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pääkirjoitus

Tarvitaan avointa ja rehellistä viestintää
#Kädessäsi pitämä Vasama-lehti on

56 vuoden ajan kertonut Sähköliiton jäsenille sähkömiesten- ja naisten
oman ammattiliiton toiminnasta. Itse
asiassa se on ollut ainoa lehti Suomessa, joka katsellut sähköalaa puhtaasti
työntekijän näkökulmasta ja siksi se
on paikkansa jäsenten kädessä ansainnut.
Kaikkien suomalaisten ammattiliittojen jäsenlehdet toimivat enemmän
tai vähemmän samalla periaatteella
kuin Vasama. Kullakin alalla on tietysti omat erikoisuutensa, mutta tärkeät
asiat näyttäytyvät kaikissa lehdissä hyvin samanlaisina.
Työehtosopimukset, luottamusmiehet, työturvallisuus, irtisanomiset, ytneuvottelut, ulkomainen työvoima,
harmaa talous - yhteisiä aiheita riittää.

oikeistopolitiikkaa kannattavia tai ainakin näkemykseltään voimakkaasti
talouselämää tukevia.
Vastavoimia näille näkemyksille ei
käytännössä siis ole edes poliittisella
tasolla. Muutos puolueiden saamaan
lehdistötukeen aiheutti sen, että lähes kaikki maakuntien niin sanonut
palkansaajalehdet joutuivat vuoden
vaihteessa lopettamaan toimintansa.
Vain sosialidemokraattien päivälehti
Demari ja yksipäiväiseksi supistunut
vasemmistoliiton Kansan Uutiset ovat

"""

Nämä teemat ovat sellaisia, joista soisi
myös kaupallisen lehdistön kirjoittavan. Onhan suurin osa päivälehtien
lukijoista ja tilaajista palkansaajia, joita nämä asiat koskettavat päivittäin.
Ongelmana on se, että palkansaajia
koskettavien asioiden tiedotusmonopoli on täydellisesti kaupallisen median hallussa. Yleensä nämä lehdet
ja tv-kanavat ovat myös joko suoraan

häthätää enää pitäneet pintansa.
Työnantajien näkemyksiä myötäilevän lehdistön ja television valta on
siten yhä vain keskittyneempää, mikä
ei voi olla vaikuttamatta myös palkansaajien asemaan työelämässä.
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Sähköliitto on ollut eturintamassa
myös taistelussa median huomioarvosta. Viimeksi saimme runsaasti positiivista julkisuutta talvimyrskyjen
aiheuttamien sähkökatkosten korjausasioissa.
Mutta mediavoittoja saadaan vain,
jos liiton oma toiminta on avointa ja
rehellistä. Kaikilla liiton jäsenillä on
oikeus kertoa oma mielipiteensä ja
vaatia vastauksia liiton tekemistä päätöksistä. Voimakaskin kritiikki kuuluu
järjestöpolitiikkaan, varsinkin kun
edessä ovat edustajistovaalit.
Siksi onkin toivottavaa, että niin
Vasaman palstoilla, liiton nettisivuilla
kuin Facebookissakin käydään mahdollisimman laajaa keskustelua liiton
tulevaisuudesta. Erityisesti liiton hallinnossa mukana olevilta toivotaan
uusia keskustelunavauksia.
Vasama lupaa omalta osaltaan uutisoida kattavasti ja tasapuolisesti
– mutta tietysti myös journalistisen
kriittisesti - kaikkien vaaleihin osallistuvien ryhmittymien näkemyksistä
liiton toiminnan kehittämiseksi.!
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Kiitollisuus
on PÄÄasia
E e v a Vä n s k ä
vapaa kirjoittaja

Jouduin käymään
sairaalan päivystyksessä piinaavan yskän takia. Aulatilat olivat tupaten täynnä ja
penkit varattuja. Oli pieniä
nuhaneniä ja isoja nuhaneniä. Yskijöitä, ontujia ja ainakin yksi silmävaivainen.
Tunnit matoivat ja yhdessä
seurasimme viisarien liikettä
seinän kellosta.
En tietenkään ottanut
mukaan mitään lukemista.
Kuluneet aikakauslehdet
pöydällä eivät houkutelleet.
Niinpä yritin torkkua siinä
tuolilla silmät kiinni, eikä se
tietenkään onnistunut.
Kuulin katkelmia keskusteluista vierestä. Kaksi työmiestä
vastapäätä olivat odottaneet jo kahdeksan tuntia lääkäriin
pääsyä. Toinen oli ilmeisesti saattaja ja toinen piteli päätään
ja silmäänsä. Ihmettelivät olisiko hoitoon päässyt aiemmin,
jos olisi loukkaantumispaikalla tilannut ambulanssin.
Lopulta saatiin avuksi toinen lääkäri, ja suma alkoi purkaantua. Yksi vanha mies totesi vähän hämmentyneenä sairaanhoitajalle käsi paketissa, että mitä maksaa ja minne tämä
maksetaan. Sairaanhoitaja tokaisi siihen, että ”Ei maksa mitään, siksi te niitä veroja maksatte.”
Jäin vielä jonoon pariksi tunniksi ennen kuin vuoroni tuli.
Ehdin miettiä sairaanhoitajan sanoja. Kaikki potilaat pääsivät lopulta hoitoon, vaikka odotusaika oli kieltämättä liian
pitkä joidenkin kohdalla. Saimme myös hoitoa ”ilmaiseksi”.
Tai siis niitä verorahoja vastaan.
Yleensä verot ovat pakollinen ja ikävä maksuerä, ja ehkä
kerran vuodessa hymyn aihe jos sattuu saamaan veronpalautuksia. Kuinka usein mietimme, mitä verovaroilla oikeasti
saamme? Minäkin sain neuvoja ja reseptit, joiden voimalla
yskää selätän.
Mieleen muistui parin vuoden takainen poskionteloleikkaus, josta maksoin vain sairaalassa sisälläolopäivistä, muutaman kympin. Luulen, että jos olisin maksanut leikkauksen
sen oikeiden kulujen mukaan, rahani eivät olisi riittäneet.
Ja kuinka monessa maassa onkaan se tilanne, että hoitoon ei
pääse jos rahat eivät riitä? Entä mikä on hoidon taso?
Niinpä siinä sairaalan aulassa päätin olla kiitollinen: avusta
ja hoidosta, siitäkin ajasta jonka sain näitä asioita miettiä,
verovaroilla kustannetusta koulutuksesta josta olen saanut
nauttia, ja josta nyt lapseni nauttivat. Kirjastosta, koska sieltä
sain juuri sen kirjan jonka halusin heti lukea, eikä joulupukki
hoksannut sitä minulle toimittaa. Teistä, joita pitkin voin huristella työhön tai vaikka sinne sairaalan päivystykseen. Ihan
vain muutaman asian mainitakseni.

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

Painos: 27 000 kpl

Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2012

Seuraava Vasama ilmestyy 22.3.2012, aineistot 12.3.2012 mennessä
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SAK haluaa turvata nuorten eläkkeet
SAK haluaa turvata
työeläkkeiden rahoituksen, jotta nuorillekin voidaan taata kunnolliset eläkkeet. Tämä varmistuu vain
korottamalla työeläkemaksut
pikaisesti kestävälle tasolle
nyt, kun maksajien määrä on
vielä riittävän suuri.
Työurien pidentämisen
lähtökohta on, että työtä on
tarjolla. Myös työntekijöiden
hyvinvoinnista on pidettävä
huolta ja työkyvyttömyyden

syitä torjuttava, jotta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien
määrä saadaan vähenemään.
- Meille on tärkeää, että
myös nuorilla on varmuus
riittävästä eläketurvasta.
Tässä tilanteessa, kun irtisanomisuutisia tulee valitettavan tiuhaan ja kokonaisia
työpaikkoja suljetaan, ei ole
myöskään oikein heikentää
ikääntyneiden työttömien
oikeutta työttömyysturvan
lisäpäiviin, sanoo SAK:n

SAK:n kuusi kärkitavoitetta
eläkeneuvotteluissa
• Korkea työllisyys varmistettava
• Nuorille kunnon eläkkeet
• Eläkemaksut kestävälle tasolle
• Työelämän laatua parannettava
• Työkyvyttömyyden syitä ehkäistävä tehokkaasti
• Työttömyysturvan lisäpäiväoikeus
säilytettävä nykyisellään

Kaija Kallinen

SAK:n näkemykset työurien pidentämisestä ja kestävästä
eläketurvasta löytyvät osoitteesta www.sak.ﬁ/tyourat.

eläke- ja työura-asioiden
päällikkö Kaija Kallinen.

Ikärajojen
muuttaminen
viimeinen keino

SAK:n hallitus halusi viime
viikon kokouksessaan höllätä solmua, joka työuraneuvotteluissa on syntynyt, kun
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei ole ollut valmis neuvottelemaan työeläkemaksujen korottamisesta.
Missään tapauksessa työeläkkeen alaikärajan nostaminen ei ole lähivuosien
asia. 25-vuotiaan ennustettu
eläkkeelle siirtymisikä on nyt
60,5 vuotta, kun työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen
yhdessä asettama tavoite
vuoteen 2025 mennessä on
62,4 vuotta.

- Eläkeikärajaan kajoaminen
on vasta viimeinen vaihtoehto. SAK:n hallitus antoi
neuvottelijoille mandaatin
neuvotella joustavan eläkeiän ikärajojen nostosta siinä
tapauksessa, että mitkään
muut työllisyyteen ja työelämän laatuun liittyvät toimet
eivät riittäisi nostamaan keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää tarpeeksi, Kallinen
selventää.!

Lauri Lyly muistuttaa, että SAK
on sitoutunut tavoitteeseen
nostaa suomalaisten todellista
eläkkeellesiirtymisikää vuoteen
2025 mennessä 62,4 ikävuoteen.

Fingridin ostosreissu
turkkilaiselle basaarille
Paavo Holi

Istanbulin vanhankaupungin hienoimpia nähtävyyksiä on Büyük
Çarşi,
6 000 myymälän
muodostama sokkeloinen
jättiläisbasaari. Siellä myydään melkein mitä vain
matoista mausteisiin ja hinnoista voidaan aina tinkiä.
Tähän basaarihinnoitteluun lähti mukaan myös
Suomen sähkönjakelun
kantaverkkoyhtiö Fingrid
Oyj, kun turkkilaisyhtiö
IFM vuonna 2010 hyväksyttiin alihankkijaksi 400 kV
voimajohtolinjan työmaalle
Seinäjoelle.
Vasama-lehden haltuunsa
saamat dokumentit paljastavat, että 9,5 miljoonan euron projekti voitettiin käyttämällä työvoimaa, jonka
palkkaus oli vain murto-osa
lainmukaisesta.

Saksalainen
tinki hinnasta…

Suomen sähkönjakelun kantaverkkoa vahvistetaan seuraavan kymmenen vuoden
aikana mittavalla uudisrakentamisella. Tähän Fingridin yli 1,7 miljardia euroa
maksavaan kokonaishank-

keeseen liittyi myös 55 kiloämetrin mittaisen, Seinäjoen ja Tuovilan välisen
400 kV voimajohtolinjan uudistaminen.
Rakennustyön tar-kjouskilpailun voitti sakG
salainen suuryhtiö SAG
öt
GmbH, joka aloitti työt
loppuvuodesta 2009. Yhaatiön tarjouksessa materiaaoita
ta
likulut olivat kilpailijoita
k
kikorkeammat, mutta henkiätti
löstökulut sen sijaan peräti
maat
yli 35 prosenttia alemmat
ukuin tarjouskilpailussa muri-kana olleilla suomalaisyrityksillä.
Suomalaisyhtiöiden tarjousten sisältämät henkilöstökulut olivat reilusti
yli 5 miljoonaa euroa ja
aa
SAG:n lähes 3,5 miljoonaa
keuroa. Eroa SAG:n hyväkaa
si kertyi yli 1,9 miljoonaa
euroa. Jo tämäkin hintaero
oli hämmästyttävä, mutta
todelliseen basaarihinnoitteluun mentiin, kun SAG
tammikuussa 2010 otti aliurakoitsijakseen turkkilaisyhtiön nimeltä Internationale Freileitungsmontage
AS eli IFM.

…ja turkkilainen lisää

Vasama on saanut käsiinsä,
SAG:n ja IFM:n välisen,

Vasaman haltuunsa saama
Vas
SA
SAG:n
ja IFM:n välinen aliurakkas
kasopimus
paljastaa, että
Sei
Seinäjoen
ja Tuovilan välinen
voi
voimajohtolinja
oli tarkoitus
teh reilusti yli 70 prosenttia
tehdä
hal
halvemmin
henkilöstökustannuk
nuksin verrattuna suomalaisiin
toim
toimijoihin.

eht
ehtosopimuksen
(energiaICT
ICT-verkostoala)
määrittelem
lemien
palkkojen ja korvaust
usten mukaisesti.
O
Oliko
turkkilaisella
IF
IFM:llä siis käytössään niin
teh
tehokkaat työmenetelmät ja
tait
taitavat työntekijät, että se
pys
pystyi tulemaan Suomen jo
enn
ennestään ankarasti kilpaillluille
lu
l verkostorakentamisen
m
markkinoille tarjouksella,
jo
jonka henkilöstökulut oliva
vat vain neljännes siitä mitä
su
suomalaisilla kilpailijoilla?
V
Vastaus kysymykseen on
he
helppo antaa: ei ollut. Oli
va
vain rajattomasti turkkilaista halpatyövoimaa.!

