta on.
Kaikkia istuntoja voi seurata

joko paikanpäällä tai suorina
lähetyksinä netistä. Kaik-
ki asiakirjat, yhteystiedot ja
yleinen informaatio löytyvät
helposti esimerkiksi EU:n
nettisivuilta kunkin maan
omalla kielellä kerrottuna,
www.europarl.europa.eu/por-
tal/fi. EU:n käännöspalvelut
työllistävätkin ison joukon
kielenkääntäjiä, sillä lähes
kaikki puheenvuorot pide-
tään omalla äidinkielellä ja
käännetään simultaanitulk-
kauksella saman tien kaikki-
en muiden EU-maiden kie-
lille.

Itse lainsäädäntöprosessi

voi tuntua tavallisesta kansa-
laisesta varsin monimutkai-
selta, mutta EU:n laajuuden
huomioon ottaen ei kuiten-
kaan poikkea byrokraattisuu-
deltaan ratkaisevasti esimer-
kiksi Suomen eduskunnan
lainsäädäntöprosessista.

Vallan lehtereillä
Mari Tuominen korosti
EU:n päätösprosessissa sitä,
että äänestyksiä ei tehdä
kansallisina ryhminä vaan
parlamentissa olevien poliit-
tisten ryhmien jaon mukaan.
Jokainen parlamentaarikko

edustaa siis itseään ja valit-
see itselleen sopivan poliit-
tisen ryhmän. Mitä suurempi
ryhmä on, sitä enemmän se
saa itselleen lainvalmistelus-
sa keskeisten valiokuntien,
joita on 20, johtopaikkoja.

Käytännössä monen lain
valmistelun ja lopullisen hy-
väksymisen ratkaisevat kaksi
suurinta ryhmää, konserva-
tiivinen Euroopan kansan-
puolue (271 edustajaa) ja so-
sialidemokraattinen Euroo-
pan parlamentin sosialistit ja
demokraatit (190 edustajaa).

Sähköliiton hallituksen
jäsenet kävivät parlamentin

istuntosalin yleisölehterillä
katsomassa, millainen paik-
ka EU:n lainsäädäntövallan
ydin on. Sali oli sillä ker-
taa tyhjä, sillä parlamentti
oli Ranskan Strasbourgissa,
jonne koko valtava koneis-
to siirtyy pitämään kokousta
kerran kuussa.

Hallitus teki
omia päätöksiään
Toisena Brysselin matkapäi-
vänä Sähköliiton hallitus
piti normaalin kuukausiko-
kouksensa hotellin konfe-
renssitiloissa. Esityslistal-

la oli 18 asiakohtaa, joista
suurin osa oli tavanomaisia.
Niihin kuuluvat jäsenten te-
kemien oikeusapupyyntöjen
hyväksyminen, liiton edus-
tajien nimeäminen erilaisiin
työryhmiin, saartohakemuk-
set ja ilmoitusasiat.

Rutiiniasioiden lisäksi hy-
väksyttiin Brysselissä muun
muassa syksyn edustajisto-
vaalien äänestys- ja vaali-
järjestys sekä äänestys- ja
vaaliohjeet. Hallitus myös
vahvisti paperi- ja puumas-
sateollisuuden ja raha-auto-
maattiyhdistyksen sopimus-
aloilla saavutetut neuvotte-
lutulokset yleisen palkkaraa-
min mukaisiksi.

Rautateiltä siirtyneet säh-
köasentajat saivat myös
oman ammattiosaston, kun
lepäämässä olleen Juvan
Sähköalantyöntekijäin am-
mattiosasto ry 177:n nimi
muutettiin Kiskoliikenteen
sähkö-, tietoliikenne- ja tur-
valaiteammattilaiset ry:ksi.
Osaston uusi kotipaikka on
Tampere.!

Sähköliiton hallitusSähköliiton hallitus
EU:n sydämessäEU:n sydämessä Euroopan parlamentin yleisö-

lehteriltä pääsee kurkistamaan
suoraanmaanosamme lainsää-
däntövallan ytimeen. Istuntoja
voi seurata suoranamyös ne-
tistä.

FinUnionsin toimiston johtaja
Risto Kousa kuvaili ilmeikkäästi
työlainsäädännönmutkia EU:n
parlamentin käsittelyssä.

Sähköliiton hallitus poseerasi kokonaisuudessaan parlamentin lippurivistön edessä.

Place du Grand Sablon kuuluu
Brysselin tyylikkäimpiin ostos-
alueisiin ja sen jouluvalaistus
onmyös senmukainen.
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R i i t t a Ka l l i o

Espoolaisella rivi-
talotyömaalla sähkö-

asennuksia tekevästä Seppo
Fahlströmistä ei ensimmäi-
senä tule mieleen, että mies
on paiskinut alan raskaita
töitä jo 40 vuotta ja moni-
naisia luottamushommia lä-
hes yhtä pitkään.

Vantaan Sähkö-Jopen
palkkalistoilla ahkeroiva sut-
jakkaasti liikkuva järvenpää-
läinen Fahlström pitää kun-
nostaan huolta yhtä hyvin
kuin tyylistään liiton luotta-
mustehtävissä.

- Ajattelin tehdä töitä yli
63-vuotiaaksi. Senkin takia
täytyy hoitaa kuntoaan sään-
nöllisesti, Fahlström toteaa.
Hän kertoo aiemmin pyö-

räilleensä ja hiihtäneensä
paljon, mutta tunnustaa hie-
man vähentäneensä ulkolii-
kuntaa.

- Viime kesät ovat kulu-
neet hyötyliikunnan parissa,
kun itse rakennettua omako-
titaloa ja pihaa on tarvinnut
vähän parannella. Nykyään
käyn säännöllisesti kuntoile-
massa kolmena iltana viikos-
sa, vuoroin salilla, kuntopii-
rissä ja venyttelyssä, 17. hel-
mikuuta 60 vuotta täyttävä
nuorekas Fahlström tunnus-
taa.

Tyylikkyys
kunnioittaa
luottamustehtävää
Helsinkiläissyntyinen Seppo
Fahlström tunnetaan siitä,
että hän liiton monissa luot-
tamustehtävissä liikkuessaan

erottuu usein edukseen huo-
lellisen asioihin perehty-
misensä ja reippaiden kan-

nanottojensa lisäksi myös
viimeistellyn pukeutumis-
tyylinsä ansiosta. Mies pe-
rustelee huolellista tyyliään
arvostusseikoin.

- Olen kai niin vanhanai-
kainen, että minusta luotta-
mustehtäviin valitun täytyy
kunnioittaa tehtäväänsä pa-
neutumalla ennakkoon kä-
siteltäviin asioihin ja myös

pukeutumalla hyvin esimer-
kiksi liiton edustajiston ko-
koukseen. Edustajistohan on

liiton korkeinta valtaa käyt-
tävä elin, joten se saa näkyä
myös kokouksen osanotta-
jien ulkoasusta, Fahlström
tuumii.

Osastotoiminta
liiton tulevaisuuden
pohjana
Ammattiosastonsa pitkä-
aikaisena puheenjohtajana
Seppo Fahlström korostaa
osastotoiminnan tärkeyttä
liiton koossapitävänä voi-
mana.

- Jos jonkun ammattiosas-
ton toiminta hiipuu, se lak-
kautetaan tai sulautetaan
toiseen osastoon, on vaara-
na, että porukka valuu Loi-
maan kassaan. Jäsenkatoon
ei liitolla ole varaa, joten
osastojen toimintaan kan-

nattaa todella satsata. Se on
sijoitus tulevaisuuteen sa-
moin kuin työmarkkinatie-

dotus ammattikouluissa.
Fahlström on itsekin ollut

aktiivisesti mukana työmark-
kinatiedotuksessa, joten
Sähköliiton ja kolmen muun
ammattiliiton yhteinen han-
ke oppilaitostiedotuksen
tehostamiseksi saa häneltä
lämpimän kannatuksen.

- Tuleviin jäseniin ja jäsen-
maksun maksajiin on todella
tarpeellista satsata!

Yli kaksikymmentä vuotta
Järvenpään Sähköalantyön-
tekijöitä luotsannut Fahl-
ström luovuttaisi paikkansa
jo mielellään nuoremmille.

- Osaston luottamustehtä-
vissä pitäisi olla luonnollis-
ta kiertoa. Toiminta polkee
helposti paikallaan, jos ei
porukka vaihdu. Itse kukin
leipääntyy rutiineihin. Meil-
läkin vuotuinen toiminta jää
helposti pakollisten kokous-
ten ja pilkkikisojen pitämi-
seen. Uusia ideoita kaiva-
taan. Onneksi meillä suuret

työhuonekunnat ovat toi-
minnoissaan aktiivisia.

Pitkän linjan
sähköasentaja
Seppo Fahlström kertoo pää-
tyneensä sähköalalle armei-
jassa käytyjen sähköpuolen
kurssien ansiosta.

- Aikanaan se riitti töihin
pääsyyn. Aloitin antenni-
hommista vuonna 1971 ja
seuraavana vuonna päädyin
varsinaisiin sähköasennus-
töihin Valmetin telakalle,
josta jatkoin parin vuoden
kuluttua Strömbergin tela-
kalle. Maapuolen asennus-
työt aloitin vuonna -79.

Fahlström kertoo, että
asennustöitä, kärki- ja luot-
tamusmieshommia riitti use-
ammassakin sähköurakoin-
tifirmassa aina lamavuoteen
1993 asti.

- Silloin olin työttömänä
miltei koko vuoden. Vuoden
1986 yli kahden kuukau-
den lakko toi myös katkon
työputkeen, samoin kuin
pari konkurssiin päätynyt-
tä työnantajaakin 90-luvun
alkupuolella. 1994 aloitin
Vantaan Sähkö-Jopella, mis-
sä olen nyt ennättänyt olla

- Jos jonkun ammattiosaston toiminta
hiipuu, se lakkautetaan tai sulautetaan
toiseen osastoon, on vaarana,
että porukka valuu Loimaan kassaan.

Seppo Fahlström aikoo jättää
rivitalotyömaansa helmikuussa
ja lomailla syntymäpäiväviik-
konsa Eija-vaimonsa, kahden
aikuisen tyttärensä, vävyjensä
ja viiden lastenlapsensa kanssa
aurinkoisella Lanzarotella.

SähköasentajaSähköasentaja
ja herrasmiesja herrasmies

Tyylitietoisella Seppo Fahl-
strömillä on edustajiston koko-
uksissa monesti kiinnostavaa
sanottavaa, sillä hän perehtyy
huolellisesti käsiteltäviin asioi-
hin jo ennakolta.
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Tapaninpäivämyrs-
kystä alkanut ros-

puuttokeli hankaloitti vielä
loppiaisen jälkeen jopa sa-
neeraustyömaita.

Pihoille ja parvekkeille
kaatuilleet puut, liukas los-
kakeli ja kastuneet raken-
nustarvikkeet eivät juuri
lisänneet työviihtyvyyttä
Etelä-Suomessa.

Huumori jaksoi silti kukkia
Espoon Järvenperässä Sähkö-
Jopen tammikuisella rivita-
lotyömaalla, jossa kärkimies
Markku Eskelisen kaverina
ahersivat myös Seppo Fahl-
ström ja Taisto Uusi-Pantti.

- Olen tässä auttelemassa,
kun nyt ei ole mitään omaa
kohdetta työn alla, Fahl-
ström selitti ja viittasi hie-
man lohduttoman näköisiin
rivitaloihin, joiden pihara-
kenteita oli purettu ja pihoja
kaivettu auki.

Loskakelin keskellä aluil-
laan olevan saneeraustyö-
maan ankeutta lievensi
asentajien keskinäinen hurt-
ti huumori ja lähellä sijaitse-
va hyvä lounaspaikka. Kah-
vitunnilla kuiva taukotupa
tuntui miltei ylelliseltä, vaik-
ka koko sekalaiselle porukal-
le ei aina istuinta pöydän ää-
restä löytynytkään.

Saneeraukset
yhä tiukemmilla
aikatauluilla
Lähderannan kadunvarren
useiden 60-luvun rivitalojen
lisäksi Sähkö-Jopen urakka-
na oli vastapäisen seitsenker-
roksisen, 48 asuntoa ja liike-
tiloja sisältävän kerrostalon
sähkösaneeraus, joka oli lop-
piaisen tienoilla viittä vailla
valmis. Ainoastaan yksi linja
oli talossa sattuneen vesiva-
hingon takia hieman kesken
samoin kuin talon pihava-
laistus ja pysäköintialueen
sähköistys.

- Luovutus on ihan lähiai-
koina, mutta senkin jälkeen
taitaa riittää monenlaista vii-
meistelyä, arvelivat nuoret
sähköasentajat Sami Piippo
ja Toni Aaltonen, jotka te-
kivät töitä kärkimies Matti
Hämäläisen johdolla.

Viereisenkin kerrostalon
saneeraus oli valmistunut jo
hieman aiemmin, joten Säh-
kö-Jopen monien asentajien
työmatkat olivat suuntautu-
neet Lähderantaan jo lähes
vuoden verran. Tutuksi tul-
leella alueella oli myös tuttu
pääurakoitsija, EMATOR,
jonka omien maalareiden
kanssa sähköasentajat saivat
jakaa niukahkot sosiaaliti-
lat.!

Myrskysää koetteli
saneeraustyömaatakin

R i i t t a Ka l l i o

Enintään tuhan-
nen voltin pien-

jännitesähköasennuksia
koskeva standardisarja
SFS 6000 uudistuu tu-
levana syksynä. Sa-
malla julkaistaan uusi
painos käsikirjasta
SFS-600.

Merkittävimmät
uudistukset koh-
distuvat jakokes-
kustiloihin, joh-
tojär jeste lmien
palonkestoisuuteen sekä
suunnitteluvaiheessa teh-
täviin ja dokumentoitaviin
suojauslaskelmiin.

Järjestelmien EMC-suoja-
usta koskevat vaatimukset
täsmentyvät. Standardiin
tulee myös joitain uusia
määräyksiä esimerkiksi säh-
köautojen latauspisteiden
rakentamisesta ja mikrotuo-
tannon sähköverkkoon liit-
tämisestä.

Päivitetty standardi tu-
lee voimaan ensi syksynä,
jolloin Tukes-ohje S10 uu-
distetaan uutta standardia
vastaavaksi. Tämän jälkeen
sitä on sovellettava kaikissa
uusissa kohteissa. Kesken-
eräiset kohteet saa tehdä
valmiiksi entisin ohjein kol-
men vuoden siirtymäajan ai-
kana.

Lausuntokierros
päätöksessä
- Pienjännitestandardin tä-
mänkertainen uudistaminen
perustuu paljolti kansain-
välisten IEC-standardien
muutoksiin, summailee työ-
ehtoasiamies Hannu Luuk-
konen, joka edustaa Sähkö-
liittoa SESKO:n ( Sähkö- ja
elektroniikka-alan standar-
disoimisjärjestö) standardi-
soimiskomitean asettamassa
työryhmässä.

Hän arvioi, että lausun-
tokierroksella ollut stan-
dardiehdotus ei sisällä nyt
niin suuria muutoksia, kuin
vuonna 2007 julkaistu SFS
6000 pienjännitesähköasen-
nusstandardi. SESKO oli
pyytänyt standardiehdotuk-
sen muutosesitykset jäsen-
yhteisöiltään 13. tammikuu-
ta mennessä.

- Vaikka standardit ovat
oikeastaan suosituksia, ne
rakennetaan käyttöä var-
ten ja ajan tasalla olevia
määräyksiä noudattamalla
asennustöissä saavutetaan
hyvä sähköturvallisuustaso,
Luukkonen pohtii.

SESKO:n 19-henkisen
standardisoimiskomitean
puheenjohtajn toimii Esa
Tiainen Sähkö- ja teleura-
koitsijaliitto STULista ja
sihteerinä Tapani Nurmi
SESKOsta.!

sekä
sa teh-

uhan-
pien-
uksia
arja
tu-

Sa-
usi
a

Jo aiempi pienjännitesähkö-
asennuksia ohjaava standardi
vaati, että kaikki tavanomaisen
käytön pistorasiat pitää lisä-
suojata 30mAvikavirtasuo-
jalla. Nyt lisäsuojaus voidaan
jättää pois vain jääkaappien ja
pakastimien pistorasioista.
Suomalainen SFS 6000-stan-
dardisarja perustuu kansainvä-
lisiin IEC 60364-standardeihin,
joihin perustuvia asennusvaa-
timuksia käytetään kaikkialla
maailmassa.

Tärkeimmät muutokset:
" Kaikki asennukset, joita syötetään ilmajohdoilla
ja joissa on elektronisia laitteita,
on suojattava ylijännitesuojalaitteilla

"Yleisiä asennusohjeita on lisätty ja jännitteen-
alenemaa koskevat vaatimukset uusittu.

" Kytkinlaitteiden vikavirtasuojien rakennetta
koskeva ohje on uusittu kokonaan.

"Maadoituksia ja suojajohtimia koskeva uudistus
on entistä kattavampi.

"Generaattori- ja muita laitteistoja koskeva ohje
on uusittu.

Pienjännite-
standardit
muuttuvat syksyllä

vuotta, enimmäkseen asun-
tosähköistyksen parissa, vii-
me aikoina paljolti sanee-
rauskohteissa pitkin pääkau-
punkiseutua.

Fahlström arvioi, että säh-
köasentajan työnkuva on
muuttunut 40 vuodessa olen-
naisesti.

- Nyt töitä tehdään puolta
pienemmällä porukalla kuin
aikoinaan. Työkalut ja -vaat-
teet sekä työturvallisuus ovat
parantuneet, mutta vastaa-
vasti työtahti on huimasti
kiihtynyt. Urakkahinnat on
ilmeisesti poljettu niin alas,
että tiukat aikataulut ovat
tuottavuuden edellytyksenä.

Luottamustoimet
vaikuttamisen
paikkoja
Seppo Fahlström arvioi pää-
tyneensä moniin luottamus-
toimiinsa sen takia, että ei
siedä mitään epäoikeuden-
mukaisuutta.

- Olen avannut päätäni
joka paikassa ja huomannut,
että kun hoitaa työtoverien
asioita, tulevat omatkin työ-
ehdot hoidetuksi oikealle to-
lalle.

Fahlström on osastoineen
tehnyt vuosien varrella mo-
nia tes-esityksiä, mitkä ovat

päätyneet alan työehtosopi-
mukseen. Sähköistysalan asi-
oita mies on hoitanut myös
vuodesta 1996 lähtien edus-
tajiston jäsenenä ja jo aiem-
minkin liittokokousedustaja-
na ja liittovaltuuston varajä-
senenä. Vuosina 2000-2008
hän toimi aktiivisesti liiton

hallituksessa ja viestintäva-
liokunnassa Edunvalvon-
nantekijöiden ryhmässä.

- Vaimo on suhtautunut
myötämielisesti moniin me-
noihini jopa silloin 90-lu-
vulla, kun lapset olivat vielä
melko pieniä. Luultavasti se
johtuu siitä, että en ole pa-

hemmin reissussa rähjäänty-
nyt enkä ole joutunut teke-
misiäni selittelemään, Fahl-
ström nauraa.!

Seppo Fahlström ja Taisto Uusi-Pantti pohtivat kahvitauolla työmaakopissa aliurakoinnin ongelmia.

Kerrostalotyömaan osalta säh-
kösaneerauksen loppuvaihetta
sävytti rospuuttokelin lisäksi
monien alojen ammattilaisten
samanaikainen loppukiire. Ah-
tautta oli myös loskaisilla park-
kipaikoilla ja työmaakoppeja
pullistelevalla pihalla.
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Te k s t i
M a r g i t N u rm i k o l u
Ku va t H o l i d a y
C l u b i n a r k i s t o

Sähköliiton hallitus
päätti tammikuun ko-

kouksessaan hankkia liiton
jäsenistölle uuden lomakoh-
de-edun. Uusin kohde on
Holiday Clubin Tahko Spa.

Holiday Club Tahko Spa
-lomahuoneistot sijaitsevat
Tahkon parhaalla paikalla,
kahdessa nelikerroksisessa
rakennuksessa. Kaikissa huo-
neistoissa on tilava parveke,
josta on näköala länteen.
Nykyaikaisten lomahuoneis-
tojen lähtökohtana on laatu.
Kaikki on tarkkaan suunni-
teltu ja huolellisesti toteutet-
tu, jotta lomalla voi keskittyä

olennaiseen, nauttimiseen.

Haettavat viikot
9 – 15 ja 24
Viikon 12 lomaosake on
kooltaan 92 m² ja muiden
haettavien viikkojen koh-
teen koko on 58,5 m².

Lomaviikko alkaa viikko-
numeroa osoittavan edelli-
sen viikon perjantaina klo
16.00 ja päättyy varsinaisen

lomaviikon perjantaina klo
12.00.

58 m²:n osakkeen viikko-
hinta Sähköliiton jäsenille
on 400 € ja 92 m²:n viikko-
hinta 450 €.

Kylpylän ja muiden harras-
teiden käyttö erillistä mak-
sua vastaan. Lemmikkieläin-
maksu on 45 €.

Hakuaika on 26.1.–
5.2.2012 ja arvonta tapahtuu
7.2.2012. Arvonnan tulok-
sesta ilmoitetaan viikkojen
saajille.

Lomaosakkeita vuokra-
taan Holiday Club Yritys-
palvelun varausjärjestelmän
kautta www.hcresorts.com/
yrityspalvelu (käyttäjänimi:
sahkoliitto, salasana: hcvii-
kot), puh. 03068 70400 ja
sähköposti yrityspalvelu@
holidayclub.fi

Asuntojen varustus
- koneellistettu keittiö, täy-
dellinen astiasto
• jokaisessa makuuhuonees-
sa oma kylpyhuone, jossa
suihku + wc
• taulu-tv + EasyBox-mul-
timediajärjestelmä (DVD,
internet, radio, sähköposti)
jokaisessa makuuhuoneessa
ja olohuoneessa
• sauna
• kylpytakit
• hiustenkuivaaja
• pyykinpesukone ja silitys-
välineet
• kuivauskaappi
• pyyheliinat, lakanat ja
loppusiivous
• iso, lasitettu terassi, jos-
sa infrapunalämmittimet ja
sähkötakka
• autopaikka (lämmin auto-
halli), josta hissiyhteys huo-
neistoihin.

Asuntojen koot
• 1 mh 58,5m²,
tilaa 2+2 hengelle
• 2 mh 92 m²,
tilaa 4+2 hengelle

Lisätietoa ja kuvia:
www.holidayclub.fi/kohteet/
tahkospa/loma-asunnot/

Sähköliiton muista kohteista
ilmoitetaan helmi- ja maalis-
kuun Vasamissa.