15.1.2010 päivätyn
aliurakointisopimuksen.
Sen mukaan SAG maksoi
IFM:lle Seinäjoen ja Tuovilan välisen voimajohtolinjan purkamisesta, uusien

pylväiden pystyttämisestä ja voimajohtolinjan vetämisestä vaivaiset
1,391 miljoonaa euroa. Työ
piti tehdä yhdeksässä kuukaudessa eli 1.3.-30.11.2010.
Ero suomalaiseen tarjoukseen oli revennyt huikeaksi:

lähes 4 miljoonaksi euroksi.
Voimajohtolinja olisi siis rakennettu yli 70 prosenttia
halvemmin henkilöstökustannuksin kuin mitä suomalaiset alan huippuyritykset
kykenisivät. Molemmissa
tarjouksessa työ piti tehdä
Sähköliiton solmiman työ-

Jatkuu sivulla 10.
Paljonko turkkilaisille
oikeasti maksettiin?
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Työhyvinvointiin kannattaa satsata

”Ihan jees
–meininki”
” Kun asiat hoidetaan
ajallaan, ongelmat eivät
pääse kasautumaan,
eikä turhia poissaoloja tule.”
Te k s t i R i i t t a K a l l i o
Kuvat Riitta Kallio
ja Suvi Aho

- Kun 20 viikossa

pitää saada viisi
kerrostaloa ja sata
huoneistoa valmiiksi, ylimääräiset
poissaolot eivät
tule kyseeseen,
Sähkö-Aron
työsuojeluvaltuutettu Mika
R
Rainio
toteaa.
V
Viiden
muun sähköasent
asentajan
kanssa HelsinVii
gin Viikkiin
nousevia puukerrostal sähköistävä Raikerrostaloja
arve
nio arvelee,
että työnantajan
t
satsaus työntekijöidensä
työhyvinv
hyvinvointiin
ja erityisesti
työterv
työterveyspalveluihin
maksaa itsensä
itse
reilusti takaisin.
- Kun
Ku asiat hoidetaan ajallaan, ongelmat eivät pääse kasautumaan
kas
eikä turhia
poissa
poissaoloja tule. On kaikkien
etu, että terveydenhoitoon
ei tarvitse
ta
jonotella ja työviiht
viihtyvyyteen kiinnitetään
huom
huomiota.
Meillä on myös
muk
mukava,
huumorintajuinen
asen
asentajaporukka,
joten ihan
pie
pienistä
vastoinkäymisistä ei
lan
lannistuta,
kun kaverit ovat
tuk
tukena.
Niko Piiroinen ja Mika Rainio
ovat erityisen tyytyväisiä työnantajansa järjestämiin työterveyspalveluihin.

25-vuotias Niko Piiroinen
vahvistaa kärkimiehensä
viestin.
- Meininki on ihan jees.
Työterveyspalvelut pelaavat
ja virikeseteleillä voi maksaa
vaikka pääsylipun jääkiekkootteluun.

Laajennettu
työterveyshuolto

Sähkö-Aro tarjoaa kaikille
työntekijöilleen laajennetun
työterveyshuollon Suomen
Terveystalossa. Lakisääteisen
palvelun, esimerkiksi yleislääkärin vastaanoton ja määräaikaistarkastusten ohella
työnantaja kustantaa myös
tarvittavat erikoislääkärikonsultoinnit sekä fysioterapia- ja laboratoriopalvelut.
- Lääkärin lähetteellä
työntekijöiden on mahdollista saada esimerkiksi työkykyä ylläpitävää fysikaalista hoitoa. 60 prosenttia
työntekijöistä käyttää myös
virikeseteleitä, joita voi
käyttää liikunta- tai kulttuuriharrastuksiin. Yhtiö järjestää henkilökunnalle virkistystoimintaa, pikkujouluja
unohtamatta, hallintotiimin
esimies Outi Myllyharju listailee yhtiön satsauksia työhyvinvointiin.

Työhyvinvointikortti
harkinnassa

- Hiljattain lanseerattu työhyvinvointikortti ei ole
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Viikin puukerrostalorakentamisen
uusi tekniikka kiinnostaa alan
ammattilaisia ulkomaita myöten.
Vierailijoita riittää talvisella
työmaalla, jossa sähköistystöitä
tehdään enimmäkseen
lämpimissä sisätiloissa.

meillä vielä käytössä. Itse
menen korttikoulutukseen,
jos siihen liikenee aikaa ja
mahdollisuus, Mika Rainio
tuumii.
Hän arvelee, että uuden
kortin merkitys on työhyvinvointiasioiden esille nostamisessa.
- Työryhmään saattaa tulla
välillä hankaliakin tapauksia. Kaikki eivät esimerkiksi
osaa ottaa palautetta vastaan, vaikka ovat mokanneet. Olen yrittänyt sanoa
kavereille, että työasioita ei
pidä ottaa niin henkilökohtaisesti.
Rainio kehuu heidän nykyistä, melko nuorta työporukkaansa.
- Yhteistyö pelaa ja hommat sujuvat. Ne kaverit,
jotka eivät viihdy, siirtyvät
yleensä ennenpitkään muualle töihin.

Pilottikohde
kiinnostaa monia

Monitoiminen Mika Rainio
on tyytyväinen, että ennättää toimia kiinnostavan puukerrostaloprojektin sähkötöiden nokkamiehenä.
- Tämä on vähän erikoinen
pilottikohde ja sopivan rivakasti toteutettu, että ehdin
olla mukana alusta loppuun.
Istun Sähköliiton talotekniikan tes-neuvottelukunnassa,
ja silloin kun on neuvottelut
meneillään, ei olisi ajallisesti
mitään mahdollisuuksia toimia kärkimiehenä. Askartelua kun riittää myös kotopuolessa Klaukkalassa, jossa
olen osakkaana hevostilalla.
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden lanseeraamissa
puuelementtikerrostaloissa
on paljon teknisiä hienouksia, jotka täytyy ottaa huomioon esimerkiksi sähkö-,
ääni- ja paloeristysasennuksissa. Pilaripalkkirunkoisten
talojen rakentamistekniikan
edut näkyvät erityisesti talvirakentamisessa. Valmistaja
lupaa pystyttää kolmikerroksisen talon ”säältä suojaan”
jopa viikossa.
- Näin kylmänä talvena on
ollut mukavaa, että töitä on
saanut enimmäkseen tehdä
suojaisissa sisätiloissa, Rainio
toteaa.

Sähkö-Aron hallintotiimin esimies Outi Myllyharju lupaa työhyvinvoinnin nimissä vastaisuudessakin tarjota työntekijöille
pikkujoulujuhlia, jonne voi ottaa
puolisonkin mukaan.

Työhyvinvointikortti edistää
työssä jaksamista
" Toissa talvena lanseerattu työhyvinvointikortti
on jo satojen suomalaisen
taskussa.
Koulutuksen pääsanoma
on, että työhyvinvointia
edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti.
Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään,
edistää työurien kestoa ja
vähentää sairaus- ja eläkekuluja.
Työurien pidentämistä
pohtineessa, Jukka Ahtelan vetämässä Työelämäryhmässä sovittiin talvella
2010, että Työturvallisuuskeskus (TTK) kehittää ja
ottaa käyttöön työhyvinvointikortin. Kehittäminen
tapahtui yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Työhyvinvointikortti suoritetaan osallistumalla päivän mittaiseen työhyvinvointikorttikoulutukseen,
johon kuluu tentti ja ennakkotehtävä. Kortti toimii
koulutuksen todistuksena.

Työhyvinvointia ja
yhteistyötä

Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on saada aikaan työhyvinvointia
edistäviä prosesseja työpaikalla ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutuksen teemoina ovat työhyvinvoinnin näkökulmat,
työhyvinvointi johtamisessa, työyhteisön toiminta
sekä terveys ja työkyky.
Korttikoulutus keskittyy
työhyvinvoinnin perusasioihin ja käsittelee työpaikan eri toimijoiden rooleja
ja vastuita työhyvinvoinnin
edistämisessä. Koulutus on
tarkoitettu niin esimiehille,
työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle kuin kaikille
muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä
kiinnostuneille.
Tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja
työpaikalla ja lisätä yhteistyötä. Koulutus vahvistaa
yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista sekä jäsentää rooleja ja vastuita.
Työpaikan voimavaroja
ja kehittämiskohteita arvi-

oidaan ennakkotehtävässä. Päivän aineistot,
keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat kehittämiskohteiden työstämistä koulutuksen jälkeen.
Koulutuksen ja tentin suorittanut saa haltuunsa työhyvinvointikortin. !

Korttikoulutus pähkinänkuoressa:

Työhyvinvoinnin
näkökulmia

• Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?
• Tarpeet ja voimavarat
• Säädös- ja sopimusperusta
• Tuottavuus ja työhyvinvointi
• Työhyvinvointi johtamisessa
• Työhyvinvointi osana strategista ja päivittäisjohtamista
• Turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö
• Ammattitaito ja osaaminen
• Työyhteisön toiminta
• Yhteistyö, osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen
• Toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun
tilanteissa
• Terveys ja työkyky
• Terveyden ja työkyvyn edistäminen
• Työkyvyn puheeksiottaminen ja varhainen tuki
• Yhteenvetokeskustelu, tentti ja tentin palautus
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Työsuojelu paranee,
mutta hitaasti
Te k s t i
UP/Mika Peltonen
Kuva Jari Soini

1970-lukua
on pidetty
työsuojelun
vuosikymmenenä
Suomessa.
Tuolloin yritettiin
rakentaa esimerkiksi pohjoismaiden moderneinta
työympäristölakia, jossa olisi
ollut mukana
myös henkinen
työhyvinvointi.
Työnantajat olivat

kuitenkin ajatusta vastaan ja henkinen puoli tuli
lakeihin vasta paljon myöhemmin.
- Työsuojelu-uudistus lähti
liikkeelle oikeastaan vasta
1960-luvulla, vuonna 1971
sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston päälli-

köksi noussut Jacob Söderman kertoo.
Hänen aikanaan perustettiin kolmikantainen työsuojelukomitea.
- Silloin kauan arvosteltu
ammattientarkastus jäi historiaan. Sen korvasivat työsuojeluhallintolaki ja työsuojeluvalvontalaki, joista
vallitsi laaja yksimielisyys.
Työturvallisuuslain eduskunta sääti jo vuonna 1958.
Vuotta myöhemmin hallitus
antoi asetuksen, joka laajensi työturvallisuuslain koskemaan myös julkisen sektorin
työpaikkoja, joissa työskenteli viran- ja toimenhaltijoita.
Silloin lain piiriin tuli noin
200 000 henkilöä lisää.

Edustaja ihmetteli
työsuojelun
unohtamista

Kansanedustajaksi vuonna
1972 valittu Söderman hämmästeli tuolloin, miten työsuojelu oli Suomessa unohdettu.
- Minulla on sellainen käsitys sodanjälkeisestä ajasta,
että kaikilla aloilla tehtiin
hirveästi, mutta hallinto pysyi muuttumattomana.
Södermanin mukaan uudistukset, jotka olivat tapahtuneet muissa Pohjoismaissa
jo 40- ja 50-luvuilla, patoutuivat meillä 60-luvulle. Sil-

loin myös työsuojelu pullahti
pintaan.
- Muistan kiinnostuneeni siitä, koska työpaikkatapaturmia oli niin runsaasti,
mutta työsuojelu oli täysin
unohdettu.
SAK:n panostus työturvallisuuteen ja työsuojeluun
oli pitkään vähäistä. Vielä
1960-luvulla SAK oli köyhä
ammatillinen keskusjärjestö.
- SAK:lla oli 70-luvullakin
täysi työ sopimuspolitiikassa. Siihen aikaan työmarkkinoilla oli kovia ristiriitoja
sopimusten tiellä.
Söderman muistaa, että jos
tuohon aikaan demarijohtoisessa liitossa oli työsuojeluvaltuutettu, tämä oli kommunisti. Ja kommunistijohtoisessa liitossa valtuutettu
oli yleensä demari.
- Kentällä työsuojelua arvostettiin, mutta siihen aikaan oli niin paljon taistelua, että tällaiset laadulliset
asiat eivät olleet liittotasolla
painopisteenä.

Työsuojeluhallitus
väärään kaupunkiin

Työsuojeluhallitus päätettiin
perustaa vuonna 1972. Ruotsissa työsuojelun pääjohtajana oli Rakennusliiton entinen puheenjohtaja.
Ay-liikkeen luottamus
virkamiesjohtoiseen ammattientarkastukseen oli

Työsuojelussa on
palattu 60-luvulle

Jacob Söderman teki paljon töitä työsuojelun eteen 70-luvun alkupuolella työskennellessään sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston päällikkönä.

Suomessa erittäin heikko ja
meilläkin innostuttiin ajatuksesta, että virkaan ei tarvittaisi akateemista tutkintoa.
Suomessa
seurattiin
muutenkin tarkasti Ruotsin parempaa työsuojelua,
koska meiltä muutettiin
1960-70-lukujen taitteessa
paljon työn perässä sinne
Suomessa lähdettiin Södermanin mukaan siitä, että
työsuojeluhallituksen pääjohtaja voisi olla ansioitunut
ay-mies.
- Hallituksen esitykseen
tuli kuitenkin vaatimus tutkinnosta, jolloin ainoa pai-

kalle sopiva oli KTV:n silloinen puheenjohtaja Jaakko
Riikonen.
Valtiovarainministeriö
keksi myös, että työsuojeluhallitus sijoitetaan Tampereelle.
- Perusteena oli, että siellä
oli tyhjä ammattikoulu.
Södermanin mukaan tämä
oli suuri takaisku.
- Sijoituspäätös johti siihen, että työmarkkinajärjestöt rupesivat sopimaan työsuojeluasioista Helsingissä.
Työsuojeluhallinto ei tiennyt
näistä sopimuksista mitään.
Minusta hanke epäonnistui.