Helmikuun Vasamasta sel-
viää Viron Pärnussa sijait-
sevien lomaosakkeiden ha-
kuaika ja maaliskuun Vasa-
masta Holiday Clubin Tam-
pereen kylpylän, Vuokatin
Katinkullan ja Vierumäen
hakuajat.

Myös liiton oman loma-
kohteen, Kaarniemen ha-
kuajat selviävät maaliskuun
Vasamasta. !

Liiton uusimman lomakohteenLiiton uusimman lomakohteen
Tahkon hakuaika nyt 26.1. – 5.2.Tahkon hakuaika nyt 26.1. – 5.2.

"Olkiluodon ydinvoimala-
työmaa on jälleen otsikoissa.
Viime kesän jälkeen Säh-
köliittoon liittyneitä sähkö-
asentajia on irtisanottu. Syy-
nä on todennäköisesti järjes-
täytyminen Sähköliittoon.
Kyse on puolalaisen Elektro-
budovan asentajista. Samalla
myös osaston 041 jäsenistä,
joiden palkkasaatavia ollaan
hakemassa oikeusteitse.

Onkohan tällä kertaa men-
ty niin pitkälle, että poliiti-
kot, TVO ja viranomaista-
hot viimein ihan oikeasti
ovat heränneet siihen todel-
lisuuteen, missä tänä päivä-

nä rakennustyömailla men-
nään. Tuntuu vahvasti siltä,
että kun kyseessä on niin
sanottu duunariammatti, voi
Suomen lakeja, työehtoso-
pimuksia ja jopa järjestäyty-
misvapautta rikkoa ihan niin
kuin haluaa. Esimerkkejä on
vaikka kuinka paljon.

Juuri kun alkoi näyttää sil-
tä, että alipalkkausta ja työ-
ehtosopimusten rikkomista
oltaisiin jollain tavalla Ol-
kiluodon sähköasentajien
osalta saamassa kuriin, niin
tulee tällainen tieto. On
todennäköistä, että puola-
laisyritys korvaa irtisanotut

asentajat uusilla asentajil-
la, joiden palkkatiedot ovat
taas hämärän peitossa. Asia
ei näytä kiinostavan ketään
muuta kuin ammattiliittoja,
vaikka kyse on todella va-
kavasta ja laajasti koko am-
mattikenttään vaikuttavasta
ongelmasta.

Jo nyt olemme saaneet
huomata, että tietyt amma-
tit, esimerkiksi muuraus,
laatoitus ja enenevässä mää-
rin myös kirvestyöt – ja nyt
myös sähkötyöt – ovat siir-
tyneet ulkomaisen työvoi-
man haltuun. Pääkaupun-
kiseudulla pidetty työmaa-

valvontakierros osoitti, että
juuri tämä on suuntaus. Voi
perustellusti kysyä, eivätkö
maan elinkeinoelämä, julki-
nen sektori ja muut tilaaja-
tahot näe sen lyhytnäköisen
ja näköalattoman politiikan
seurausta, jossa suomalainen
osaaminen häviää, koska ei
käytetä suomalaista työvoi-
maa. Maassamme on tällä
hetkellä noin 20 000 työ-
töntä rakennusalalla, nuo-
risotyöttömyys on noin 16
prosenttia, mikä on paljon.
Onko meillä todella varaa
hukata kokonainen sukupol-
vi uusliberalistisen politiikan

alttarille?
Ihmettelemme suures-

ti sitä, etteivät suomalaiset
työnantajatkaan ole reagoi-
neet asiaan. Työehtosopi-
muksethan ovat työnteki-
jä- ja työnantajaliittojen yh-
dessä sopimia ja niitä täytyy
noudattaa myös lähettyihin
työntekijöihin. Jos ulkomaa-
lainen urakoitsija maksaa
vain murto-osan siitä palkas-
ta, jota sopimukset edellyttä-
vät ja jättävät vielä päivära-
hat maksamatta, niin selvää
on, ettei suomalainen yritys
siinä kisassa pärjää.

Toinen kysymys on, kuinka

paljon on veroeuroja mene-
tetty harmaan työvoiman ja
alipalkkauksen takia pelkäs-
tään Olkiluodon ydinvoima-
latyömaalla. Kyse on varmas-
ti huomattavasta summasta.
Puhumattakaan muista ra-
kennuskohteista.

Viime aikojen tiedot osoit-
tavat, että Kreikan, Italian ja
muutamien muiden maiden
rahoituskriisin syyt johtuvat
korruption lisäksi myös suu-
relta osin harmaasta talou-
desta. Viimeistään nyt pitäi-
si päättäjien herätä! !

041 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ry:n
syyskokouksen julkilausuma 8.12.2011



9vasama 1 / 2 0 1 2

A

sähköjohto Arvostusta tekijöille!
Ma r t t i A l a k o s k i

lkanut karkaus-
vuosi uusine ku-
jeineen on pääs-
syt hyvään al-
kuun myrskyisten

säiden ja presidentinvaalien
merkeissä.

Viime vuoden lopulla al-
kaneet mittavat häiriöt säh-
könjakelussa ovat nopeasti
muuttuvien säiden myötä
yhä vain jatkuneet. Samal-
la keskustelu ilmajohtojen
haavoittuvuudesta ja maa-
kaapeloinnista on saanut
uutta pontta. Meillä on jo
nyt verkonhaltijoita, jotka
ovat suunnitelmallisesti li-
sänneet maakaapelointia.

Pitkittyneet sähkökatkot
ovat havahduttaneet myös
meidät pienkuluttajat huo-
maamaan, miten riippuvai-
sia olemme sähköstä ja sen
häiriöttömästä saannista.
Harvoilla on mahdollisuus
siirtyä lämmittämään uunia

puilla tai käynnistää vara-
voimakone (aggregaatti)
kodin sähköntarpeeseen.
Monet kuluttajat ovatkin
esittäneet aiheellisia kysy-
myksiä vahingonkorvausten
määrästä ja kattavuudesta
sähkökatkojen pitkittyessä.

!!!

Hyvin harvat ovat sitä vas-
toin olleet kiinnostuneita
niiden asentajien jaksami-
sesta ja työturvallisuudesta,
jotka ovat työskennelleet
vuorotta niin joulun kuin
uudenvuoden ajan sähkön-
käyttäjien hyvinvoinnin
turvaamiseksi.

Verkostotyö ja varsin-
kin pylvästyöskentely on
luokiteltu fyysisesti yhdek-
si maailman raskaimmaksi
ammatiksi. Ammattitaito-
vaatimus korostuu luon-
nonilmiöiden aiheuttamien
vahinkojen raivaamisessa
ja verkon korjaamisessa.
Totaalisissa tuhoissa joitain

linjoja on pitänyt rakentaa
nyt keskitalvella täysin uu-
siksi.

Ammattinsa osaavalle te-
kijällekin riskit lisääntyvät
väsymyksen myötä. Monesti
myös asentajien lepomah-
dollisuudet, kuten ruokailut
ja kahvitauot, jäävät väliin
tai ainakin hyvin epäsään-
nöllisiksi. Nämä tekijät
yhdessä univajeen kans-
sa lisäävät myös henkistä
kuormitusta. Tätä kuormaa
sähkönkäyttäjät ovat vielä
helposti lisäämässä purnaa-
malla verkkovikojen korja-
usten pitkittymisestä.

!!!

Harvat meistä tietävät, et-
teivät asentajat pääsääntöi-
sesti enää ole sähköverk-
koja omistavien yritysten
palveluksessa. Todennäköi-
sin palkanmaksaja on ver-
kostonrakennusyritys, joka
on verisen kilpailutuksen
kautta saanut kunnossapi-

to- ja rakentamistyöt teh-
täväkseen. Urakkatarjouk-
sen voittanut yritys joutuu
siirtämään asentajia ympäri
Suomea. Asentajien paikal-
listuntemus ei voi heti olla
samaa tasoa, kuin kotikon-
nuilla työskenneltäessä.

Itse kunnioitan sitä am-
mattitaidoltaan kovatasois-
ta verkonrakennusasentaji-
en porukkaa, joka lukumää-
räisesti koko ajan vähenee.
He ovat joka päivä mittavi-
en haasteiden edessä, mut-
ta tekevät siitä huolimatta
työnsä yhtä kunnianhimoi-
sesti, kuin aiemmin sähkö-
verkkoyrityksen palveluk-
sessa olleessaan.

!!!

Alkanut vuosi on erityinen
vaalien vuosi. Tätä kirjoit-
taessani meneillään on pre-
sidentinvaalien ensimmäi-
nen kierros. Palkansaajat ja
koko ay-liike on esiintynyt
hyvin vaisusti työväenlii-

kettä edustavien vasemmis-
topuolueiden ehdokkaiden
nostattamiseksi. Sen osoit-
tavat gallupit. Itse Lipposta
tukeneena ja äänestäneenä
harmittelen, ettei vaalien
pätevin ehdokas päässyt
toiselle kierrokselle. Toi-
nen kierros on haastava ay-
henkiselle palkansaajalle ja
varsinkin pohjalaiselle, kun
ehdolla on Niinistö ja Haa-
visto. Itse kuitenkin aion
äänestää ja tehdä valinnan
henkilöiden kesken.

Vuosi on myös Sähkölii-
ton edustajiston vaalivuosi,
joka käynnistyy virallisella
ehdokasasettelulla 1.4. Toki
jo nyt vaaliliitot kartoitta-
vat mahdollisia ehdokkaak-
si suostuvia jäseniämme.
Kannustankin liiton jäse-
niä miettimään ja harkitse-
maan positiivisessa henges-
sä ehdokkaaksi ryhtymistä.
Kattavalla sopimusalakoh-
taisella ehdokasasettelulla
annamme äänioikeuttaan
käyttäville jäsenillemme

mahdollisuuden valita in-
nostunut ja osaava uusi lii-
ton hallinto.

Syksyllä seuraavat sit-
ten kunnallisvaalit. Niiden
tärkeyttä ei myöskään voi
vähätellä, koska valituksi
tulleet tulevat päättämään
meidän oman asuinkuntam-
me asioista. Kunnallisvaali-
en ehdokaslistoilla on aina
ollut myös Sähköliiton jäse-
niä. Toivonkin, että jälleen
lähdetään rohkeasti mu-
kaan.

Menestyksellistä ja Jännit-
tävää Loppuvuotta!

TILAUKSET

tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1111

www.sahkoinfo.fi/kirjat
ILMOITTAUTUMINEN

koulutus@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

www.sahkoinfo.fi/kurssit

ASENTAJASARJAN

OPPAAT ONTARKOITETTU

KÄYTÄNNÖN TIETOLÄHTEEKSI

SÄHKÖ- JATELEASENNUSTEN

TEKEMISEEN.

SÄHKÖASENNUSOPAS

Hinta 38,00 e + alv.

MAADOITUSOPAS

Hinta 28,00 e + alv.

PARIKAAPELOINNIT

Hinta 28,00 e + alv.

OPTISET KAAPELOINNIT
KIINTEISTÖSSÄ

Hinta 28,00 e + alv.

perustuu

Sähköasennukset-kirjasarjaan. Oppaaseen on

otettu mukaan kirjojen keskeisimmät asiat

erityisesti käytännön sähköasennustöiden

kannalta.

Koko: A5. 294 s. 2010.

sisältää sähkölaitteis-

tojen maadoituksia koskevat vaatimukset sekä

ohjeita käytännön sähköasennustyöhön.

Koko: 130 x 170. 118 s. 2008.

-opas tarjoaa selkeän

ja loogisen ohjeistuksen onnistuneeseen

parikaapelointiurakkaan.

Koko: 130 x 170. 164 s. 2009.

oppaassa käydään läpi

yksityiskohtaisesti optisen kaapeloinnin asen-

taminen kiinteistöihin hyvien asennustapojen,

voimassa olevien määräyksien ja standardien

mukaisesti.

Koko: 130 x 170. 80 s. 2009.

-

SÄHKÖASENTAJAN

TEEMAPÄIVÄ 2012

7.2.2012 PORI
8.2.2012 TURKU
9.2.2012 VANTAA

14.2.2012 TAMPERE
15.2.2012 LAHTI
16.2.2012 LAPPEENRANTA

Hinta 385,00 e + alv.

Päivä on tarkoitettu sähköasennuksia toteuttaville ja

kunnossapitäville sähköasentajille, työnjohtajille ja

kaikille niille sähköalan ammattilaisille, jotka osal-

listuvat sähkölaitteistojen rakentamiseen ja kunnos-

sapitoon.

Päivillä käsitellään sähköammattilaisille tärkeitä ja
ajankohtaisia sähköasennusten turvallisuuteen ja
asennustekniikkaan liittyviä asioita. Aiheina ovat muun
muassa SFS 6000 tulevat muutokset, kaapeleiden
paloturvallisuus, sähköasennusstandardien tulkinnat ja
putketon uppoasennus.

KUITUKAAPELI-

ASENNUKSET

29.2.2012 OULU
12.4.2012 TAMPERE
29.5.2012 ESPOO

Kurssi on tarkoitettu tietoliikenneasentajille sekä

muille tietoliikenneverkkojen parissa työskenteleville

henkilöille. Se soveltuu myös opetus- ja suunnittelu-

tehtävissä oleville henkilöille.

Kurssin pääpaino on kiinteistön sisäisissä optisten
kaapelointien asennus- ja työmenetelmissä.

Kurssille osallistuvalla ei tarvitse olla aikaisempaa tietoa
tai käytännön kokemusta optisista kaapeloinneista tai
komponenteista.

Hinta 445,00 e + alv.
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Pa a vo H o l i

Metsää halkova suo-
ra maalaistie Krääkki-

ön ja Pynnän välillä on pitkä
ja pimeä. Ollaan Hämeessä,
Vesilahden ja Urjalan kunti-
en välisellä rajaseudulla, jou-
lun jälkeisellä viikolla. Ilman
sähköä.

Vain kaukana edessä vilk-
kuvat huoltoautojen hä-
lytysvalot paljastavat, että
maaseudun lumettoman tal-
vi-illan hämärässä on edes
jotakin elämää.

Lähestyttäessä autoja nä-
kyy tien vieressä kypäräpäi-
siä miehiä, joiden turvaliivi-
en heijastimet välähtelevät
maastureiden ajovaloissa. He
ovat linjamiehiä, sähköalan
ammattilaisia, jotka ovat
tulleet palauttamaan sähköt
pimeydessä värjötteleville
asukkaille.

Pylväskeikka
pimeässä
Tapaninpäivänä alkanut
myrsky pyyhkäisi Suomen yli

ankarampana kuin osattiin
odottaa. Pahiten tuuli koet-
teli Fortumin jakeluverkkoa
saaristossa ja Varsinais-Suo-
messa, mutta myös Vatten-
fallin sähkölinjat Hämeessä
kokivat kovia.

Krääkkiössä ongelmana
on katkennut pylväs, jonka

vuoksi 20 kV:n jakelulinja
on poikki. Vikaa on korjaa-
massa miehiä kahdesta eri
yhtiöstä: Pirkan Verkkopal-
velu Oy:stä ja Pohjolan Wer-
konrakennus Häme Oy:stä,
joilta Vattenfall ostaa korja-
uspalvelunsa.

- Meillä on sopimus Vat-

tenfallin kanssa jakeluver-
koston kunnossapidosta,
mutta tällaisessa tilanteessa
tarvitaan apua myös muu-
alta, Pirkan Verkkopalve-
lu Oy:n linja-asentaja Ville
Kauppinen kertoo.

Viiden miehen firman voi-
mavarat eivät kovin moneen

kohteeseen riittäisikään, kun
sähköt ovat poikki kymme-
niltä tuhansilta Vattenfallin
asiakkailta. Päivät ovat silti
venyneet pitkiksi ja eteen on
tullut kaikenlaisia korjausti-
lanteita.

- Tällaisen myrskyn jäl-
keen ei yhtään voi tietää
mitä eteen tulee, vaan kaik-
keen on varauduttava.

Joko ne sähköt
saadaan?
PWR Hämeen puolelta
Krääkkiön pylväsoperaatiota
johtaa kokenut työnjohtaja
Lasse Laine.

- Edellinen kohde oli tuol-
la Kangasalan ja Oriveden
puolessavälissä eli noin 80
kilometrin päässä täältä. Kyl-
lä nyt joudutaan tekemään
pitkää päivää ja paljon töitä
myös pimeässä. Kahdeksan
tuntia nukutaan välillä ja
sitten taas jatketaan, Laine
selostaa.

Vanha pylväs on saatu kai-
vettua maasta ja nyt vain
odotellaan uuden pylvään
kuorma-autokul jetusta .

Maasturit käännetään niin,
että saadaan riittävästi valoa
sähkölinjalle.

- Olosuhteet ovat nyt ihan
hyvät, vaikka onkin näin pi-
meää. Ei sada eikä tuule eikä
ole kovin kylmäkään. Pahin-
ta on märkyys, oikea kunnon
räntäsade, joka kastelee kai-
ken ja tekee tästä hommasta
tavallista ikävämpää, Ville
Kauppinen pohtii.

Työporukan kohdalle py-
sähtyy vähän väliä autolla
liikkuvia kyläläisiä kysy-
mään milloin sähköt saadaan
takaisin. Heitä pyydetään
odottamaan kärsivällisesti ja
luvataan sähköt vielä saman
illan aikana.

Kärsivällisyys
palkitaan
Vihdoin kuorma-auto il-
mestyy paikalle ja päästään
käsiksi varsinaiseen korjaus-
työhön. Poikkeustilanteessa
joudutaan normaaleja toi-
mintatapoja muuttamaan,
koska paikalle saadussa kai-
vurissa ei ole pylväskouraa.
Niinpä pylväs sijoitetaan

Joulumyrsky linjamiesten silmin

Yötämyöten sähkötöissäYötä myöten sähkötöissä

Tielle pysähtyy vähän väliä autoja,
joista kysellään milloin sähköt

saadaan toimimaan.
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• vahingot keskittyivät eteläiseen Suomeen ja
erityisesti Uudenmaan, Varsinais-Suomen,
Satakunnan ja Hämeen alueille
• sähkönverkoissa suurimmat vahingot osuivat
Fortumin ja Vattenfallin kohdalle
• 300 000 sähkön käyttäjää kärsi sähkökatkoista
• sähköyhtiöiden palvelunumerot tukkeutuivat
• matkapuhelinverkko ja jopa Virve-viranomais-
verkko kärsivät sähkökatkoksista
• puita kaatui 3,5 miljoonaa kuutiometriä
eli noin 120miljoonan euron arvosta.
Suurin osa puista voidaan kuitenkin käyttää.
• myrskyn kokonaisvahingoksi on arvioitu
noin 70 miljoonaa euroa

Tapani-myrskystä
laajat vahingot

paikalleen autonosturin len-
kistä roikuttaen, yhden mie-
hen ohjatessa pylvästä sen
juuresta. Sitä ennen siihen
kiinnitetään rivakasti uusi
orsi.

Ammattimiesten ei työtä
tehdessään tarvitse paljon
keskenään puhua ja työt su-
juvat tottuneen nopeasti.

Taas sähköä
- Nousetko sinä sitten pyl-
vääseen, Lasse Laine kysyy
Ville Kauppiselta, joka alkaa
saman tien sovitella tolppa-
kenkiä jalkaan.

Pian ovat johdot taas pai-
kallaan ja Krääkkiön suoralla

seisoo viivasuora sähköpyl-
väiden rivi odottamassa vir-
ran kytkemistä. Vain maa-
han raivatut kuuset kertovat,
että vähän aiemmin paikalla
mellasti luonnonilmiö, joka
sai sähkön varassa pyörivän
modernin maailman jälleen
kerran sekaisin.

Illan uutislähetyksessä ker-
rotaan myrskytuhojen korja-
ustöiden edistyneen, mutta
sanotaan myös kymmenien
tuhansien kotitalouksien
ympäri Etelä-Suomea olevan
vielä ilman sähköä. Krääkki-
ön takana olevissa kylissä se
tieto on onneksi jo histori-
aa.!

Pa a vo H o l i

Joulurauhan rikko-
nut Tapani-myrsky ja

sitä seuranneet pienemmät
myräkät jättivät 300 000
suomalaista vaille sähköä.

Yhtä aikaa ei näin suuri
joukko kansalaisia joutunut
jakeluhäiriöistä toki kärsi-
mään, mutta pisimmät yksit-
täisten kuluttajien kokemat
sähkökatkot kestivät kui-
tenkin jopa toista viikkoa.

Sähköliitto
kuluttajan asialla
Kritiikki sähköyhtiöitä koh-
taan korjausten hitaudesta
oli tiedotusvälineissä pai-
koin murskaavaa. Erityisen
kovin sanoin arvosteltiin
omistajilleen - kuten Suo-
men valtiolle - suuria osin-

koja jakanutta Fortumia.
Sähköliitto pääsi myrs-

kytuhojen korjauksen uu-
tisoinnissa vahvasti esille
kaikissa merkittävissä tie-
dotusvälineissä. Toimituk-
set ottivat myös suoraan
yhteyttä liittoon ja pyysivät
jatkohaastatteluja, joita sek-
toripäällikkö Sauli Väntti
pääsi esittämään niin radi-
oon kuin televisioonkin.

Hätä on nyt
tämän näköinen
Myrsky paljasti sähkön va-
rassa toimivan nykyaikaisen
yhteiskuntamme haavoit-
tuvuuden. Sähköyhtiöiden
puhelinvaihteet ruuhkau-
tuivat ja nettisivut kaatui-
vat.

Jonkin ajan kuluttua vai-
kenivat joillakin alueilla
myös kännykät, kun link-

kimastojen vara-akkujen
virta loppui noin kolmessa
tunnissa. Jopa Virve-viran-
omaisverkko alkoi takkuilla
samasta syystä.

Ihmiset alkoivat soitella
hätänumeroon, joka sekin
ruuhkautui. Sen vuoksi on-
kin alettu puhua rinnakkai-
sen hätänumeron perusta-
misesta, johon voisi soittaa
silloin, kun kysymys ei ole
henkeä uhkaavasta hädästä.

Sähköverkko
maan alle?
Keskusteluaiheet heti myrs-
kyn jälkeen lainehtivat va-
paasti ja laajasti. Poliitikot
heittivät ensihädässä toi-
vonsa armeijaan, jolta toi-
vottiin jatkossa enemmän
apua. Sähköalan ammatti-
laiset totesivat, että asepal-
velustaan suorittavasta nuo-

risosta ei olisi sähkölinjojen
raivauksessa paljonkaan
apua.

Myös sähkölinjojen maa-
kaapelointi sai paljon lisää
kannatusta. Sähköyhtiöiden
vastuulla olevan keskijänni-
teverkon pituus on kaikki-
aan 140 000 kilometriä ja
pienjänniteverkon 235 000
kilometriä. Keskijännittei-
sestä verkosta 12 prosenttia
ja pienjännitteisestä verkos-
ta 36 prosenttia on kaape-
loitua (Fortum verkosta 29
prosenttia ja Vattenfallin 20
prosenttia

Koko pien- ja keskijänni-
teverkon kaapelointi mak-
saisi 10–20 miljardia euroa.
Suuri osa nykyisistä sähkö-
johdoista tulee käyttöikänsä
päähän 20 vuoden kulues-
sa.!