Työturvallisuuslakia yritettiin uudistaa vuonna 1973
niin, että siinä yhdistyisivät
kaikki työsuojelumääräyksiä
sisältävät lait.
- Aika moni komitean jäsen sen hyväksyikin, mutta
työnantajat vastustivat sitä
kovasti, Söderman muistaa.
Työnantaja oli päässyt Södermanin mielestä niskan
päälle ja työturvallisuuslain
kokonaisuudistus lykkääntyi
lopulta vuoteen 2002 saakka.
- Käännekohta koko uudistuspolitiikassa oli 90-luvun
lama. Sen jälkeen uudistusmielisin rintama on heikentynyt.
Viimeisen kerran Söderman yritti nostaa työsuojelua pintaan vuonna 1982,
jolloin hän toimi sosiaali- ja
terveysministerinä, mutta ei
onnistunut.
- Nyt meillä ollaan aika samassa tilanteessa kuin oltiin
1960-luvulla.!
Lähteenä käytetty myös kirjaa Tapio Bergholm: Tasaarvoa kohti. Tulopolitiikan
aika I. SAK 1969–1977.
Kirja ilmestyy huhtikuussa
2012.!

Turvallinen lumenpudotus vaatii osaamista
Tu r v a / R i t a M a l l i u s

Kun lunta sataa rei-

lusti, rakennusten
kattojen kantokyky saattaa
tulla vastaan. Tällöin lumenpudotus on välttämätön
toimenpide. Lisäksi hallittu
pudottaminen suojelee jalankulkijoita lumimassojen
yllättäviltä putoamisilta.

Tarkista pudottajan
ammattitaito

Katolle kertyneen lumen
poistaminen on kiinteistön omistajan ja haltijan
vastuulla. Omakotitalossa
lumesta vastaa asukas itse,
asunto-osakeyhtiössä kiinteistön huollosta vastaava
taho. Työhön palkataan
usein ulkopuolinen yritys,
jonka kanssa sopimuksen

tekee kiinteistön isännöitsijä tai huoltoyhtiö. Lumenpudottajalta vaaditaan ammattitaitoa, joskin osaamisen varmistaminen saattaa
olla hankalaa.
Ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä tulee muistaa
tilaajavastuulaki eli tilaajan
selvitysvelvollisuus ja vastuut. Esimerkiksi lumenpudotusyritystä palkatessaan
isännöitsijä toimii tilaajana,
jolloin tilaajavastuun mukaan isännöitsijän tulee selvittää toimittajan taustatiedot. Näitä ovat esimerkiksi
kaupparekisteriote, verotodistus sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saatavat
tiedot, kuten Y-tunnus.
Työsuojeluhallinnon lumenpudotustyöohje antaa
raamit asianmukaiselle lumenpudotukselle. Ohjeissa

esimerkiksi mainitaan, että
pudotuksessa tulee katolla
olla vähintään kaksi työntekijää. Näiden lisäksi maassa
yhden turvamiehen tulisi
valvoa, ettei tippuva lumi
aiheuta vaaraa jalankulkijoille.

Hutiloinnista
suuria vahinkoja

Valitettavana seurannaisilmiönä viimeisten talvien lumenpudotuksista ovat
katoille ja kattorakenteille
aiheutuneet vahingot, kuten vesikattoon tehdyt reiät
sekä näistä johtuneet vesivahingot. Kiireen, heikon
ammattitaidon ja puutteellisten sopimusten seurauksena katot ovat kärsineet
huomattaviakin vahinkoja.
Hätätyönä lumenpudotusta
ovat tehneet myös sellaiset

yritykset, jotka eivät vastaavaa työtä ole ennen tehneet.
Katolle syntyvien reikien
lisäksi vahinkoja voi syntyä myös alas pudotetusta
lumesta, mikäli sitä ei mahdollisimman nopeasti kuljeteta pois. Jäätyneet kinokset
voivat vaikeuttaa kulkemista ja aiheuttaa esimerkiksi
liukastumisia. Lumen poiskuljetus ei yleensä kuulu lumenpudottajan vastuulle.

Omallakin katolla
turvallisuus
huomioon

Lumikuorma ei tavallisesti
riko normaalin omakotitalon kattoa, mutta mikäli
lumi kinostuu katolle epätasaisesti, voi lumenpudottaminen tulla tarpeelliseksi. Lunta kannattaa jättää
katolle noin 10 cm, jotta

kate ei rikkoutuisi katolla
puuhasteltaessa. Helpolta
tuntuva toimenpide saattaa
olla hyvin riskialtis, sillä luminen katto vie nopeasti jalat alta. Myös räystäiden yli
kurkottelua seuraa helposti
putoaminen.
- Katolle ei saa koskaan
mennä yksin tai ilman valvontaa. Lisäksi tulisi varautua putoamiseen valjailla tai
köydellä. Kiinnityspaikkojen puutteessa köyden voi
kiinnittää savupiipun ympärille, jos sen sijainti katolla
on keskeinen. Ei kuitenkaan
ole häpeä pyytää apua, jos
oma turvallisuus epäilyttää
edes hieman, opastaa Turvan korvausasiantuntija Ville Vesterinen.
Viime vuonna useita loukkaantui kotitalon lumenpudotustöissä. Kannattaakin

muistaa, että myös omakotitaloasukas voi ulkoistaa
lumenpudotuksen. Teetettävästä työstä on lisäksi
mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä.
- Helpointa on tilata lumenpudottaja tai työhön
erikoistunut porukka. Tule
kuitenkin varmistua siitä,
että menetelmät eivät vaurioita vesikatetta tai sen läpivientejä, Vesterinen summaa.!
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uomi saa pian 12.
presidenttinsä;
Sauli Niinistö
ottaa tehtävän
vastaa 12 vuotta
presidenttinä olleelta Tarja
Haloselta maaliskuussa.
Vaalien äänestysaktiivisuus jäi harmittavan alhaiseksi. Oliko syynä odotettavissa oleva, itsestään selvä
lopputulos.

"""

Ehkä näiden vaalien hienoin juttu oli, että Pekka
Haavisto tuntui onnistuneen samassa kuin Tarja Halonen aikanaan: vetämään
mukaan kaikenlaisia kansalaisia monista aatesuunnista
- sellaisia kansalaisia, jotka
eivät muuten osallistu poliittiseen toimintaan.
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Nyt on satsattava
työelämän laatuun

sähköjohto
Martti Alakoski
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"""

Itse olen erityisen tyytyväinen Pekka Haaviston
keräämään yli miljoonaan
ääneen. Äänimäärä kertoo
suvaitsevaisuuden lisääntyneen Suomessa.
Pekka Haaviston viesti
avoimesta ja yhdenvertaisesta Suomesta tekee tämän
maan rapautuneelle yhteenkuuluvuuden tunteelle hyvää: ”Suomi nousee taantumasta parhaiten, jos me
lähdemme yhdessä rakentamaan oikeudenmukaisempaa työelämää”.
"""

Minua kiehtoivat erityisesti Haaviston työelämään
ja eläkkeelle siirtymisikään
liittyneet linjaukset.
Työelämän laatuun, työssä
jaksamiseen ja oikeudenmukaisuuteen on panostettava,
jotta saavuttaisimme ta-

voitteemme eläkkeelle siirtymisiässä. Sehän on 62,4
vuotta vuoteen 2025 mennessä.
Tavoitteeseen päästäksemme työpaikoilla pitää
toteutua aito toisista välit-

sesti on kiinnitettävä huomiota henkilöihin, jotka
tietoisesti lietsovat huonoa
työilmapiiriä.
"""

”Suomi nousee taantumasta
parhaiten, jos me lähdemme
yhdessä rakentamaan oikeudenmukaisempaa työelämää”.
täminen, varhaisen puuttumisen malli, joka ei tarkoita
silti kyttäämistä.
"""

Työpaikoilla pitää olla nollatoleranssi työpaikkakiusaamisen suhteen. Erityi-

Työnantajien toimenpiteet
ovat merkittävässä asemassa, kun parannetaan työssä
jaksamista.
Useissa yrityksissä on jo
otettu käyttöön työhyvinvointikortti. Kortin saavat
päivän mittaisen kurssin
käyneet. Kurssilla käydään

läpi, mitä kaikkea muutakin työhyvinvointi on kuin
terveyttä ja työkykyä. Se
tarkoittaa esimerkiksi hyvää
johtamista ja esimiestyötä.
Itsestään selvää on, että
epäasiallista käytöstä ei missään työyhteisössä pidä hyväksyä.
Myös Sähköliiton hallitus
joutui kokouksessaan 16.
helmikuuta ottamaan kantaa sopimattomaan käytökseen. Se teki yksimielisen
päätöksen yhden toimitsijansa työsuhteen purkamisesta, ja puheenjohtaja sai
ottaa toistaiseksi hoitaakseen myös muodollisen päätoimittajuuden.

Meidän virallinen ehdokasasettelumme alkaa huhtikuun alussa, mutta nyt jo
ehdokkaita haetaan kiihtyvään tahtiin.
"""

Toivon, että mahdollisimman useat sopimusalajäsenet olisivat kiinnostuneet
edustajistoehdokkaaksi ryhtymisestä. Tavoitteemme
on äänestysaktiivisuuden
säilyttäminen edelleen yli
50 prosentissa. Sen mahdollistaa vain kattava ehdokasasettelu.
Rattoisaa hiihtoloma-aikaa!

"""

Sähköliiton edustajiston vaalivuosi on käynnistynyt. Samoin monen muun liiton,
kuten Metallin, JHL:n ja
PRO:n. Niissä vaalit käydään
aiemmin kuin Sähköliitossa.

Käytä hyväksi jäsenetusi nyt

Villa Andropoffin lomaosakkeet
varattavissa 23.2. – 7.3.2012
Te k s t i
Margit Nurmikolu
Kuvat
Villa Andropoffin
kuva-arkisto

on
seitsemän ulkomaista
lomaosaketta, jotka sijaitsevat Viron Pärnussa merenrannalla Villa Andropofﬁn
Sähköliitolla

loma- ja kokouskeskuksen
yhteydessä. Hyvin varustellut, 2–6 henkilölle mitoitetut lomaosakkeet sijaitsevat
rannan tuntumassa uudehkoissa rivitaloissa. Lomaosakkeissa on kylkiäisenä
kaksi White Beach Golﬁn
viikkopeliosaketta. Viikon
hinta on 300 euroa.
Villa Andropoff sijaitsee
130 kilometrin päässä Tallinnasta ja kahdeksan kilometrin päässä Pärnun kylpyläkaupungista. Pärnunlahden valkohiekkaista rantaviivaa on käytössä lähes
puoli kilometriä. Alueella
on myös kuntoilupaikkoja
sekä sauna- ja hoitotiloja.

Villa Andropofﬁn päärakennuksessa on lisäksi muun
muassa tasokas ravintola ja
kesäterassi.
Osakkeet ovat käytettävissä parhaana kesäloma-aikana, viikot 26–27 ja 29–33.
Ensi kesän varaustoivomuksia otetaan vastaan 23.2. –
7.3.2012.
Varaustoivomusten tulee olla perillä viimeistään
7.3.2012 mennessä kirjallisesti johanna@andropoff.ee.
Arvonta
suoritetaan
9.3.2012, mikäli samalle
ajalle on tullut useita varaustoivomuksia. Arvonnan
tuloksista ilmoitetaan lomaviikon saaneille henkilöille.

Lomaoikeus

Lomaviikkoja voivat varata
yli vuoden Sähköliiton jäsenenä olleet henkilöt. Lomat
on ensisijaisesti tarkoitettu
liiton työikäisille jäsenille.
Oppilasjäsenillä varausoikeutta ei ole. Liiton eläkeläiset
ja henkilökunnan jäsenet
saavat vuokrausoikeuden
arvonnassa mahdollisesti
varaamatta jääneisiin vapaisiin viikkoihin.
Lomavarauksia hoitaa
Villa Andropoff Oy: Johanna Leivonen, puh.
+358 500 867 209 johanna@andropoff.ee!
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Lemmikäisen sähköasentajayhdistys toiminut jo 40 vuotta

Yt-neuvottelut Tampereen
talviseminaarin teemana
Riitta Kallio

Tampereen
Cumulukseen
tammikuussa
kokoontuneet
Lemminkäisen
sähköasentajien luottamusmiehet
havaitsivat,
että heidän
säännöllisesti
kokoontuva
asentajayhdistyksensä oli
vaivihkaa
saavuttanut
kunnioitettavan
40 vuoden iän.