Tapani-myrsky yllätti sähköyhtiöt

Fortumilla kärsi
sekä verkko että maine

oikosulku

J

Sähköyhtiöt
ajattelevat vain
taloudellista voittoa

Sa u l i Vä n t t i
S e k t o r i p ä ä l l i k k ö

oulunpyhinä säh-
köverkkoon koh-
distuneet myrskytu-
hot paljastivat, että
suomalaisia säh-

köyhtiöitä ajaa eteenpäin
vain taloudellisen voiton
maksimointi.

Sähköyhtiöt ovat ulkois-
taneet kaikki sähkönjake-
luverkkoon liittyvät kor-
jaustoimet urakointiyhti-
öille. Ne puolestaan ovat
taloudellisessa ahdingossa
ja joutuvat toimimaan alle
kannattavuusrajojen, mikä
taas heijastuu käytettävissä
oleviin henkilöstömääriin.

Tämän vinoutuneen ja
epäterveen kehityksen syynä
on ollut lähes yksinomaan
sähköyhtiöiden rahanhimo.
Aiemmin sähköyhtiöiden
arvona oli ennen kaikkea
tarjota asiakkaille hyvälaa-
tuista ja häiriötöntä sähköä.

Esimerkiksi Fortum jakaa
vuosittain omistajilleen mit-
tavia osinkoja ja johtajilleen
merkittäviä bonuksia, mutta
sillä ei ole palveluksessaan

enää yhtään sähköverkoston
korjaukseen kykenevää hen-
kilöä, mistä ei ole seurannut
asiakkaille mitään hyvää.

"""

Verkostoasentajan työ kuu-
luu tutkimusten mukaan
rasittavuudeltaan kaikkein
raskaimpiin ammatteihin
Suomessa. Alan työnteki-
jöiden hyvinvoinnista ei
kuitenkaan ole välitetty tar-
peeksi ja ongelmatilanteis-
sa se kostautuu asiakkaille,
esimerkiksi korjaustöiden
hitautena.

Jotain on pahasti vialla,
kun alan noin 4 000 työn-
tekijästä pelkästään vuon-
na 2011 irtisanottiin satoja
asentaja ja noin 10 prosent-
tia alan ammattilaista on
tällä hetkellä työttöminä.

Koska sähköyhtiöt ovat
ongelmien sattuessa kas-
vottomia, saavat käytännön
työntekijät kurat niskaansa.
Asiakkaan epätoivon koh-
taavat asentajat, joiden työ-
moraali laskee entisestään.
Toiminta on muuttunut sel-
laiseksi, että parin vuoden
välein pitäisi varautua kat-

selemaan uutta työtä. Pel-
kään pahoin, ettei tällainen
ala enää houkuta uusia nuo-
ria työntekijöitä.

Yhtiöiden väliselle raa'alle
kilpailulle pitäisi määritellä
rajat. Kenenkään ei pitäisi
joutua ottamaan töitä vas-
taan alle kannattavuusra-
jojen. Myös työn fyysisen
raskauden epäkohtiin olisi
puututtava ja alan teknolo-
giaa olisi kehitettävä nyky-
aikaisempaan suuntaan.

"""

Myös sähköyhtiöiden inves-
toinnit sähkönjakeluverkos-
toon ovat nykyisin liian vä-
häiset. Maastosta kantautuu
tietoja pystyyn lahonneista
pylväistä, koska verkostos-
ta otetaan kaikki irti ennen
kuin ryhdytään saneeraa-
maan.

Pitkien johtohaarojen
päässä sijaitsevat muutamat
vanhat omakotitalot tai
kesämökit eivät kaupunki-
laista kiinnosta, ja tähän
sähköyhtiöiden olisi kiinni-
tettävä selkeästi enemmän
huomiota. Sähkölinjojen
vierimetsien hoito ei myös-

kään ole ajan tasalla.
Sähköliitto on kiinnittä-

nyt huomiota sähköyhtiöi-
den epäterveeseen toimin-
taan jo vuonna 2006, jol-
loin liitto lähetti kauppa- ja
teollisuusministeriön perus-
tamalle sähkön jakeluhäiri-
öiden varautumista selvit-
täneelle työryhmälle laajan
lausunnon. Siinä kiinnitet-
tiin huomiota juuri niihin
ongelmiin, jotka tämän tal-
visten myrskytuhojen koh-
dalla ovat toteutuneet.

Lausunnossa myös esite-
tään, että sähkökatkoksis-
ta maksettavat korvaukset
perustuisivat kuluttajalle
välittömästi tai välillisesti
aiheutuneisiin vahinkoihin
ja ne pitäisi tulevaisuudessa
korvata kokonaisuudessaan.

Valtiovallan olisi pitänyt
siten puuttua sähköyhtiöi-
den toimintaan jo ajat sit-
ten, mutta viimeistään nyt
tulisi alkaa säädellä sähkön-
jakelua entistä enemmän.
Pitäisi määritellä hyvälaa-
tuisen sähkön tunnusmer-
kit ja hoitaa sähkökatkojen
korvauksen kuntoon.!
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Jäsenrekisteri
tiedottaa

On aika päivittää
jäsentiedot
Ma rg i t N u rm i k o l u

Sähköliiton jäsenre-
kisteri muistuttaa jä-

seniä pitämään jäsentiedot
ajan tasalla. Tietojen aukot-
tomuus on oleellista, sillä
esimerkiksi jäsenmaksusta
vapautumiseen täytyy aina
olla jokin peruste.

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

Monta tapaa
päivittää tiedot
Kätevin tapa on päivittää
omat jäsentiedot Sähköliiton
nettisivujen verkkopalvelun
kautta www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri. Kirjautumis-
ohjeet tulevat esiin heti lin-
kin painamisen jälkeen.

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

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

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

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

Jäsenmaksut kuntoon
Jäsenmaksujen maksuaikaa
on kuusi kuukautta siitä, kun
maksuperuste on syntynyt.
Jäsenmaksu vuonna 2012 on

1,4 prosenttia, joka makse-
taan päätoimen ennakonpi-
dätyksenalaisista palkkatu-
loista ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Kassa
perii jäsenmaksun automaat-
tisesti päivärahoista.

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

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

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

Kunmaksat
jäsenmaksut itse
Jos työnantaja ei peri jäsen-
maksuja palkasta, voit mak-
saa ne verkkopalvelussamme
www.sahkoliitto.fi > Jäsenre-
kisteri tai pyytää jäsenrekis-
teristä jäsenmaksujen mak-
samista varten viitenumerot.
Maksaessasi jäsenmaksuja
verkkopalvelun kautta et tar-
vitse erillistä viitenumeroa.

Vaikka työnantaja ei peri
jäsenmaksuja, lähetä jäsen-
rekisteriin kuitenkin perin-
täsopimus, jossa ilmoitat uu-
den työnantajan tiedot.

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

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYYJAAIKA

PÄIVÄYS JAALLEKIRJOITUS

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista
etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja niiden syitä, voit tehdä sen
tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.
Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Sukunimi ja etunimet

Puhelin Matkapuhelin

Henkilötunnus

Sähköposti

Henkilötiedot

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa

Asevelvollisuus

Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkka-
tulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Muu syy, mikä

Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0111

Faksi
03 252 0210

Lomakenumero SL/02.06

www.sahkoliitto.fi
FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH

Ilmoita palkaton
jakso jäsenrekisteriin,

jotta se voidaan merkitä jä-
senmaksuvapaaksi. Näin
varmistat, että jäsenyytesi
ja samalla työttömyysturva-
oikeutesi pysyy voimassa.
Jäsenmaksuvapautusaikoja
ovat muun muassa

• Kelan maksama työttö-
myyspäiväraha- ja sairaus-
päiväraha-aika
• armeija
• määräaikainen eläke
• äitiys-/isyys- tai vanhem-
painraha-aika
• hoitovapaa
• opiskelu (vapautus ilmoi-
tetaan ja hyväksytään vain
opiskelun lukukausille).

Voit Ilmoittaa palkattomat
jaksot:
• Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Jäsen-
rekisteri
• Sähköpostilla jasenrekis-
teri@sahkoliitto.fi
• Kotisivuiltamme tulostet-
tavalla lomakkeella ”Jäsen-
maksuvapaiden ilmoittami-
nen”
• Yllä olevalla lomakkeella

Palkattomien jaksojen
ilmoittaminen Kerro

mielipiteesi
Lukijan ääni

-palstalla
vasamalehti@
sahkoliitto.fi

Keuda - Työelämän taitaja www.keuda.fi

Tekniikan alan
aikuiskoulutusta Keudassa
Hae nyt:

Sähköasentajan ammattitutkinto alk. 19.3.2012

! Kesto n. 1 vuosi
! Lähiopetusta iltaisin kahdesti viikossa ja lauantaisin

1-2 kertaa kuukaudessa henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman mukaan.

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

! Koulutus on alkanut 19.1.2012 - vielä ehdit mukaan!
Koulutus päättyy marraskuussa 2013.

! Kelpoisuusvaatimuksena on kylmäasentajan
ammattitutkinto tai kolmenvuoden työkokemus
kylmäalalta sekä alalle soveltuva muu tekninen
tutkinto.

Lisätiedot ja hakuohjeet osoitteessa
www.keuda.fi/aikuiskoulutus -> Tutkintoon johtava koulutus
Lisätietoja myös: Sari Römpötti, 050 415 0928,
sari.rompotti@keuda.fi
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*Alennuksen saa liiton jäsenkortilla Teboil-huoltamoilta ja
-automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia.

Alennus jäsenkortilla normaalisti -1,7 snt/litra.

-2snt/l

Erityisetu voimassa
1.2.-31.3.2012
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Työttömyyskassa
TIEDOTTAA

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

Hakemusten postitusosoite
"Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työn-
antaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Var-
mista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
TE-toimiston antamia il-
moittautumispäiviä on nou-
datettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukort-
tiin merkitty uusimispäivä
umpeutuu. TE-toimiston an-
tamat lausunnot sitovat kas-
saa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, ellei työnhakusi
ole voimassa. Jos työnhaku-
si katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
unohtamiseen, pitkään il-
moittautumisväliin, auton

rikkoutumiseen, lapsen sai-
rastumiseen tai muuhun inhi-
milliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!

TEE PÄIVÄRAHA-
HAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulos-
taa sen ja palkkatodistus-
pohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomak-
keet.
Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty ha-
kemus palautetaan täyden-
nettäväksi.
Liitä hakemukseesi vierei-
sen muistilistan mukaiset
liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

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

HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla
työttömyyskassassa kol-
men kuukauden kuluessa
siitä päivästä, jolle etuutta
haetaan. Hakuaika koskee
kaikkia työttömyyskassan
maksamia etuuksia.

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVA-
ASIOISSA
Työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta
palvelee numerossa
010 194 911.

Kun joudut työttömäksi
tai lomautetuksi Liitä ansiopäivärahahakemukseen

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

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

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

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2010 verotuspäätöksestä.

Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
verotietoja, jotka työttömyyskassa saa kerran vuodessa
– 1. helmikuuta – suoraan verottajalta.
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LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

ttkassa@sahkoliitto.fi

Koonnut Jonna Heiniluoma

Perusturvan
taso nousi
"Vuoden 2012 alusta alkaen täysimääräinen peruspäi-
väraha ja työmarkkinatuki ovat 31,36 euroa päivässä.
Hallitusohjelman mukainen tasokorotus sekä kansanelä-
keindeksin mukainen tarkistus nostivat peruspäivärahan
ja työmarkkinatuen määrää viimevuotisesta noin 120 eu-
rolla kuukaudessa.

Korotus vaikuttaa ansiosidonnaisiin työttömyysetuuk-
siin, koska ansiopäiväraha koostuu perusosasta ja ansio-
osasta, joista perusosa on lain mukaan samansuuruinen
kuin peruspäiväraha.
Esimerkkejä ansiopäivärahan tasosta vuonna 2012:
(Lähde: www.tyj.fi)
Palkka €/kk Ansiopäiväraha €/päivä *
2 000,00 57,46
2 500,00 67,51
3 000,00 77,56
3 500,00 86,81
* esimerkeissä ei ole otettu huomioon korotusosia

Lapsikorotukset
kasvoivat indeksillä
Työttömyysturvan lapsikorotukset alle 18-vuotiaista
huollettavista nousivat indeksikorotuksen verran. Lap-
sikorotus yhdestä lapsesta on tänä vuonna 5,06 euroa ja
kahdesta lapsesta yhteensä 7,43 euroa päivässä. Kolmesta
tai useammasta lapsesta maksettava korotus on yhteensä
9,58 euroa päivässä.!

"Tammikuun loppuun asti ennakon-
pidätys etuuksista tehdään 31.12.2011
käytössä olleiden prosenttien mukaan.

Uudet verokortit tulevat voimaan
1.2.2012. Työttömyyskassa saa tuol-
loin palkkaverokorttia koskevat tiedot
verottajalta automaattisesti. Vuoden
2012 alkuperäistä palkkaverokorttia ei
siksi täydy lähettää työttömyyskassalle.

Prosentti eri
kuin verokortissa?
Ennakonpidätys kassan maksamista
etuuksista on palkkaverokortilla aina
vähintään 20 prosentin suuruinen.

Ansiosidonnaisen päivärahan ja
koulutustuen ennakonpidätystä varten

verottaja korottaa verokorttiin mer-
kittyä perus- ja lisäprosenttia kahdella
prosenttiyksiköllä.

Jos ansiopäiväraha sisältää korote-
tun ansio-osan ja muutosturvan ansio-
osan, verottaja korottaa ennakonpidä-
tystä neljällä prosenttiyksiköllä.

Vuorottelukorvauksen ennakonpidä-
tysprosentteja puolestaan alennetaan
kolmella prosenttiyksiköllä verokort-
tiin merkityistä prosenteista.

Muutokset
muutosverokortilla
Päivärahaa varten haetulla muutosve-
rokortilla ennakonpidätys toimitetaan
juuri sen tietojen mukaisesti, ilman

korotuksia. Jos haluat muuttaa kassan
käyttämiä prosentteja, hae verottajalta
muutosverokortti etuutta varten. Sillä
varmistat varta vasten ansiopäivära-
han maksamiseen sopivan veroprosen-
tin käytön.

Lähetä tai tuo muutosverokortti
kassalle itse, sillä muutosverokortin
tietoja kassa ei muualta saa. Kassa saa
automaattisesti suoraan verottajalta
palkkakortin verotustiedot ja nekin
vain kerran vuodessa, helmikuun en-
simmäisenä päivänä.

Päivärahaa varten haettu muutosve-
rokortti on toimitettava kassaan alku-
peräisenä. Kopio ei tässä tapauksessa
kelpaa.!

Etuuksien verotus vuonna 2012

Älä lähetä työttömyyskassaan vuoden 2012 alkuperäistä verokorttia!
Kassa saa sen tiedot suoraan verottajalta.

Laita hakemus myös vuorotteluvapaasi 2. ja 3. jaksosta!
Jos pidät vuorotteluvapaasi jaksoissa, lähetäthän kassaan kutakin jaksoa koskevan hakemuksen
kyseisen jakson alettua. Muista kolmen kuukauden takaraja. Hakemusten pitää olla työttömyyskassassa
kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.

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 osatyökyvyttömyys-
eläkkeellä, toimita työttömyys-
kassalle kopio vuodelle 2012
annetusta eläkepäätöksestäsi.
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#Luonto toistaa itseään
samannimisinä myrskyinä,
jopa samana päivänä vuo-
desta.

Edellinen Tapaninpäivän
myrsky oli 90-luvun alku-
puoliskolla, joka oli vielä
perinteistä sähkölaitosai-
kaa. Silloin sähköyhtiöiden
henkilöstö oli oman alueen-
sa tuntevaa väkeä ja heidän
kunnia-asiansa oli hoitaa
sähköt mahdollisimman pian
asiakkaille. Niin on niillä
asentajilla nytkin, jotka vai-
keissa ja vaarallisissa olosuh-
teissa taistelevat luonnon-
voimien kanssa sähköverkon
palauttamiseksi normaali
tilaan merkittävästi pienem-
millä asentajakunnalla edel-
liseen Tapanin myrskyyn
verrattuna.

Rakennemuutos verkko-
yhtiöissä on saanut aikaan
oman henkilöstön myynnin
urakointiyhtiöille. Samalla
se on mahdollistanut ura-
kointiyhtiöiden lisääntymi-
sen. Osaava henkilöstö on
nyt tekemässä näissä yhti-
öissä samoja töitä verkkoyh-
tiöille laskutusta vastaavan
työpanoksen verran.
"""

Onko mikään muuttunut?
Mielestäni on. Aikoinaan
Janita ja Pyry -myrskyt he-
rättivät huomion myös val-
tiovallassa. Silloinen minis-
teri Sinikka Mönkäre asetti
selvitysmies Jan Forsellin
johdolla työryhmän selvittä-
mään sähkökatkosten vaiku-
tuksia. Minulla oli tuolloin
tilaisuus Energia-alan johto-
kunnan puheenjohtajan roo-
lissa yhdessä silloisen Sähkö-
liiton puheenjohtajan Lauri
Lylyn kanssa olla kuultavana
ja edustamassa työntekijä-
puolen näkökulmaa.

Silloin esitimme sähköyh-
tiölle sähkökatkosten sank-
tion alarajaksi 6 tunnin kor-
vausta. Selvitysmiehen työn
tuloksena tuli sanktiorajaksi
12 tuntia kestävän keskey-
tyksen korvausvelvollisuus.
Hyvä päänalku, vaikka säh-
köyhtiöt noudattivatkin hie-
man kirjavaa menettelyä.
Jopa niin, että osa yhtiöistä
otti vakuutuksen välttyäk-
seen korvauksilta sen sijaan,
että olisivat panostaneet ver-
kostonsa kunnostamiseen
asiakkaiden sähkönsaannin
turvaamiseksi.

Nyt on jälleen valtiovalta
puuttunut tilanteeseen. Si-
säasianministeri Päivi Räsä-
nen haluaa lakimuutoksella
vaikuttaa sähkön toimitus-
varmuuden tehostamiseen.
Mielestäni se on ainoa keino,

koska sijoittajat ja bulvaanit
eivät tuloksen tekemisessään
tottele muita keinoja. Hyvin
kuvaavaa on verrata sähkö-
huoltoamme kehitysmaiden
tasoon. Paljon ei monen vuo-

rokauden sähköttömiä asiak-
kaita lohduta sähköyhtiön
toimitusjohtajan pahoittelu
pitkistä sähkökatkoista.
"""

Urakointiyhtiöt maksavat
yliajan menevistä korjauk-
sista oman sakkonsa. Ilmei-
sesti verkkoyhtiöt alistuvat
korvauksiinsa ja silloin kiire
loppuu. Tämänkin Tapani-
myrskyn aikana on osaajia

ollut viettämässä joulunai-
kaa rauhallisesti kotonaan.
Hyvä niin, mutta hekin tie-
tävät asiakkaiden tuskan:
kylmät kodit, sulavat pakas-
teet, lypsämättömät karjat ja
muut sähkön puuttumisesta
aiheutuvat ongelmat.

Alalla olevien työmoraali
ei ole kadonnut, vaikka sitä
onkin koeteltu. Heidän työ-
panostaan vaan ei käytetty,

koska he eivät olleet välttä-
mättä kyseisen alueurakoit-
sijoiden palkkalistoilla. Tai
muuten vaan jätettiin kutsu-
matta töihin.
"""

Taaksepäin on menty säh-
kövarmuudessa. Yhteiskunta
haluaa mahdollistaa energia-
yhtiöille varman toimeentu-
lon ja vastuut on vieritetty
urakointiyhtiölle. Monopoli

on jätetty varman liiketoi-
minnan turvaamiseksi. Kak-
ki tämä asiakkaidensa kus-
tannuksella. Eikä rajaa voi-
tontavoitteelle aseteta.!

Hannu Rautiola
Sähköasentaja
Sähköliiton Energia-, ICT
ja verkostoalan johtokunnan
jäsen

Talvimyrskyt – luonnon
voimannäyte ja aihe bisnekseen

Lukijan ääni
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23.2.2012 ilmestyväänVasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 13.2.2012 klo 15.00mennessä
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001Oulun
Sähkötyöntekijäin Ammatti-
osasto N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään
aina joka kuukauden toisena tiis-
taina klo 12.00 osaston toimis-
tolla, Rautatienkatu 16 D 46. Ter-
vetuloa!

011Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät/
Veteraanijaosto
Veteraanijaosto kokoontuu maa-
nantaina 20.2.2012 klo 14.00
osaston toimistolla, Näsilinnanka-
tu 33 b A.

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pilkkikisat pide-
tään yhdessä JAP:n kanssa
17.3.2012 klo 9.00 hotelli
Alban rannassa. Kireitä siimoja!
–Hallitus

027 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Perinteinen kevätristeily Tallin-
naan 14.4.-15.4.2012. Ilmoit-
tautumiset osaston numeroon,
puh. 040 809 7029 tai Jari
Pöntiselle tai Ville Ravantille.

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Kevään opinto- ja virkistysmat-
kalle Tarttoon on vielä muutama
paikka vapaana.
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set puh. 044 553 9871.
–Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 9.2.2012 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36. Tulevat kuu-
kausikokoukset 8.3. kevätkokous,
12.4., 10.5., 30.8., 27.9.,
25.10. ja syyskokous 22.11. Li-
sää tietoa toiminnasta osaston
kotisivuilta www.porvoonsahko-
tyontekijat.net
Tervetuloa!! –Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston teatterimatka
13.4.2012 Helsingin Kaupun-
ginteatterin näytelmään ’Ihmisen
osa’ (pienellä näyttämöllä). Lähtö
Rauhankadun turistipysäkiltä klo
17.00. Varattu 40 paikkaa, jot-
ka jaetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoittautumiset 29.2.
mennessä Keijo Kulojoelle, puh.
040 557 3786. Syksyn matka
Prahaan valmisteilla kevään/ke-
sän aikana.