Ainutlaatuinen klu-

bi yhdistää valtakunnallisen yhtiön sähköammattilaisia ja mahdollistaa
myös kontaktin konsernin
johtoon.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Kähkönen tarkisti
arkistosta, että perustava kokous oli pidetty 18.12.1971
Tampereella. Silloisen yhdistyksen nimenä oli Hankkijan
Sähköasentajat.
- 20-vuotisjuhlassa hotelli
Presidentissä 26.1.1991 yhdistyksen nimeksi muutettiin
Hantecin sähköalantyöntekijät. Noveran konkurssin
jälkeen 1992 yhdistys jatkoi
toimintaansa Tekmannin
sähköasentajayhdistyksenä,
Kähkönen selvitti yhdistyksen monivaiheista mutta katkeamatonta historiaa.
Vuoden 2011 alusta yhdistyksen nimeksi tuli Lemminkäinen sähköasentajayhdistys, johon voivat liittyä jäseneksi kaikki Lemminkäisellä
Sähköliiton jäseninä toimivat asentajat.
Sihteeri Teemu Tuomi
kaivoi esiin tuoreen tilaston,
jonka mukaan Lemminkäi-

Perinteisen sähköasentajayhdistyksen tilaisuuksissa on
aina nuorekkaan rakentava tunnelma. Eturivissä hymyilevät Jarkko Antikainen, Aarno Lahtinen ja läppäriä näpelöivä sihteeri Teemu Tuomi.

tumisen, vuorotteluvapaan
heikennysten perumisen,
isyysvapaa-asiat sekä oikeuden kolmen päivän kouluttautumiseen vuodessa.
Hän muistutti myös, että
raamiin liittyvät työryhmät
ovat käynnistyneet ja palkankorotuksiin liittyvä kertaerä 150 euroa maksettu sopimuksessa mukana oleville.
Alakoski myös ennakoi talotekniikan toukokuista palkankorotuskierrosta.
- Mahdollisesti saadaan
raamia paremmat korotukset. Neuvotteluiden kariutuessa työehtosopimus on
irtisanottavissa. Toukokuun
neuvotteluissa panostetaan
erityisesti tekstipuoleen.

sen palkkalistoilla on yhteensä 570 sähköasentajaa
eri puolilla Suomea.
- Parasta aikaa tosin on
meneillään yt-neuvottelut,
jonka tarkoitus on vähentää
26 sähköasentajaa. Kaikkiaan vähennystarve on noin
90 työntekijää ja toimihenkilöä. Jämsän toimipiste lakkautetaan kokonaan, Kähkönen pahoitteli.

Lemminkäisen
luottamusmiehet
koolla

Lemminkäisen asentajayhdistyksen tammikuinen kaksipäiväinen vuosikokous ja
seminaari käytiin luottamusmiesvoimin. Tampereen tilaisuuteen osallistui 28 luottamusmiestä, jotka saivat
vieraakseen Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakosken sekä lakimies Tero Heiniluoman ja Lemminkäinen
Talotekniikan toimitusjohtaja Marcus Karstenin sekä
HR-johtaja Heli Koskisen.
Meneillään olleiden presidentinvaalin lisäksi Martti
Alakoski kommentoi aluksi
raamisopimuksen merkitys-

Ari Kähkönen veti sujuvasti asentajayhdistyksen kokousta, jonne
oli saapunut lähes 30 osanottajaa eri puolilta Suomea.

tä.
- Raamisopimusta on pidetty uudenlaisena kolmikantasopimuksena. Sähköistysalahan ei ole raamisopimuksessa mukana. Alan
johtokunnalla olisi tosin
edelleen valmiudet liittyä

raamiin, jos työnantajapuoli
hyväksyy johtokunnan tekemät esitykset.
Alakoski listasi raamisopimuksen eduksi pitkän sopimuskauden tammikuun
2014 loppuun asti, lomakorvausten jaksotusten pois-

Uusia palkitsemistapoja kehitettävä

Aikapalkkaustöiden lisääntyminen yhtiössä herätti
vilkkaan keskustelun.
- Urakkahinnoittelun rinnalle pitäisi ryhtyä kehittämään muita palkkaus- tai
palkitsemistapoja. Näin
on todettu neuvotteluissa
STTA:n kanssakin, Alakoski puntaroi.

vasama
Hän otti kantaa myös kehityskeskusteluiden käymiseen.
- Kehityskeskusteluiden
pitäminen ei ole helppoa.
Työnjohtoa pitäisi kouluttaa siihen. Keskustelu ei saisi
olla pelkästään palkankoro-

tusneuvottelua, vaan muutakin keskustelua työntekijän
kehittämistavoitteista. Kehityskeskusteluiden pitäjien
erilaisuus ei myöskään saisi
vaikuttaa lopputulokseen.
Onnistuneissa kehityskeskusteluissa työnantaja voisi
sitouttaa työntekijöitään
yrityksen tavoitteisiin.

Urakointia ei olla
vähentämässä

Toimitusjohtaja Marcus Karsten puhui
Lemminkäisen ajankohtaisista haasteista.
Hän esitteli myös yhtiön
käynnissä olevia ja viimevuotisia projekteja. Heli
Koskinen oli tukena vastaamassa kysymyksiin.
- Kevitsa on Lemminkäisen kaikkien
aikojen suurin sähköurakka. Meillä on
siellä enimmillään 70
asentajaa. Se on erittäin haasteellinen ja

vaativa projekti, Karsten sanoi ja antoi kiitosta talotekniikan osaaville asentajille.

Klubi yhdistää
talon sähköammattilaisia.
Muita Lemminkäisen työn
alla olevia kohteita ovat
muun muassa Westenergyn
voimalaitos Vaasan Mustasaaressa, kaivostoimintakohde Yara Suomi Oy Siilinjärvellä, Atrian teurastamon
muutos- ja saneeraustyöt
Kauhajoella ja Linnankiinteistö Turussa.
- Meillä vahvuus on myös
urakoinnin jälkeisessä huollon jatkuvuudessa, sillä asiakkaat haluavat yhä enemmän kokonaisuuksia, Karsten lupasi.
Hän pohti myös talotekniikkatoimialan taloudellista epävarmuutta, alan rakennetta ja osaavien resurssien
saatavuutta.

Marcus Karsten lupasi tarjota
sähköasentajille edelleen urakkatöitä.
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Yt-neuvottelut
puhuttivat

Lemminkäisellä oli meneillään yt-neuvottelut, joiden
tavoitteena oli vähentää 90
työntekijää. Tammikuun
lopussa päättyneet yt-neuvottelut herättivät asentajayhdistyksen seminaarissa
vilkkaan keskustelun. Irtisanomisien tarpeellisuudesta
ja laillisuudesta keskusteltiin
laajemminkin.
Sähköliiton lakimies Tero
Heiniluoma sai vastailla moniin kysymyksiin.
- Irtisanomisten syyksi ilmoitetaan useimmiten varmuuden vuoksi sekä tuotannolliset että taloudelliset
syyt, vaikka todellisuudessa
työnantajankin mielestä olemassa olisi vain toinen näistä
perusteista. Tuotannollisen
irtisanomisperusteen kohdalla yrityksen voitollinenkaan
tulos ei ole irtisanomisten esteenä. Toisaalta suurissakaan
taloudellisissa vaikeuksissa
oleva yritys ei saa irtisanoa
työntekijää taloudellisella
perusteella, jos työntekijän
irtisanomisesta ei synny todellista säästöä, Heiniluoma
muistutti työsopimuslain
pykälien sisällöstä. Hän painotti myös sitä, että työttömyysuhan piirissä oleville,
lomautetuille ja takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville irtisanotuille työtä pitää

- Aliurakointiin siirtyminen voi
joskus olla laillistakin toiminnan
uudelleen järjestelyä, Tero Heiniluoma muistutti.

aktiivisesti tarjota eikä vain
ilmoittaa avoimista haettavista paikoista.

Vuosikokouksen
valinnat

Asentajayhdistyksen varsinaisena vuosikokouspäivänä yhdistyksen hallitukseen
valittiin yhdeksän jäsentä:
Ari Kähkönen Hyvinkäältä puheenjohtajaksi, Teemu
Tuomi Haarajoelta sihteeriksi, Pentti Leskinen Torniosta varapuheenjohtajaksi,
Heikki Meriläinen Vantaalta taloudenhoitajaksi ja Juha
Immonen Vantaalta koulutussihteeriksi.
Varsinaisiksi hallituksen
jäseniksi tulivat Matti Hellstén Tampereelta, Mika

Martti Alakoski pohti raamisopimuksen mahdollisuuksia sähköistysalalla.

Sarja Turusta, Janne Martikainen Kuopiosta ja Marko
Korhonen Kuopiosta. Asiantuntijajäseneksi nimettiin
Olavi Aaltonen Helsingistä
ja yhteistyöryhmän jäseneksi
Juha Immonen Helsingistä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Lindberg ja
Ville Saranpää.
Lemminkäinen konsernin
kansallisen konserniyhteistyökokouksen edustajaksi
valittiin Ari Kähkönen (varalle Pentti Leskinen). Yhteistyöryhmän jäsen ja Lemminkäisen konserniedustaja
velvoitetaan osallistumaan
hallituksen kokouksiin. !

ABB:n huoneistokeskukset.
Nykyaikainen keskus
uudiskohteisiin.

ABB:n huoneistokeskukset on suunniteltu yhteistyössä suunnittelutoimistojen ja urakoitsijoiden kanssa, yleiskaapeloinnin
ja valokuidun liittämismahdollisuuksien asettamat vaatimukset huomioiden. Modernisti muotoiltuna keskukset sulautuvat
huomaamattomasti asunnon sisustukseen. Huoneistokeskusten sarjaan kuuluvat ryhmäkeskukset, ryhmäkeskukset dataosalla ja erilliset data-asennus-kotelot. Valmistamme myös asiakaskohtaisia räätälöityjä keskuksia. Huoneistokeskukset
voit tilata Snro-numerolla suoraan lähimmältä tukkumyyjältäsi. www.abb.fi

ABB Oy
Kotimaan myynti
Puhelin: 010 22 11
Faksi: 010 22 22010
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IFM oli 74 % kilpailijoita halvempi

Fingrid sulki silmänsä
palkkahuijaukselta
Paavo Holi

Saksalaisyhtiö SAG
oli yhdessä turkkilaisen alihankkijansa IFM:n
kanssa aloittanut rakennustyöt Fingridin 400 kV voimajohtolinjalla Seinäjoen ja
Tuovilan välillä maaliskuussa 2010.
Projektin henkilöstökustannukset olivat vain 1,391
miljoona euroa, eli reilusti
yli 70 % alhaisemmat kuin
tarjouskilpailun hävinneillä
suomalaisyhtiöillä. Huhtikuussa 2010 Sähköliitto sain
ensimmäiset vihjeet tilanteesta ja aloitti omat tutkimuksensa.

Nimellisesti tappiolla

SAG:n ja IMF:n välisen sopimuksen mukaan linjan
rakentamiseen palkattiin
viisi turkkilaista esimiestä
ja 30 turkkilaista linjamiestä. Sopimukseen oli kirjattu
esimiesten bruttopalkaksi
päivärahoineen 4 300 euroa
kuukaudessa ja linjamiesten
3 800 euroa kuukaudessa, yhteensä 1 219 500 euroa.
Kun summaan lisätään sopimuksen mukaiset suunnittelu- ja autokulut 181 800
euroa, nousee yhteissumma
jo 1 401 300 euroon. Se on
10 000 euroa enemmän kuin
IFM:n turkkilainen linjatyömies
valmistautuu kiipeämään pylvääseen Hollannissa toukokuussa 2011. Kuvan henkilö ei
liity IFM:n töihin Suomessa.

mitä IMF aliurakointisopimuksen mukaan sai SAG:lta.
Urakka näytti siis olevan
IFM:lle alusta asti tappiollinen. Näissä kuluissa ei ole
vielä edes mukana työntekijöiden matkoja Turkista Suomeen, vakuutusmaksuja eikä
yhtiön osuutta työntekijöiden sosiaaliturva- ja työttömyysturvamaksuista.
Mutta oliko urakka oikeasti IFM:lle tappiollinen? Maksettiinko Turkin syrjäseuduilta värvätyille linjamiehille
todellakin turkkilaisen ministerin elintasolle yltävää
palkkaa?

Mitä maksettiin
ja mitä ei?

Paljonko IFM todellisuudessa Suomessa työntekijöilleen
maksoi palkkaa on hämärän
peitossa. Vertaillaanpa kahta
IFM:n työntekijää, esimies
”T” ja linjamies ”L”, koskevia palkkatietoja.
IFM:n ja SAG:n mukaan
linjamiehille maksettiin
2 285 euroa kuussa ja sen
lisäksi 2 100 euroa päivärahoja, yhteensä 4 385 euroa.
Työnjohtajat saivat hiukan
enemmän. Päivärahat olivat
IFM väitteen mukaan verotonta tuloa. Turkin veroviranomaisten mukaan kaikki
päivärahat ovat kuitenkin
veronalaista tuloa. Ammattiliittojen jäsenmaksut sen
sijaan kyllä olisivat Turkissa
veronvähennyskelpoisia.
Henkilökohtaisten työsopimusten mukaan miehille

Oliko
urakka
todella
tappiollinen?

luvattiin, Turkin tapaan nettopalkkana, työnjohtajalle
1 930 euroa kuukaudessa ja
linjamiehelle 1 630 euroa
kuukaudessa. Päivärahoista
työsopimuksessa ei puhuta
mitään. Turkin verotustasolla summat tekevät bruttona noin 2 700 ja 2 200
euroa kuussa. Kuitenkin
IFM:n esittelemien ”verotodistusten” mukaan esimerkiksi huhtikuussa 2010 sai
”T” bruttona/nettona vain
2 208/1 633 euroa ja ”L”
1 884/1375 euroa.
Asia muuttuu aina vain
sekavammaksi, kun tutkitaan IFM:n palkkakuitteja.
Niiden mukaan ”T” oli kuitannut saaduksi huhtikuussa
2010 bruttona 3 637,56 euroa, josta 1 215,00 oli maksettu tilille ja 2 422,56 oli
käteismaksua. ”L” oli kuitannut 3 239,72 euroa, josta
1 300 oli maksettu tilille ja
1 939,72 oli käteismaksua.
Useimpina kuukausina työntekijät olivat lisäksi saaneet
osan palkasta 500 euron etumaksuna.

Työntekijöiden työsopimukset
ja palkkatodistukset puhuvat
ristiriitaista kieltä siitä mitä
turkkilainen IFM Suomessa
työskennelleille linjamiehilleen
maksoi. Turkissa rakennustyöläisen keskipalkka on alle 600
euroa kuukaudessa.
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Totuus paljastuu

Mitä tässä sekavassa vyyhdessä oli oikeasti maksettu ja
mitä ei ja oliko mistään summasta maksettu asianmukaisia veroja ja työnantajamaksuja? IFM nimittäin maksoi
kaikille työntekijöilleen
palkan käteisenä, kunnes
Sähköliitto elokuussa 2010
puuttui asiaan.
Käteismaksun ymmärtää,
kun tutustuu Turkin verotukseen. Turkin verolain mukaan tavallisen palkansaajan
ei tarvitse tehdä lainkaan
veroilmoitusta. Työnantaja
hoitaa sen hänen puolestaan.
Mutta entä jos työnantaja
ei koskaan ilmoita kyseisiä
työntekijöitä verottajalle?
Silloin veroja ei makseta, koska verottaja ei tiedä
edes etsiä näitä työntekijöitä. Tämä on Turkissa hyvin
yleistä ja maan veroviranomaisten mukaan valtion
veromenetykset olivat pelkästään vuonna 2004 yli 22
biljoonaa Turkin liiraa.
IFM:n toiminnasta hyvin
perillä olevan lähteen mukaan on hyvin todennäköistä, että työntekijöiden todellinen palkka oli vain noin
500 euroa kuukaudessa. Se
vastaa hyvin Turkin rakennusalan bruttokeskiansiota,
joka Turkin tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2010 oli 593
euroa kuukaudessa.
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Turkkilaisia linjatyömiehiä
pylvästöissä Hollannissa.

Kalliit turkkilaiset

Palkasta maksetut työntekijän verot ja sosiaaliturvamaksut sekä lakisääteiset
työnantajamaksut ovat Turkissa maan veroviranomaisten mukaan samaa luokkaa
kuin Suomessa.

Vuonna 2007 nämä maksut olivat työvoimakustannuksiin verraten Suomessa
43,7 % ja Turkissa 42,7 %.
Eli turkkilaisten työntekijöiden käyttämisellä Suomessa
ei voi saada palkkaan tai verotukseen perustuvaa kilpailuetua.

On siis päivänselvää, että
IFM:n saama 1,391 miljoonan euron urakkasumma ei
voi perustua todellisiin kuluihin. Yhtiön ainoa mahdollisuus on ollut maksaa
työntekijöille suomalaisen
työehtosopimuksen alittavaa
palkkaa.

Harmaan talouden
tuolla puolen

IFM ei, yhdessä SAG:n
kanssa, kilpaillut Seinäjoen
ja Tuovilan välisestä voimajohtolinjan rakentamisesta
rehellisesti. Se maksoi työntekijöilleen olemattoman
vähän ja lisäksi ilmeisesti

tarkoituksella hinnoitteli
SAG:lle tekemänsä tarjouksen alihintaiseksi.
Ajatuksena oli kunnon
basaarityyliin neuvotella
myöhemmin maksettavista
lisäkorvauksista. Silloin olisi
toteutunut yhtiön pääomistaja Feramuz Yildizin lausahdus toukokuussa 2011, että
yleensä IFM:n saama voitto
Seinäjoki-Tuovilan kaltaisesta urakasta oli noin miljoona euroa.
Sähköliiton ilmestyminen
työmaalle (josta kerrottiin
Vasamassa 9/2010) kuitenkin sekoitti yhtiöiden aikeet.
IFM rupesi vaatimaan lisää
rahaa työn loppuun tekemisestä ja SAG purki yhtiöiden välisen sopimuksen
29.9.2010. IFM ja sen työntekijät poistuivat maasta
4.10.2010.
Empower rakensi kesken
jääneen voimajohtolinjan
valmiiksi. Fingrid on puolestaan jatkanut epämääräisten aliurakointiketjutusten
käyttöä. Yllikkälän ja Huutokosken välisen uuden 400
kV voimajohtolinjan rakentaa ranskalainen ETDE, aliurakoitsijanaan puolalainen
SELPOL.!

Hyödynnä jäsenetusi*
8 04@BA&B=994<9@B" %49@<>!"
B@=><>9=%<@ 25*1 #/
8 +. ( &4@BA+ :4 &="@@=&B=994<9@B" ?=""4@>4
8 ;$?%,4&B""<@ +57(- 9<" A$?%,@@, !"
',?=">,," 3 ?B"9=&6, :4 >!=%B"C=>BB>
'4A4>44" @4%4&&4 9BA>44)

(#!$+.# /,'- $%#!!% .*&+$%" '.#')
Medilaser auttaa sinua näkemään kirkkaasti kaikissa
elämän vaiheissa.

* Mainitse varauksen yhteydessä sähköalojen ammattiliiton jäsenyys.

Kun haluat nähdä ilman silmälaseja, hoitaa kaihin
heti ensimmäisten oireiden ilmetessä tai etsit apua
ikänäköön, meillä olet turvallisissa ja luotettavissa
käsissä.

Näe elämä uusin silmin laser-, kaihi- tai ikänäköleikkauksella.
Palvelemme sinua valtakunnallisesti.
Varaa aika klinikaltamme! www.medilaser.fi
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Tavallisen
tarkka
työmaa
Turussa
- Tämän työmaan mielekkyyttä
lisää, kun urakkaa ei ole lähdetty pilkkomaan, suojaerotusmuuntajia asentava Hannu
Rauma arvioi.

Rauli Haanpää asensi
uuden sairaalan monimutkaista äänentoistojärjestelmää.

Turun yliopistollisen keskussairaalan TT-osan llaajenj
nus on yksi Suomen suurimmista ja vaativimmista
talotekniikka-alan työmaista. Olemassa oleva sairaala saa kylkeensä yli 60 000 neliötä korkealaatuista lisätilaa, jonka pitäisi olla tilaajan käytössä
12.12.2012.

Te k s t i R i i t t a K a l l i o
Kuvat Suvi Elo

Huippusairaalan

valtavan E-, F- ja Gosan sähköistysurakan jakavat YIT ja Are niin, että
vuotta aiemmin osuutensa

aloittaneen YIT:n osuus on
noin 40 000 neliötä, joka
myös pitää sisällään G-osan
teknisesti vaativimmat leikkaussalit.
Vaikka Aren osuus on pienempi, sairaalarakennuksen
sähköistyksessä haastetta
riittää likimain yhtiön Turun
toimipisteen kaikille talotekniikkaurakoinnin 20 sähköasentajalle. Tammikuun lopussa laajalla työmaalla hääri lisäksi pari varastomiestä ja
nuori työssäoppija.

Hyvä ja haastava
homma

Aren urakan laajuudesta antavat viitteitä luvut, jotka
kertovat, että sairaalan E- ja

F- osiin uppoaa muun muassa
200 ryhmäkeskusta, 11 nousukeskusta, 5 500 valaisinta,
20 iv-konehuonetta, asennuskaapelia yli 200 kilometriä ja teleasennuskaapelia
noin 260 kilometriä.
Sairaalan katkoton sähkönsaanti varmistetaan kolminkertaisen varajärjestelmän
avulla.
- Tahti on hektinen ja työ
on tavallistakin tarkempaa.
Vaatimustaso on kova ja erikoisjärjestelmät haastavia,
toteaa sähköasentaja ja työpaikkansa pääluottamusmiehenä toimiva Hannu Rauma
sairaalatyömaan luonteesta.
- Näin isolla työmaalla tauotkin tuppaavat menemään
töistä sopimiseen, kun välimatkat ovat pitkiä ja työt pitää saada etenemään juohevasti.

vasama
on urani isoin ja vaativin
työ. Onneksi meillä on tiivis
työyhteisö ja motivoitunut
ja aikatauluihin sitoutunut
urakkaryhmä, mikä helpottaa taakkaa, Kontulainen
huokaa.
Oman haasteensa luo myös
j vähäisyys,
yy , joj
varastotilojen
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Rauma aprikoi.
Hän muuten on työtovereineen sitä mieltä, että ulkomaalaisten työntekijöiden
osalta ei ole muuta ongelmaa
kuin kielimuuri, alipalkkaus
ja verojenkierto.
- Nämä ilmiöt tuntuvat
lähes aina liittyvän
ulkoy

Urakkalaskentaryhmän Hannu Rauma, Mikko Vuorio ja Reima Töykkälä pitävät huolta, että laskenta pysyy ajan tasalla.

Suomalaiset
asentavat sähköt

Hannu Rauma kertoo, että
sähköistysurakkaa tehdään
sataprosenttisesti kotimaisin
voimin – toisin kuin monia
muita rakennustyön osia,
josta kertovat osaltaan työmaan monet venäjänkieliset
kyltit ja opasteet.
- Varmaan yhtään tiiltä
täällä ei ole laittanut paikal-

maiseen työvoimaan. Hankaluuksia on jonkin verran
aiheuttanut myös se, että
ulkomaalaiset rakentajat tekevät töitä iltaisin ja viikonloppuisin. Kaikkihan alalla
työskentelevät tietävät, että
sähkömiehen ja timpurin
välillä täytyy olla saumaton
yhteistyö.
Ammattiosastonsa 041:n
hallituksessakin vaikuttava
Rauma kertoo, että heidän
oman porukkansa järjestäytymisaste on tasan sata prosenttia. Se tarkoittaa myös
sitä, että työhuonekunta pitää huolta työehtosopimuksen ja työmaasopimuksen
noudattamisesta. Erityisen
tyytyväinen työhuonekunta
on siitä, että Are ei ole lähte-

leen suomalainen muurari,

nyt pilkkomaan urakkaansa.

ten asennusmateriaaleja ei
voi tilata työmaalle etupainotteisesti. Riuskatahtisen
urakan vaikeusastetta lisää
paikoitellen hieman jäljessä
laahaava suunnittelu, josta
erityisesti aiemmin urakkansa aloittaneen YIT:n puolella
on kärsitty.

Vuoden 2013 alusta Turun alueen terveydenhuollon päivystys ja erikoissairaanhoito siirtyy uusiin, nykyaikaisiin tiloihin. Ne mahdollistavat aiempaa paremmin joustavien, potilaslähtöisten toimintatapojen
käyttöönoton.

Kärkimies
paljon vartijana

Rauma on mukana myös
urakkalaskennassa, johon
kaikki sähköasentajat osaltaan keräävät massatietoja.
- Urakkaporukan ohella meillä on ”ulkopuolinen
mutta oma” kärkimies, joka
kuitenkin osallistuu urakan
jakoon omilla tunneillaan.
Näin isolla työmaalla on
osoittautunut hyväksi ideaksi irrottaa kärkimiehen osuus
urakan ulkopuolelle, jolloin
se ei rasita urakkaa. Aluksi
meillä oli eri systeemi, mutta homma sujuu näin paremmin sekä työntekijöiden että

”Uudessa huippusairaalassa
korostuvat potilaslähtöiset
toimintatavat, hoidon laatu
ja tuloksellisuus.”
työnantajan mielestä. Asiasta sovittiin työnantajan
kanssa paikallisesti.
Vastuullisen työmaan kärkimieheksi on nimitetty
36-vuotias yliasentaja Mika
Kontulainen, joka viikoittain palaveeraa tilaajan
kanssa, mitä halutaan. Hän
myös tilaa täydennystarvikkeita ja valmistelee työt.

Ensimmäisessä työharjoittelupaikassaan oleva Niko Aario (keskellä) oli havainnut, että sähköasennustöissä riittää haastetta ja vaihtelua. Jaakko Sipola (vas.) ja Teemu Karvonen opas- tivat nuorukaista talon tapoihin.

Tämä
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Ainoastaan yleiskaapelointi
on resurssipulan takia annettu Eltel Networksille.

Turvallisuusohjeita
noudatettava

Suuren työmaan luonteeseen
kuuluu, että työturvallisuusohjeita noudatetaan tarkasti.
Kulunvalvonnan läpi ei livahdeta noin vain ja turvavarusteista ei tingitä. Siivous
toimii ajallaan ja talvisen
työmaan työskentelyolosuhteet ovat enimmäkseen suorastaan mukavat. Taukotuvasta löytyy kaikille istumapaikka ja eväisiin kyllästynyt
ennättää lounaalle sairaalan
kanttiiniin.
- Tapaturmia ei ole juurikaan sattunut, yhtä litistynyttä sormea lukuun ottamatta, Hannu Rauma summailee.
Työsuojeluvaltuutettu
Kimmo Lindholm on tyytyväinen muun muassa työmaan tehostettuun pölynpoistoon.
- Alkuaikoina pöly oli
pikku ongelma, mutta nyt
homma on jo kohtuullisen
hyvällä tolalla. Samoin työterveydenhoito toimii. Suomen Terveystalon lähin toimipiste on puolen kilometrin päässä.
Lindholm on tyytyväinen
myös työilmapiiriin.
- Meillä on yhtenäinen porukka ja hyvä henki tehdä
töitä.
Lindholm kertoo, että heidänkin porukastaan löytyy
jonkin verran alalle tyypillisiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ja myös niskaongelmia
esiintyy.!
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Neljän liiton voimin
nuorten asialla
Paavo Holi

Karkkilalainen meKarkkilalain

tallialan pääluottapä
musmies Juha Jumisko,
Jum
30,
aloitti helmikuun alussa
Sähköliiton TEAtyönsä Sähköliiton,
Min, Paperiliiton jja Puuliiton yhteisenä työm
työmarkkinatiedotuksen projek
projektityöntevuo
kijänä. Reilun vuoden
mittainen työ kestää 1.2.2012
- 31.5.2013.
Jumiskon pääte
päätehtävänä
tulee olemaan amm
ammattiopistoissa tapahtuvan työmarkkinatiedottamis kehitkinatiedottamisen

täminen ja yhteistyö ammattiopistojen kanssa.
- Kyllähän tämä työn lopullisena tavoitteena on tietenkin parantaa mukanaolevien
ammattiliittojen jäsenhankintaa. Mitä nuorempana
jäseneksi liittyy, sitä todennäköisemmin jäsenyys myöhemmin myös säilyy, Jumisko
itse arvioi uutta työtään.