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään
maanantaina 27.2.2012 klo
13.00 osaston kokoustilassa,
Paasivuorenkatu 2 C, 4. krs.
Kokouksen aiheina ovat muun mu-
assa kevät- ja syysretket.
Tule keskustelemaan ja tapaa-
maan kavereita. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

055 Riihimäen
Sähköalojen ammattiosasto ry
Osasto järjestää risteilyn Helsin-
ki-Tallinna-Helsinki 2.–3.3.2012
klo 18.30 Tallink Baltic Princes-
sillä. Matka on myös aveceille
ja sisältää buffetin ja meriaami-
aisen.
Ilmoittautumiset 31.1.2012
mennessä Matti Mäkiselle,
puh. 0400 871 832. Ilmoittautu-
mismaksu 10€/hlö. –Hallitus

060Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous pidetään perjan-
taina 3.2.2012 klo 18.00 hotelli
Cumuluksessa, Mikonkatu 9. Esil-
lä yleisten asioiden lisäksi
kevään matkaan liittyvät asiat.
Tervetuloa!

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston helmikuun kokous
1.2.2012 klo 13.00 Kettumäen
palvelukeskuksessa.
Aiheena ovat vuosikokousasiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous torstaina
22.3.2012 klo 18.00 Cantina
Zapatan kokoustiloissa (4krs),
Mannilantie 44 , Järvenpää.
Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu
virvokkeineen. Tervetuloa!
Info: 044 425 2552/sihteeri

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Osasto järjestää perinteisen
kesämatkan Tarttoon 17.5. –
20.5.2012. Käymme matkan
aikana Türin kukkamarkkinoilla.
Auto on mukana koko matkan
ajan. Kysele matkasta Seppo
Ojalalta, puh. 040 726 0741.

Lappeenrannan
ammattiosastot
organisoineet toimintansa
uudelleen
Lappeenrannan talousalueen
sähköliittolaiset ammattiosastot
muuttivat yhdistysrakennettaan
edunvalvonnan vahvistamiseksi,
kun työnantajat uudistivat organi-
saatioitaan.

Alueella on myös moni työhuone-
kunta lopettanut toimintansa,
koska työpaikat ovat kadonneet
työnantajan toiminnan seurauk-
sena.
Nämä asiat yhdessä ovat tuoneet
tarvetta uudistaa myös alueen
ammattiosastojen yhdistysra-
kennetta.

Toimintansa samaan yhdistyk-
seen ovat yhdistäneet Lauritsa-
lan os.7, Joutsenon os.10 ja Lap-
peenrannan os. 22

Lappeenrannan seudulla on nyt
jäsenistön edunvalvontaa hoi-
tamassa vahva ja riittävän suuri
sähköliittolainen yhdistys, jonka
jäsenmäärä on noin 550.

Alueella sähköliittolaista edunval-
vontaa tekevän ammattiosaston
nimi on Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry, osasto
nro 22.

Uudistunut Sähköliiton Lappeen-
rannan osasto 22 on entistäkin
vahvempi jäsenistön edunvalvoja
yhdistysrakenneuudistuksen to-
teuduttua ja pystyy vastaamaan
paremmin alueellaan tulevaisuu-
den haasteisiin.

Jäsenistöltä yhdistysmuutos ei
edellytä erityisiä toimenpiteitä ja
jäsenyys Sähköliitossa ja ammat-
tiosastossa jatkuu tietenkin kat-
keamattomana.
Uudistus näkyy jäsenistölle en-
tistäkin vahvempana edunvalvon-
tana ja monipuolisempana toi-
mintana.

Kari Holm
Asko Karppanen
Ari Hakuli

Itä-Suomen alueasiamies
Jouni Leppänen päivystää
keväällä Lappeenrannan osaston
toimistolla, Väinölänkatu 25.
22.2.2012 klo 16-18
28.3.2012 klo 16-18
25.4.2012 klo 16-18
23.5.2012 klo 16-18

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammat-
tiliitto ry on julistanut

hakusaartoon 21.12.2011
alkaen kaikki nykyiset ja tu-
levat Rukakeskus Oy:n säh-
köistysalaa koskevat työt.!

Tiedustelut: sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö
puh. 050 68 291

Teboil korottaa Säh-
köliiton jäsenkortilla

bensiinistä ja dieselöljystä
saatavan alennuksen 2,0
senttiin/litra 1.2.- 31.3.2012
väliseksi ajaksi. Sopimuksen
mukainen alennus on 1,7
senttiä/litra.

- Ammattiliittojen jäsenet
muodostavat Teboilille mer-
kittävän kanta-asiakasryh-
män. Kampanja ajoittuu
hiihto- ja talviloma-aikaan,
jolloin autolla matkusta-
minen lisääntyy selvästi.
Teboil haluaa muistaa etu-
asiakkaitaan keventämällä

polttoainekustannuksia se-
songin ajaksi, kertoo Teboi-
lin korttiyksikön päällikkö
Tapani Tanhuanpää.

Oy Teboil Ab on Suomen
toiseksi suurin öljy-yhtiö,
joka harjoittaa öljy- ja ener-
giatuotteiden markkinoin-
tia, myyntiä ja jakelua. Yh-
tiöllä on valtakunnallisesti
kattava lähes 550 liikepai-
kan huoltamo-, automaatti-
ja D-automaattiverkosto.

Lisätietoja kampanjasta:
Tapani Tanhuanpää, puh.
020 470 0393, tapani.tan-
huanpaa@teboil.fi!

Työsuojeluvaalit
käytiin työpaikoilla

marras-joulukuussa. Uudet
työsuojeluvaltuutetut, va-
ravaltuutetut ja työsuojelu-
toimikuntien tai vastaavien
yhteistoimintaelinten jä-
senet sekä työsuojeluasia-
miehet valittiin toimikau-
deksi 2012 – 2013.

Vaalin toimittajia on pyy-
detty välittömästi ilmoitta-
maan työsuojeluvaltuutetun

ja varavaltuutettujen vaalin
tuloksesta kirjallisesti työn-
antajalle.

Tuloksesta tulee ilmoittaa
myös Sähköliittoon, jotta
valitut työsuojeluhenkilöt
pääsevät liiton työsuojelu-
tiedotuksen piiriin. Ilmoi-
tuksen voi tehdä työsuoje-
luhenkilöilmoituslomak-
keella, joka löytyy www.
sahkoliitto.fi kohdasta Lo-
makkeet.!

S ä h k ö l i i t o n ,
TEAM:n, Paperiliiton

ja Puuliiton yhteiseksi työ-
markkinatiedotuksesta vas-
taavaksi projektityöntekijäk-
si on valittu Juha Jumisko
Karkkilasta. Tehtävä alkaa
1.2.2012.

Projektityöntekijän pää-
tehtävä on ammattiopistois-
sa tapahtuva työmarkkinatie-
dottaminen sekä sen kehittä-
minen.

Projektityöntekijän työ-
hönottopaikka on Sähkölii-
ton Etelä-Suomen aluetoi-
misto Helsingissä.

Tehtävä on määräaikainen
ja se päättyy 31.5.2013.!

Ilmoita työsuojelu-
vaalien tulos liittoon

Juha Jumiskosta
liittojen yhteinen
projektityönteki-
jä työmarkkina-
tiedotukseen

Teboil korottaa
jäsenkorttialennusta
1.2. – 31.3.2012

KOKOUSKUTSU
Lemminkäinen sähköasenta-
jayhdistyksen vuosikokous
pidetään 27. – 28.1.2012
Tampereella, hotelli Cumulus
Koskikatu, Koskikatu 5,
Tampere.
Kokouksessa käsitellään yhdis-
tyksen sääntöjen vuosikokouk-
selle määräämät asiat.
Perjantaina 27.1. lounas klo
11.00, kokous alkaa klo 12.00
Lauantaina 28.1. sääntömää-
räinen vuosikokous
Joka työhuonekunta saa lähet-
tää yhden (1) kokousedustajan
alkavaa viittäkymmentä (50)
työhuonekunnan jäsentä kohti.
Kokoukseen ilmoittautuminen
työhuonekunnan luottamusmie-
hen kautta sähköpostilla pu-
heenjohtajalle: ari.kahkonen@
dlc.fi tai taloudenhoitajalle
heikki.merilainen@kotikone.fi

www.sahkoli itto.fi

Osastot
TOIMIVAT
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Sähköliiton toiminnas-
sa vuosikymmenet aktiivi-
sesti mukana ollut Matti
Ahokas nukkui pois vai-
kean sairauden murtamana
15.12.2011. Hän oli synty-
nyt 12.7.1950.

Perusstadilaisesta Matti
Ahokkaasta tuli joitakin
vuosia sitten avopuolison-
sa myötä tamperelainen ja
yhdessä he löysivät mie-
leisensä kodin Näsijärven
kauniista rantamaisemista.
Myös kesämökin kunnaat
Kurussa olivat rakkaat.

Matti Ahokas tunnettiin
suorasanaisena ja asiansa
puolesta taistelevana ihmi-
senä. Hän teki edunvalvon-
tatyötä täydellä sydämellä
ja toimi jäsenistön etujen
parantamisen puolesta.
Hän oli myös asiantunteva
työehtoasioiden kehittäjä.

Työn ja järjestötoiminnan
lisäksi hänen sydäntään lä-
hellä oli jalkapallo, jota hän
itsekin nuorempana pelasi
ja toimi myöhemmin myös
valmentajana.

Sähköliittoon Matti Aho-
kas liittyi vuonna 1969 ja
innostui ay-toiminnasta
heti 1970-luvun alkupuo-
lella urakkalaskennan kaut-
ta. 1970- ja 1980-luvuilla
hän oli mukana lukuisissa

Helsingin osaston tehtävis-
sä ja lähes koko 90-luvun
osaston puheenjohtajana.

30-vuotisen työuran He-
dengrenillä tehnyt Matti
Ahokas hoiti sähköasenta-
jan työnsä lisäksi myös pää-
luottamusmiehen tehtävää
aina vuoteen 2009 saakka.
Eläkkeelle hän siirtyi vuon-
na 2010.

Sähköliiton hallinnossa
Matti Ahokas vaikutti vuo-
desta 1988 lukien entisen
liittotoimikunnan ja myö-
hemmin hallituksen jäsene-
nä vuoteen 2004 asti. Hän
oli vuosia myös liiton jär-
jestö- ja koulutusvaliokun-

nan ja nuorisovaliokunnan
puheenjohtajana sekä myö-
hemmin viestintävaliokun-
nan jäsenenä. Sähköliiton
edustajiston jäsenenä Mat-
ti Ahokas toimi vuodesta
2004 alkaen sairastumi-
seensa saakka.

Matti tuli tutuksi myös
Sähköliiton henkilökunnan
parissa hoitaessaan hallin-
tosihteerin tehtäviä liiton
keskustoimistossa Tampe-
reella vuonna 2007 runsaan
puolen vuoden ajan.

Sähköliitto esittää syvän
osanottonsa Matti Ahok-
kaan menettäneille lähei-
sille. !

Matti Ahokas on poissa
Ansökningstiden
till förbundets nya
semesterställe Tah-
ko är nu
26.1 – 5.2.
Ma rg i t N u rm i k o l u

#Semesterlägenheter-
na på Holiday Club Tahko
Spa är belägna på bästa ställe
i Tahko, det är bara att njuta
av semestern.

Ansökningarna gäller
veckorna 9 – 15 och 24.
Semesteraktien för vecka 12
är 92 m2 och för de övriga
veckorna 58,5 m2.

För Elektrikerförbundets
medlemmar är veckopriset
för den mindre aktien 400 €

och för den större 450 € .
Ansökningstiden är 26.1 –

5.2.2012 och lottdragningen
sker 7.2.2012. Vi informerar
dem som gynnats av lotten.
Semesteraktierna hyrs via
Holiday Club Företagstjänsts
bokningssystem www.hcre-
sorts.com/yrityspalvelu (an-
vändarnamn: sahkoliitto, lö-
senord: hcviikot), tfn 03068
70400 och e-post yrityspal-
velu@holidayclub.fi

Ytterligare information och
bilder: www.holidayclub.
fi/kohteet/tahkospa/loma-
asunnot/

Mässan NextStep
drog igång
Ma rg i t N u rm i k o l u

#Finlands största riksom-
fattande utbildnings- och ar-
betsplatsmässa arrangeras i år
på Åbo Mäss- och Kongres-
scentrum 25–26.1.2012 och
på Helsingfors Mässcentrum
31.1. – 1.2.2012.