Tasapuolisesti
ympäri Suomen

Juha Jumiskon työhönottopaikaksi valittiin Sähköliiton Etelä-Suomen aluetoimisto Helsingin Hakaniemessä, mutta neljän liiton
yhteinen työ tulee viemään
miestä varmasti ympäri Suomea.
- Jokaisella mukana olevalla liitolla on vähän erilaiset
tavat tiedottaa ammattiopistoissa ja ne pitäisi sovittaa
tässä työssä sujuvasti yhteen.
Projektityöntekijä Juha Jumisko odottaa, että neljän ammattiliiton yhteinen toiminta
ammattiopistoissa kasvattaa
myös oppilasjäsenten määrää.

On luotava tasapuolisesti
neljän liiton kesken suhteet
ammattikouluihin ja liittojen työmarkkinatiedottajiin,
Jumisko pohtii.
Ensimmäisenä Jumiskon
onkin kartoitettava kaikki
Suomen ammattiopistot ja
rakennettava tiedotuskäytännöt, joilla oppilasjäsenten
hankintaa saadaan tehostettua.
- Se on aikamoinen haaste ja auton mittariin tulee
varmasti paljon kilometrejä,
mutta tämä näytti niin mielenkiintoiselta työltä, että en
voinut olla tähän hakematta.

Tarvitaan lisää
aktiivisuutta

Järjestö- ja nuorisotoiminta
on Juha Jumiskolle ennestään tuttua puuhaa, vaikka
tässä projektityössä kyseessä
ovat eri ammattiliitot kuin
aiemmin.
- Olen itse valmistunut
metallialan ammattikoulusta
ja työskennellyt Karkkilassa
yli 12 vuotta koneistustehtävissä ja viimeiset kolme

vuotta työpaikkani pääluottamusmiehenä.
Ammattiosaston toiminnassa ja Metalliliiton valtakunnallisessa nuorisotoiminnassa Jumisko on ollut
mukana jo vuodesta 2004
lähtien. Kokemuksesta Jumisko tietää, että hienoilla
esitysmateriaaleilla ja värikkäillä esitteillä ei tee mitään,
ellei opistoissa ole aktiivisia
ihmisiä kertomassa ammattiliittojen toiminnasta ja jäsenyyden hyödyistä.
- Oppilaille olisi luotava
innostava kuva kaikista mukana olevista ammattialoista. Siksi liittojen pitäisi tehdä tällaisesta tiedottamisesta
jatkuvaa toimintaa, koska
kysymys on loppujen lopuksi jäsenhankinnasta. Vuoden kuluttua näemme miten
tämä projekti on onnistunut
eli ovatko liittojen oppilasjäsenmäärät kasvaneet. Ehkä
se vähän myös mittaa sitä,
miten minä itse olen onnistunut tässä työssä, Juha Jumisko hymyilee.!

Hyvinvointivaltio
syntyi ruohonjuurelta
E e v a Vä n s k ä

Hyvinvointivaltion

läpimurtoon Suomessa
1950-luvun lopussa vaikutti
keskeisesti kansalaisliikehdintä. Näin päättelee Päivi
Uljas tuoreessa väitöskirjassaan. Yleensä kunnia yhteiskunnallisista muutoksista
menee jälkikäteen edustuksellisille elimille. Uljas kuitenkin näkee taloudellisen
ja poliittisen eliitin alle ja
rinnalle.

Hinnankorotuksia,
mielenosoituksia

1950-luku ei tosiaan ollut
harmaata aikaa, vaan poliittisen taistelun ja kansalaisaktivismin kukoistusta. Mielenosoituksissa vastustettiin
jatkuvia perushyödykkeiden
hinnankorotuksia. Äiditkin
lähtivät osoittamaan mieltä
kun lapsilisien maksua siirrettiin.
Suurimmalla osalla 1950-

ja 60-lukujen vaihteen sosiaaliturvaliikehdinnän takana olleista oli omia kokemuksia omavaraistaloudesta.
Kun tiloille ei ollut enää
paluuta, työväenliikkeen
visio sosiaalivakuutuksesta
kohdattiin. Syntyi tarvittava
kriittinen massa, joka äänesti eduskuntaan vasemmistoenemmistön.
Suomeen syntyi 1958 ensimmäinen itsenäisyysajan
vasemmistoenemmistöinen
eduskunta. Se tarttui tiukalla otteella asioiden hoitoon ja niin saatiin aikaan
ensin työttömyysturva ja
sitten työeläkejärjestelmä,
sairasvakuutusjärjestelmä
sekä työajan lyhentäminen.
Nämä olivat kauaskantoisia
päätöksiä.

Solidaarisuutta
käytännössä

Kaupunkien ammattiosastojen aktiivit ajoivat myös
maaseudun rakennetyöttömyydestä kärsiville työt-

tömille sosiaalivakuutusta.
Aktiivit olivat pääasiassa
maaseututaustaisia ja kasvaneet yhteisvastuun ja elatusvelvollisuuden oloissa.
Toivottomuuden tilalle tuli
rohkeus. Isot mielenosoitukset ahtoivat poliittiset toimijat seinää vasten ja siinä
tilanteessa oli mahdollista
saada aikaan uudistuksia.
Uljas uskoo, että myös
yhteiskunnallisen muutoksen nopeus vaikutti kriittisen massan syntyyn. Kun
tarpeeksi nopeasti huononnetaan elämisen mahdollisuuksia, syntyy tarve pistää
vastaan. Uljas muistuttaa,
että ruohonjuuriliikkeet ovat
edelleen suuri muutosvoima,
kuten esimerkiksi ”arabikevät” on osoittanut.
Suomen rakennemuutos
ja sen vaatimat ratkaisumallit olivat yhteiskunnallisen
väittelyn ja kansalaisliikehdinnän keskiössä. Uusi käsitys hyvinvointivaltiosta
ei siis syntynyt itsestään tai

helposti: ankaran yhteentörmäysvaiheen jälkeen uudenlainen tila syntyi vasta, kun
pahimmat epäkohdat korjattiin.
Päivi Uljaksen mielestä
sosiaalinen oikeudenmukaisuus voi olla yksi tae sille, että kansakunta selviää
muuttuvissa tilanteissa. Syntyy eräänlainen hyvä yhteiskunnallinen kehä. !
Lisätietoja:
Päivi Uljas: Hyvinvointivaltion läpimurto. Pienviljelyhegemonian rapautumisen,
kansalaisliikehdinnän ja
poliittisen murroksen keskinäiset suhteet suomalaisessa
yhteiskunnassa 1950-luvun
loppuvuosina. (Into Kustannus 2012)

Päivi Uljaksen mukaan tuhansien yksilöiden voima kansalaisliikehdintänä painoi poliittisen ja
taloudellisen eliitin 1950-luvun
lopulla hyvinvointivaltion kehittämisen tielle.

”Uusi käsitys
hyvinvointivaltiosta
ei syntynyt itsestään
tai helposti.”
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Jäsenrekisteri tiedottaa
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Verkkopalvelu toimii 24 tuntia vuorokaudessa
Margit Nurmikolu

Jäsenrekisterin

verkkopalvelun kautta voit vaivatta päivittää
tietojasi, ilmoittaa palkattomat jaksot ja maksaa jäsenmaksut, jos työnantaja ei
peri niitä suoraan palkastasi. Maksaessasi jäsenmaksuja verkkopalvelun kautta et
tarvitse mitään erillisiä viitenumeroita.
Jäsenrekisterin verkkopalvelu löytyy www.sahkoliitto.
ﬁ heti etusivun oikeasta reunasta kohdasta Sähköliiton
verkkopalvelut > Jäsenrekisteri. Kirjautumisohjeet tulevat esiin välittömästi linkin
painamisen jälkeen.
Verkkopalvelu toimii 24

tuntia vuorokaudessa eli voit
käyttää sitä silloin kuin parhaimmaksi näet.
Jäsenrekisteri poimii päivitetyt tiedot jokaisena arkipäivänä, mutta tiedot eivät
näy päivittäjälle reaaliaikaisena.
- Jos tänään päivität verkkopalvelun kautta tietojasi
tai maksat jäsenmaksujasi,
näet päivittämäsi tiedot ja
maksetut jäsenmaksut omista tiedoistasi vasta hieman
myöhemmin, vaikka ne
ovatkin meille jo rekisteröityneet, jäsenrekisterinhoitaja Arja Toivonen kertoo.

Jäsenmaksut ja
jäsentiedot kuntoon

Jäsenrekisteri korostaa, että
jäsenmaksujen maksuaikaa

on kuusi kuukautta siitä, kun
maksuperuste on syntynyt.
Jäsenmaksu on 1,4 prosenttia, joka maksetaan
päätoimen ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloista
ja työttömyyskassan maksamista etuuksista. Kassa perii
jäsenmaksun automaattisesti
päivärahoista.
Myös omat jäsentiedot on
tärkeää pitää ajan tasalla ja
ilmoittaa muutokset jäsenrekisteriin.
- Tietojen aukottomuus on
oleellista, koska jäsenmaksusta vapautumiseen pitää
aina olla jokin peruste, kuten
esimerkiksi Kelan maksama
työttömyyspäiväraha- tai sairauspäiväraha-aika, armeija,
määräaikainen eläke, äitiys-,
isyys- tai vanhempainrahaaika, hoitovapaa ja opiskelu,
jäsenrekisterinhoitaja Leila
Haapamäki muistuttaa.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot

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

Leila Haapamäki

Verkkopalveluihin
kirjautuminen
1) Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa
verkkopalveluun, käyttäjätunnus on oma
jäsennumerosi (jäsenkortista) ja salasana on
oma postinumerosi.
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan
ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.
Uuden salasanan täytyy olla 8-12 merkkiä
ja siinä on käytettävä vähintään kahta
seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:
• ISOT KIRJAIMET
(ei Ä, Ö, Å tai erikoismerkkejä)
• pienet kirjaimet
(ei ä, ö, å tai erikoismerkkejä)
• numerot 2-9
2) Jos olet jo joskus aikaisemmin kirjautunut verkkopalveluun, käyttäjätunnus on
oma jäsennumerosi (jäsenkortista). Salasana säilyy entisellään, eli on se, miksi olet
sen ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä vaihtanut.
Unohtuiko salasana?
Jos salasanasi on unohtunut, tarkistathan, että yhteystietosi (matkapuhelinnumero) on
ajan tasalla Sähköliiton jäsenrekisterissä! Uuden salasanan saaminen ei voi onnistua,
ellei jäsentiedoissasi ole voimassa olevaa matkapuhelinnumeroa. Voit ilmoittaa matkapuhelinnumerosi jäsenrekisteriin mieluiten sähköpostina jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
tai päivystysaikana arkisin klo 9-11 ja 14-15, puh. 03 252 0303. Kun matkapuhelinnumero on jäsentiedossasi, saat uuden salasanan verkkopalveluiden kirjautumissivulla klikkaamalla ’Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä’ –linkkiä. Laita käyttäjätunnukseksi
oma jäsennumerosi ja rasti vain ruutuun: salasana tekstiviestinä ja paina Lähetä -painiketta. Järjestelmä lähettää sinulle uuden salasanan välittömästi.

Arja Toivonen

Keskeiset
standardit
koottiin
käsikirjaksi
4 Yleiskaapelointia kos-

keva SFS-käsikirja 662 sisältää keskeiset eurooppalaiset
yleiskaapeloinnin standardit
suomenkielisinä. Käsikirjan alussa on perusteellinen
johdanto-osa, joka sekä helpottaa käsikirjan käyttöä
että antaa myös hyvän kokonaiskuvan yleiskaapeloinnin
standardeista ja niiden sisällöstä.
SFS-käsikirja 662 on tuhti tietopaketti kaikille, jotka tarvitsevat työssään usein
tietoa yleiskaapeloinnista ja
sen standardeista. Se kattaa
yleiskaapeloinnin koko elinkaaren suunnittelusta, asennukseen, testaukseen ja ylläpitoon asti.
Käsikirja on 450-sivuinen
ja sen hinta on 155 € (ALV
0). SFS-käsikirjat ja standardit myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. p. 09 149
9331, sähköposti sales@sfs.
ﬁ, verkkokauppa http://sales.
sfs.ﬁ/.3

Uusi Fluke 434 II -sarja:
analysoi sähkönlaatua ja
laskee energiahävikit.
Hukkaan mennyt energia on rahan tuhlausta.
Onneksi on olemassa uusi Fluke 434 II -sarjan
analysaattori. Se näyttää sähkönlaatuongelmien vuoksi tuhlatun energiamäärän
ja laskee tästä aiheutuneet kustannukset,
näin voit paikallistaa energiahävikin lähteen
järjestelmässä. Säästät energiaa ja rahaa.

Lue lisää: www.ﬂuke.ﬁ/energysavings

©2011 Fluke Corporation
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Talvikurssilla Ikaalisissa
! Hämeen Sähkömiesten
kurssi pidettiin 27.1. – 28.1.
Ikaalisten kylpylässä. Osanottajia oli yhteensä 23 Ikaalistenseudun Sähkötyöntekijöistä ja Hämeen Sähkömiehistä.
Tapaninpäivän myrskyt
olivat takana ja kurssilla oli
useita asentajia, jotka olivat
olleet maastossa vikatöissä.

Työturvallisuudessa
selkeät säännöt

Sähköliiton työympäristöasiamies Veijo Korhonen
luennoi työturvallisuudesta.
Yksintyöskentely oli asia,
joka puhutti paljon. Sähkölaitosasentajat eivät yksin
ollessaan nouse pylvääseen,
mutta puhelinasentajat joskus niin tekevät. Sitä ihmeteltiin, mikä asentajan
vaihtuessa työlajista toiseen,
poistaa pylväästä putoamisvaaran?
Selkeät säännöt ovat olemassa maastossa pimeässä
yksintyöskentelystä: yksin
eivät työskentele puhelineivätkä sähkömiehet. Ainoastaan käyttötoimenpiteitä
tehdään. Avojohtojen ja
myös ilmakaapeleiden työmaadoittamista aina vikapaikan molemmin puolin pidettiin myöskin ehdottomana
työturvallisuuden kannalta.
Varavoimakoneiden lisääntymisen vuoksi takasyöttö-

riski on luonut yhden uuden
vaaratekijän ja tästä johtuen yhden työmaadoituksen
lisää sähkölaitosasentajan
työhön.

Hätätyöilmoitukset
ja ylityöt puhuttivat

Kestopuheenaihe näillä
kursseilla on ollut – ja oli
nytkin – kohtuuttomat ja
vuodesta toiseen toistuvat
valtavat ylityömäärät. Toisia
lomautetaan ja toisille haetaan lisätunteja. Näiden ylituntien päälle tehdään vielä
suuria määriä hätätyötä. Liian kevein perustein annetut
hätätyöilmoitukset ovat aiheuttaneet suurta paheksuntaa asentajien keskuudessa.
Ennen töiden ulkoistamista
ei ylityöongelmaa juurikaan
esiintynyt, vaikka suurin
ylityömäärä oli nykyisen
250 tunnin sijasta 200 tuntia. Eiköhän ongelma johdu
siitä, että asentajia on liian
vähän. Kymmenen vuoden
takaiseen aikaan verrattuna
on alan asentajista kadonnut
noin 25 prosenttia. 80-lukuun verrattuna kato on vielä suurempi.

Verkkoyhtiön
näkemyksiä

Verkkoyhtiön näkemyksiä
esitteli Ville Maksimainen
LNI-verkosta (entinen Vattenfall Verkko Oy). Hän

valotti samalla valvomon
onnistumista suuren vikamäärän selvittelyssä vuodenvaihteen myrskyjen aikaan.
LNI:llä oli asentajia maastossa noin 300. Maksimainen piti määrää tilanteeseen
nähden riittävänä. Lisäksi
noin 100 henkilöä oli valvomossa ja asiakaspalvelussa.
LNI oli tehnyt jo selvityksen siitä, "Miten meni?".
Asentajat saivat parhaat pisteet – mikä tieto otettiin tyytyväisyydellä vastaan.
Ihmeteltiin, mistä oli lähtenyt erään urakoitsijan
asentajille määräys vikojen
aikaan tehdä 24 tuntia työtä
yhteen menoon. Maksimaisen mukaan verkkoyhtiön
puolelta sellaista määräystä
ei oltu lähetetty. Arveltiin
että määräys oli matkalla
muuttunut tai se oli väärin
ymmärretty.
Kun viestiketju pitenee,
ohjeetkin voivat matkalla
muuttua.

Vikojen
korjaamisessa eroja

Koska kurssilla oli kahden
yhtiön asentajia, olikin hyvä
verrata, kuinka paljon asentajia oli Tapaninpäivänä
maastossa.
400 000 Vattenfallin asiakasta jaettuna 300 asentajalla tekee 1 333 asiakasta
jokaista vikamiestä kohti.

Leppäkosken Sähkön 27 500
asiakasta ja 30 asentajaa antaa luvuksi 913 asiakasta.
Jos taas vertaa kuntia, joiden alueella toimitaan, eroa
tulee vieläkin enemmän
Leppäkosken eduksi: Vattenfallin 300 asentajaa ja
alueen 107 kuntaa antaa tuloksen 2,8 asentajaa/kunta.
Leppäkosken 30 asentajaa
ja 6 kuntaa antaa tuloksen
5 asentajaa/kunta. Jokainen
voi itse päätellä, kummassa
tapauksessa viat tulevat nopeammin korjattua.

Harmaa talous
ja tiedon tuska

Harmaasta taloudesta luennoi Sähköliiton työehtoasiamies Hannu Luukkonen.
”Mitä enemmän tietoa,
sitä enemmän tuskaa” näyttää pitävän paikkansa.
Esimerkiksi Olkiluodon
ydinvoimala, joka on nyt
Suomen suurin rakennustyömaa ja jonka pitäisi olla
malliesimerkki rakennustyömaasta, näyttääkin olevan
Suomen suurin ongelmien
aiheuttaja.
Kun vielä tiedämme, kuka
on rakennuttamassa laitosta,
ei rakennuttajalle kiitosta
heru. Tuntuu hurjalta, että
ulkomaalaisella halpatyövoimalla rakennetaan ydinvoimalaa ja lisäksi verotulotkin
jäävät Suomelta pienem-

mäksi.
Onko Suomi muuttunut
2000-luvulla maaksi, jossa
ammattiliitot ovat ainoat,
jotka pyrkivät huolehtimaan
lain noudattamista? Miksi
työnantajaliitot ovat hiljaa?
Luulisi asian heitäkin jurppivan, koska halpatyövoiman
käytön vuoksi suomalaisilta
yrittäjiltä jää moni urakka
saamatta. Tämän ongelman
luulisi olevan yhteinen.
Tilaajavastuulaki, jonka
piti olla parannus näihin ongelmiin, onkin täynnä porsaanreikiä.
Kun Luukkonen vielä kertoi veroparatiisimaista, joihin hän Suomenkin yhdisti,
jäi kurssilaisille tunne, että
Suomessa on harmaa talous
ottanut painavan jalansijan.

Jatkuva kilpailuttaminen närästää

Sähköliiton sektoripäällikkö
Sauli Väntti puhui työehtosopimusasioista.
Vilkasta keskustelua aiheutti verkkoyhtiöiden urakoitsijoiden muutaman vuoden välein tapahtuvat kilpailuttamiset, joista kukaan ei
hyödy. Muutoksessa asentajat joutuvat yleensä kärsijän
asemaan.
Nytkin oli vuodenvaihteen vikaruljanssissa mukana
asentajia, joilla oli edelliseltä
työnantajalta työsuhde päät-

tymässä eikä uudesta työnantajasta ollut varmuutta.
Työmotivaatio ei ole tällöin
parhaimmillaan, eikä sitä
paranna myöskään se, että
yhtiön vaihdossa aikamiehetkin on palkattu uuteen
yhtiöön nuoremman asentajan palkalla.
”Lonkasopimus”, joka on
Helsingissä linja-autokuskeilla, olisi ehkä yksi vastaveto tähän muutosvaiheeseen.
Uusilla urakoitsijoilla ei
aina ole myöskään lakimääräisiä sosiaalitiloja. Urakoitsijoilla on pyrkimys siirtää
nämä sosiaalitilat toimistoineen, autoineen ja vikavarastoineen asentajien murheeksi. Tähän pitäisi uudessa
työehtosopimuksessa saada
jonkinlainen korvaushinnasto.
Muistamme vielä, kuinka hyvin ennen oli, kun oli
esimerkiksi saappaidenpesupaikat, suihkut saunoineen,
haalareiden kuivaustilat, pesukoneet ja autoille tallit.
Jotta osakin näistä pystyttäisiin säilyttämään, riittää
siinä luottamushenkilöillä
työtä.
Kurssiterveisin
Hannes Koivula

Sähköliiton yhteystiedot
SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITTO RY
Aleksanterinkatu 15,
PL 747
33101 TAMPERE
puh. 03 252 0111
faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi
www.facebook.com/
Sahkoliitto
SÄHKÖLIITON
HENKILÖKUNTA
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@
sahkoliitto.fi
(Sähköpostiosoitteissa
ä ja ö korvataan a- ja okirjaimella
LIITON JOHTO
Puheenjohtaja
Alakoski Martti
050 61 188
Liittosihteeri
Punkki Timo 050 68 297
Johdon assistentti
Ahonen Minna
050 409 8455
VIESTINTÄ
JA TIEDOTUS
Vasama ja
ulkoinen tiedotus
vasamalehti@
sahkoliitto.fi
Päätoimittaja
Alakoski Martti
050 61 188

Vastaava toimittaja
Kallio Riitta 050 67 590
Tiedotussihteeri,
toimittaja (oto)
Nurmikolu Margit
050 409 8472
LAKIASIAT

Tekninen sihteeri
Paasonen Anne-Marie
050 409 8468
!Teollisuus- ja erityisalat
Alueasiamies
Kemppainen Markku
050 60 304

!Sähköistys- ja talotekniikka-ala, puolustusministeriö, huolto- ja
kunnossapitoala
Työehtoasiamies
Helminen Hannu
050 68 298

Työehtoasiamies
Korpinen Mikko
050 67 592

Työehtoasiamies
Luukkonen Hannu
050 68 295

Tekninen sihteeri
Lindeman Anne
050 465 0227

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko
050 60 448

EDUNVALVONTA
edunvalvonta@
sahkoliitto.fi

! Kansainväliset asiat
Sektoripäällikkö
Väntti Sauli
050 528 7044

Alueasiamies
Ollila Jari
050 60 302

Energia - ICT- verkostoala, teollisuus- ja erityisalat sekä kansainvälinen
toiminta

Kansainvälisten asioiden
sihteeri
Aalto Minnaliisa
050 539 1747

Sektoripäällikkö
Väntti Sauli
050 528 7044

Lakimies, EWC-asiat
Heiniluoma Tero
050 60 301

!Energia – ICT –
verkostoala
Alueasiamies
Leppänen Jouni
050 60 303

Sähköistys- ja talotekniikka-ala, puolustusministeriö, huolto- ja kunnossapitoala
sekä työympäristöasiat

Alueasiamies
Lujanen Juha
050 563 4400

Sektoripäällikkö
Rimmistö Keijo
050 68 291

Lakimies
Heiniluoma Tero
050 60 301
Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo
050 366 2196

Tekninen sihteeri,
toimitsija (oto)
Hoivala Päivi
050 68 296
! Työympäristöasiat
Vastaava
työympäristöasiamies
Korhonen Veijo
050 68 294
Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo
050 366 2196

JÄSENPALVELUT JA
KOULUTUS
Järjestö- ja
koulutuspäällikkö
Salmi Reijo 050 67 591
Tekninen sihteeri
Järvensivu Kaisa
050 409 8456
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TALOUS, ATK,
TOIMISTO- JA
KIINTEISTÖPALVELUT
Talouspäällikkö,
henkilöstöpäällikkö
Toikkonen Marketta
050 68 290
Taloushallinto ja atk
Kirjanpitäjä
Andersson Johanna
03 252 0111

Jäsenrekisteri
jasenrekisteri@
sahkoliitto.fi
Päivystys arkisin
klo 9-11 ja 14-15
puh. 03 252 0303

Atk-sihteeri
Hoivala Anne
050 409 8458

Jäsenrekisterinhoitaja
Haapamäki Leila
03 252 0303

Maksuliikenteenhoitaja
Klemola Mervi
03 252 0111

Jäsenrekisterinhoitaja
Toivonen Arja
03 252 0303

Palkanlaskija
Myllymäki-Nälli Maija
03 252 0111

Toimistotyöntekijä,
jäsenmaksutilitykset
Kangas-Sorsa Hannele
03 252 0111

Toimisto- ja
kiinteistöpalvelut
Toimistotyöntekijä
Niemenmaa Teija
050 371 8961

Koulutusasiat
Kurssisihteeri
Mäkkylä Tiina
050 409 8469
Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies
Leppänen Jouni
050 60 303

Kansainvälisten
asioiden sihteeri
Aalto Minnaliisa
050 539 1747

Toimistotyöntekijä
Rosenvall Pia
03 252 0111
Vaihteenhoitaja
Salminen Leila
03 252 0111

Postitus 03 252 0111
postitus@sahkoliitto.fi

Kaarniemen lomapaikka
Haikka Tapio
0440 557 841

Sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi
Metropoliassa
Talotekniikan insinööriopinnoissa (AMK) voit syventyä sähkötekniikkaan. Opit hallitsemaan kiinteistöjen sähköenergia- ja tietojärjestelmien suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.
Erityisenä painopisteenä ovat kiinteistöjen modernit ohjaus- ja
valvontajärjestelmät sekä energiatehokkuusratkaisut. Keskeisiä
opintokokonaisuuksia ovat mm. sähkötekniset tietojärjestelmät,
rakennusautomaatiojärjestelmät sekä sähköasennusjärjestelmät.
Koulutuksessa painottuvat käytännönläheisyys ja työelämäyhteistyö.
Opintoihin kuuluvan laajan työharjoittelun ja osan opinnoista voit
suorittaa halutessasi myös ulkomailla.
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2012 ja kestää 4 vuotta.