Mässan NextStep är ett
mötesforum för studeran-
de, utbildningsarrangörer
och arbetsgivare. Evene-
manget bjuder på en mängd
möjligheter för alla som är
intresserade av utbildning
och arbetslivet.

Programmet på mässan
omfattar modevisningar till
musik samt arbetsdemonstra-
tioner från olika utbild-
ningsområden. Under den
första mässdagen i Helsing-
fors uppträder bland annat
Fintelligens.!

Mässan är öppen
Åbo 25.1 kl. 9-17
Åbo 26.1 kl. 9-16
Helsingfors 31.1 kl. 9-17
Helsingfors 1.2 kl. 9-16

Närmare uppgifter
www.nextstep.fi

Elarbeten
natten igenom
Pa a vo H o l i

#Stormen som drog över
Finland på annandag jul var
häftigare än väntat. Värst
drabbades Fortums distri-
butionsnät i skärgården
och Egentliga Finland, men
också Vattenfalls ellinjer i
Tavastland drabbades hårt.
Totalt 300 000 elförbrukare
led av elavbrott i Krääkkiö,
Vesilahti och på gränsen till
Urjala i Tavastehus. Proble-
met var en knäckt stolpe som
ledde till att en 20 kV distri-
butionslinje bröts. Dagen
hade redan övergått i natt
och mörker innan linjearbe-
tarna hade stolpen utbytt.!

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

l e d a r e n

Resumé

#I år genomförs tre val i Fin-
land som är viktiga för Elekt-
rikerförbundets medlemmar.
Tidsmässigt det första valet
är presidentvalets andra om-
gång. Ett viktigare val för
Elektrikerförbundet genom-
förs i september då ett nytt
representantskap väljs för
förbundet. Valåret avslutas
en månad senare med kom-
munalvalet som genomförs
den 28 oktober.

Det är alltid viktigt att
påverka genom att rösta,
oavsett vilket val det gäller.
Det framgick av riksdagsva-
let där Sannfinländarna up-
pnådde en stor valseger och
med ett slag ändrade riksda-
gens politiska styrkeförhål-
landen.

Men man kan inte fö-
rändra världen bara genom
att rösta. Efter valet ska de
invalda ta ansvaret i egna
händer och börja utnyttja
den makt som väljarna gett
dem. Efter riksdagsvalet
kunde man notera hur svårt
det var i synnerhet för Sann-
finländarna. Det kändes som
att hela partiet stack knyt-
näven tillbaka i fickan när
valsedeln hade ifyllts och
drog sig undan möjligheten

att ta det ansvar som valse-
gern gett dem.

"""

Elektrikerförbundets repre-
sentantskapsval genomförs
14–28.9.2012. Det nya rep-
resentantskapet, ordföran-
den och förbundssekretera-
ren väljs för en mandattid
på fyra år. Eftersom två av
förbundets avtalsbranscher
under det nuvarande rep-
resentantskapets mandat-
tid sammanslagits till en
energi-ICT-nätverksbransch
minskar antalet ledamöter i
representantskapet med om-
kring 10 från nuvarande 85.

Det har redan gått åtta
år sedan föregående val där
man öppet valde bland kan-
didater och valgrupper efter-
som valet 2008 var ett säm-
joval. Åtta år är en lång tid
för vilken organisation som
helst, och vi kan eventuellt
stå inför stora förändringar
både när det gäller person-
val och gruppernas inbördes
styrkeförhållanden.

Men bara de som röstar
kan påverka valresultatet.
Representantskapsvalet bru-
kar ha en röstningsprocent

på något över 50, vilket
bland fackförbunden inte
alls är någon dålig prestati-
on. En större aktivitet skul-
le naturligtvis vara jättebra
och en röstningsprocent på
60 är redan ett utmärkt re-
sultat.

"""

Elektrikerförbundets val
kommer att synas i förbun-
dets hela information från
våren framöver. Vi kommer
att skriva om valet, om rep-
resentantskapet och om hela
förbundets verksamhet både
på webbsidorna och på Fa-
cebook på många olika sätt.
I början av september, strax
före valet, utkommer Vasa-
ma med ett specialnummer
där alla kandidater i valet
presenteras.

Elektrikerförbundets val
2012 är en möjlighet för
varje förbundsmedlem att
påverka sitt eget fackför-
bunds framtid. Sätt i gång
och diskutera valet och kan-
didaterna på din arbetsplats
redan nu. Och kom sen ihåg
att rösta när det blir aktu-
ellt.!

Knytnäven i fickan har ingen effekt
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ALUETOIMISTOT
Alueellinen edunvalvonta
ja jäsenpalvelut

Etelä-Suomen aluetoimisto
(Myös Turun alueen asiat)
Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko 050 60 448
Alueasiamies
Lujanen Juha 050 563 4400

Itä-Suomen aluetoimisto
Matkakuja 6 A, 2. krs.
48600 KOTKA
Alueasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 OULU

Alueasiamies
Kemppainen Markku 050 60 304

Länsi-Suomen alueen asiat
Tampereen keskustoimiston
kautta

Alueasiamies
Ollila Jari 050 60 302
Aleksanterinkatu 15
33100 Tampere,
03 252 0111 (vaihde)

SÄHKÖALOJENAMMATTILIITTO RY
Aleksanterinkatu 15, PL 747
33101 TAMPERE
puh. 03 252 0111
faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi
www.facebook.com/Sahkoliitto
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Sähköliiton kevään
KURSSIT 2012

HELMIKUU
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 VArina, Oulu
Hakuaika päättyy 2.3.2012

Sosiaalinenmedia –
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

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

Liiton kursseille ilmoittaudu-
taan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai soittamalla koulutusyksik-
köön puh. 050 409 8469.

Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähin-
nä olevalle kurssipaikalle jul-
kisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä auton kuljettajalle
0,23 €/km.

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

!Perjantai 3.2.2012 Rokua Health & Spa, Rokua
Hakuaika päättyy 20.1.2012
!Lauantai 4.2.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi
Hakuaika päättyy 20.1.2012
!Perjantai 10.2.2012 Rantasipi Airport, Vantaa
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
Hakuaika päättyy 3.2.2012
!Perjantai 9.3.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli
Hakuaika päättyy 24.2.2012

Perjantain tilaisuudet alkavat klo 12.00 lounaalla ja päättyvät
kahviin noin klo 18.00. Mikäli perjantaipäivältä tulee ansion-
menetystä, 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 mat-
kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurs-
sipaikalle, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € /km.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8469.

Luottamusmiesten peruskurssi
!27.2. - 2.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä:
Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille.
Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnos-
taa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan paran-
taminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite:
Aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. T
avoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmär-
täminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-
mistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:
- Luottamusmieheksi kehittyminen
- Luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
- Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
- Työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoi-
mintalaki
- 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 kulkuneu-
vojen 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 kolme viikkoa ennen kurs-
sin alkua osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere
tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

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.

Työehtosopimus tutuksi -kurssi
painottuu työehtosopimustekstien
perusteelliseen käsittelyyn

Urakkamääräykset -kurssi
painottuu urakkatyömääräysten
selvittämiseen ja kärkimiehen
velvollisuuksien hallintaan

Urakkatöiden laskeminen -kurssi
painottuu työehtosopimusten mu-
kaisten urakkatöiden laskemiseen

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 2.3.2012

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

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

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.

ASLAK® - kurssi
SAK-laisille luottamusmiehille ja

työsuojeluvaltuutetuille
ASLAK-kuntoutus on Kelan tukema työhyvinvointia ja työky-
kyä ylläpitävä kuntoutusmuoto. Tavoitteena on tukea työssä
jaksamista ryhmämuotoisen kuntoutuskurssin avulla.

ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi niille
työntekijöille, joilla työn kuormitus johtaa helposti terveyson-
gelmien kasautumiseen. ASLAK -kuntoutus ajoitetaan vai-
heeseen, jolloin sairaus- ja rasitusoireet ovat vielä lieviä
ja palautuvia. Kurssi on hyvä valinta, jos haluat

• jakaa ja saada vertaistukea työn henkisessä kuormituksessa
• kehittää työtäsi ja parantaa työssä jaksamistasi
• löytää uusia keinoja työpaikalla ilmenevien ongelmien
käsittelyyn
• oppia pitämään huolta terveydestäsi, kunnostasi ja
ravitsemuksestasi
• oppia stressinhallintaa ja rentoutumista.

Sisältö
Kurssiin sisältyy neljä kuntoutusjaksoa, jotka muodostavat
noin vuoden pituisen oppimisprosessin.
Kurssiohjelma sisältää alustuksia, ryhmäkeskusteluja, pien-
ryhmätyöskentelyä, toiminnallisia menetelmiä, rentoutumista
ja erilaisia liikuntaharjoituksia. Kuntoutuksesta vastaa tiimi,
johon kuuluu työfysioterapeutti, psykologi, lääkäri ja työelä-
män asiantuntija.

Toteutus
Kuntoutus on Kelan tukemaa ja osallistujalle ilmainen.
Kurssi järjestetään Avire-Kuntoutuksessa Helsingin
Malminkartanossa ja kuntoutukseen sisältyy täysihoito.
Kelan kurssinumero: 44615.

jakso 23.04.2012 - 27.04.2012, 5 vrk
jakso 10.09.2012 - 15.09.2012, 6 vrk
jakso 17.12.2012 - 21.12.2012, 5 vrk
jakso 15.04.2013 - 20.04.2013, 6 vrk

Hakeutuminen
Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Oma Kelan
paikallistoimisto vastaanottaa lääkärin B-lausunnon sekä
Kelan hakulomakkeen KU 102, joka on tulostettavissa Kelan
sivulta www.kela.fi

Yhteyshenkilöt
Asiantuntijalääkäri Kari Haring puh. 040 718 2624,
kari.haring@sak.fi ja kurssikoordinaattori Anne Lindstedt
puh. 044 781 3192 anne.lindstedt@avire.fi
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Oikein vastanneiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Sari Lähteenmäki, Jämijärvi. Palkinto on postitettu voittajalle. Onnea!

Jouluristikon ratkaisu

Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

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

F i n n p a r t t i a

25
vuotta
1987 - 2012
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25-vuotta nopeaa
ja varmaa sähkö-
tukkukauppaa

Tule osastollemme
C-100 rupattelemaan
kanssamme.

Nouda samalla
viimeisin hinnastomme
kantokasseineen.
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Markkinoiden laajin

kotimainen jalkinemallisto

on jälleen uudistunut

vastaamaan entistä

paremmin käyttäjien

tarpeita. Tilaa kuvasto

2012 ilmaiseksi!

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

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

UUSI KUVASTO 2012

Kyllä kiitos!
Lähettäkää minulle Sievi 2012 -kuvasto ilmaiseksi.

Odotan yhteydenottoanne.

Nimi

Tehtävä yrityksessä

Yritys

Osoite

Puh.

Sähköposti

Sievin Jalkine Oy

Tunnus 5004828

85003 VASTAUSLÄHETYS

Sievin
Jalkine Oy
maksaa

postimaksun

✘