ENEMMÄN KOKEMUSTA
ENNEN KAIKKEA.
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Hae opiskelemaan kevään yhteishaussa 5.3.–3.4.2012.
Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön: www.metropolia.ﬁ/haku
Lisätietoja saat myös koulutussuunnittelija Katariina Kainulta,
puh. 020 783 6043, katariina.kainu@metropolia.ﬁ
Yhteishaku 5.3.–3.4.2012
KULTTUURI • LIIKETALOUS • SOSIAALI- JA TERVEYSAL A • TEKNIIKK A JA LIIKENNE
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Työttömyyskassa

TIEDOTTAA

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin

klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Kun joudut työttömäksi
tai lomautetuksi
ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työnantaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.
TE-toimiston antamia ilmoittautumispäiviä on noudatettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukorttiin merkitty uusimispäivä
umpeutuu. TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, ellei työnhakusi
ole voimassa. Jos työnhakusi katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
unohtamiseen, pitkään ilmoittautumisväliin, auton

rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muuhun inhimilliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!

TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulostaa sen ja palkkatodistuspohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.
Liitä hakemukseesi viereisen muistilistan mukaiset
liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

Työtön nuori!

Viikko Lapissa
voimaannuttaa

Koe aito Lappi Utkujärven majoilla
Muoniossa 20.–26.4.2012.

Vaella, hiihdä, kalasta, pulikoi kylpylässä tai keskity
puhtaasti saunomiseen. Rauhoitu, rentoudu ja kerää
uusia kokemuksia ja tuttavuuksia.
Elämysten keskellä saat myös tuiki tärkeää työelämätietoutta sekä aikaa ja apua tavoitteidesi pohtimiseen.
Eikä muuten ole rahasta kiinni
16–28-vuotiaille työttömille nuorille tarkoitettu
päihteetön leiriviikko on osallistujille maksuton
aina kuljetuksia myöten. Helsingistä Muonioon
lähtee yhteiskyyti johon pääsee mukavasti mukaan
myös matkan varrelta.
Hakuaika 20.–26.4.2012-leirille päättyy 26.3.2012

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

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

Liitä ansiopäivärahahakemukseen
HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla
työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa
siitä päivästä, jolle etuutta
haetaan. Hakuaika koskee
kaikkia työttömyyskassan
maksamia etuuksia.
YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVAASIOISSA
Työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta
palvelee numerossa
010 194 911.

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
P
34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna3
konpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvausta ei tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät, jotka on
maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai palkaton sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero.
Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
J
Lomautusilmoituksessa, joka työnantajan pitää antaa
L
llomautetulle kirjallisena vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista, pitää olla myös lomautetun
allekirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä.
Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
K
Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
P
kotihoidon tuesta.
k

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

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
J
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
m
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
v
2010 verotuspäätöksestä.
Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
M
verotietoja, jotka työttömyyskassa saa kerran vuodessa
v
– 1. helmikuuta – suoraan verottajalta.

Kun sinulle on jo maksettu päivärahaa,
tee jatkohakemukset netissä!
Haluatko heti tietää
koska raha on tililläsi?

Lähetä jatkohakemus
netin kautta

Ota käyttöön tekstiviestipalvelu. Saat ilmaisen viestin päivärahasi maksupäivästä matkapuhelimeesi välittömästi, kun kassa on käsitellyt hakemuksesi. Tieto on sinulla huomattavasti
nopeammin kuin postitse lähetettävällä maksuilmoituksella.

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

Kirjaudu www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa-sivulta
Työttömyyskassan verkkopalveluun. Valitse Omat tiedot ja
Päivitä yhteystietojasi. Tarkasta, että matkapuhelinnumerosi
on oikein ja rastita Tieto maksupäivästä
lähetetään tekstiviestillä.

Ajantasaista mutta ilmaista!
Valittuasi maksupäivästä ilmoittamisen tekstiviestinä ei kassa
enää postita sinulle maksuilmoituksia eikä jatkohakemuslomakkeita. Tekstiviesti korvaa siis postitse lähetettävän maksuilmoituksen kokonaan.

Lisätiedot ja hakukaavake:
www.tatsi.org/kuksa-projekti/leirit/

Maksuilmoitus kokonaisuudessaan on aina nähtävissäsi työttömyyskassan verkkopalvelussa ja jatkohakemuksetkin teet
näppärästi netissä.

Yhteyshenkilö: sanna.vallinen@sak.fi , puh 050 460 1611
Sanna Vallinen, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry,
Hakaniemenranta 1 A 3. krs, 00530 Helsinki

Verkkopalvelun kautta lähetetty jatkohakemus on perillä kassassa saman tien, säästät postimaksut eikä edes persoonallinen käsiala voi hidastaa hakemuksesi käsittelyä.
Viesti matkapuhelimeesi korvaa
postitse lähetettävän maksuilmoituksen.

Saat päivärahat tilillesi nopeasti
ja säästät postimaksun
Kun lähetät netin kautta sunnuntaihin päättyvän neljän
viikon hakemuksesi, jossa on pelkkiä työttömänäolopäiviä
eikä muutoksia yleistiedoissa, viimeistään maanantaina
kello 10.00, ovat päivärahat tililläsi jo keskiviikkona.
Näin kirjaudut verkkopalveluun ensimmäistä kertaa
Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Salasana on oma postinumerosi.
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12 merkkiä pitkä ja siinä on käytettävä kahta seuraavista kolmesta: ISOJA KIRJAIMIA, pieniä kirjaimia tai numeroita 2–9. Erikoismerkit sekä skandit å, ä ja ö eivät kelpaa.

Kassalla, rekisterillä ja Voimavirralla sama salasana
Jos olet aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja salasanasi
säilyy entisellään.

• Ensimmäinen päivärahahakemus liitteineen pitää lähettää aina kirjeitse.
• Päivärahahakemusten tekeminen netissä on mahdollista vasta, kun olemme käsitelleet
ensimmäisen hakemuksesi ja maksu on saapunut tilillesi.
• Jos edellisestä maksukerrasta on kulunut yli 3 kuukautta, pitää päivärahahakemus lähettää
jälleen kirjeitse. Kun raha on ilmestynyt tilillesi, alkaa nettihakemustentekopalvelu taas toimia.
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Ei mikään yksinkertainen mimmi
Riitta Kallio

Yhä nuoremmat täyt-

tävät 50. Hokema tulee hakematta mieleen, kun
näkee Taina Lähdesluoman
sorean ja hyväntuulisen ole-

muksen. Mutta niin vain on,
että Vaasan Vaskiluodon
Voiman reipas siistijä saavuttaa 50 vuoden kypsän iän
2. maaliskuuta. Lisäksi tämä
Sähköliiton edustajiston
toinen naisjäsen on jo kahden lapsenlapsen onnellinen

mummo.
- Ei siis mikään yksinkertainen mummo, Lähdesluoma nauraa, ja paljastaa myös
olevansa tuore rouva, joka
purjehti avioliiton satamaan
viime syksynä.
Pikkuiset lastenlapset kutsuvat mummoaan mimmiksi.
- Ensimmäinen lapsenlapsi ei puhumaan opetellessaan millään saanut sanottua
mummi. Niin hän päätti kutsua minua mimmiksi. Sama
nimi kelpasi toisellekin lapselle, joten naperot tulevat
aina mimmilään, eivät mummolaan.
Kaskisista kotoisin oleva
Lähdesluoma palasi lähes
30 Vaasassa vietetyn vuoden
jälkeen asumaan juurilleen
kolmen lapsensa aikuistuttua. Naapurista löytyi myös
toinen paluumuuttaja, ja nyt
lapsuuden aikainen leikkikaveri on aviomies.
- Aluksi meillä oli sisareni kanssa yhteinen mökki,
– Kahdeksan vuotta Sähköliiton
edustajistossa on ollut opettavaista aikaa. Nykyään muissakin liitoissa olevat kaverit
tulevat kyselemään esimerkiksi
työsuojeluasioiden hoidosta,
Taina Lähdesluoma sanoo.

mutta nyt olen remontoinut
vanhaa omakotitaloa jo pari
vuotta. Onneksi myös miehelläni pysyy vasara kädessä.

Työtä ja opiskelua

Taina Lähdesluoma on ennättänyt pitää yllä Vaskiluodon Voiman siisteyttä jo
30 vuotta. Perustehtävä on
pysynyt samana, mutta menetelmät ovat muuttuneet.
Palkanmaksaja on jo pitkään
ollut Proma-palvelut, vaikka
työpaikka on pysynyt Vaasassa ennallaan.
- Suurin muutos on siinä,
että töitä tehdään nykyään
paljon pienemmällä porukalla kuin aikanaan. Tietysti tekniikan kehitys on
vastavuoroisesti helpottanut
työn raskautta. Mikä ennen
tehtiin käsipelillä hoidetaan
esimerkiksi itsevetävän monitoimikoneen ohjaimissa.
Moni ei varmaan myös tiedä, kuinka mielenkiintoista
ja haastavaa siivoustyö isossa
laitoksessa on.
Lähdesluoma on työnsä
ohessa opiskellut työnohjaajaksi. Puhtaanapidon teknikkokoulu on loppututkintoa
vailla. Siinä sivussa hän on

ennättänyt käydä myös kolmevuotisen taidekoulun ja
puolitoista vuotta kestäneen
urheiluhierojatutkinnon.
- On mukavaa ja mielenkiintoista oppia aina uutta.
Sitä paitsi en osaa olla jouten.

kallakaan.
- En ole kokenut mitään
sukupuolisyrjintää. Olen
aina vain yksi ”äijistä” ja
hurtti huumori on hallussa.
Mielelläni jatkan edustajistossa, jos kaverit edelleen
minuun luottavat.

Luottamustoimet
kiinnostavat

Taide henkireikänä

Työsuojeluasiat kiinnostavat
Taina Lähdesluomaa. Työpaikkansa varatyösuojeluvaltuutettuna hän on viime
aikoina paneutunut aihepiiriin syvällisesti.
- Meillä on torstaisin työsuojeluvaltuutetun päivä. Se
tarkoittaa, että kierretään
laitosta, jututetaan kavereita, katsastetaan suojavälineitä – esimerkiksi testataan
hätäsuihkujen toimivuus.
Aikaa voi käyttää myös työsuojeluasioiden opiskeluun.
Itseäni on aina kiinnostanut
myös henkinen työsuojelu.
Edustajiston jäsenenä Lähdesluoma (silloinen Kuusisto) oli vuosia mukana myös
työympäristövaliokunnassa.
Miesvaltainen porukka ei
reipasta naista ahdistanut
kuten ei miehisellä työpai-

Uudenlainen
sähkökalustesarja
Helppoja ja älykkäitä
ratkaisuja valaistukseen,
sähkölaitteiden hallintaan
ja energiatehokkuuteen.
Valittavana yli 250
toimintoa ja yli 400
kojetta.

Ota yhteys paikalliseen
sähköliikkeeseen
Ota yhteys paikalliseen
Ota yhteys
paikalliseen
sähköliikkeeseen
###*+&"/$!%$-,$1$&)-!&*&.0('
sähköliikkeeseen
###*+&"/$!%$-,$1$&)-!&*&.0('

PEREL OY

Taina Lähdesluoma on aina
harrastanut taidetta. Muutama vuosi sitten hän sai
SAK:n kulttuuriapurahan
taidenäyttelyn järjestämiseksi ja taideopintojensa tukemiseksi.
- Erityisen ihastunut olen
pastelliväreihin, mutta teen
myös graﬁikkaa ja syövytystöitä, kun sellaiseen on mahdollisuus.
Lähdesluoma kuuluu Vaasan ja Kaskisten taidekerhoihin ja kesäisin hän myös
opettaa pastellimaalausta kotikaupungissaan.
- Luovaa työtä teen myös
kotona. Olen sanonut miehelleni, että lumen luonti
on minun hommani, ainakin
suojakelillä!!
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Osastot
TOIMIVAT

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto

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

005 Lounais-Hämeen
sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 17.3.2012
klo 12.00 Forssan järjestöjentalolla. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Pilkkikilpailut ja ulkoilupäivä
Tervaniemessä 17.3.2012.
Ilmoittautuminen kilpailuun klo
8.30, pilkkiaika klo 9 – 13. Punnituksen jälkeen on sauna kuumana ja pientä suolapalaa tarjolla.
Alajärvellä hiihto- ja retkiluistelumahdollisuus, ota perhe mukaan!
Lisätietoa tapahtumasta,
puh. 040 522 3628.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Kevätkokous pidetään maanantaina 23.4.2012 klo 18.00
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin kokoustiloissa, Raatihuoneenkatu 21. Tervetuloa mukaan!

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osaston sääntömääräinen kevätkokous torstaina 29.3.2012
klo 18.00 ravintola Amandassa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 8.3.2012 klo
17.00 hotelli Degerbyn kokoustiloissa Loviisassa. Esillä sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat, muun muassa tilinpäätös vuodelta 2011 ja vastuuvapauden
myöntäminen sekä muut ajankohtaiset asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
–Ammattiosaston hallitus

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osasto järjestää jäsenille perheineen laskettelumatkan Himokselle lauantaina 24.3.2012. Osasto
tarjoaa bussikuljetuksen Loviisasta sekä ruokailun Himoksella.
Bussi lähtee Valkon päiväkodilta
klo 7.00 ja ajaa bussireittiä
Loviisan turistipysäkille, josta
jatketaan klo 7.30 Myrskylä,
Orimattila, Lahti -reittiä Himokselle. Takaisin Himokselta lähdetään klo 17.00. Mukaan mahtuu
50 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset 15.3.2012
mennessä: Juha Nissinen (mieluiten e-mail) juha.nissinen@
fortum.com tai puh: 010 455
3534.

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Pilkkikilpailut järjestetään sunnuntaina 1.4.2012 klo 9.00 –
14.00 Loviisan Sahaniemessä.
Kisoissa on kolme sarjaa: miehet,
naiset, lapset alle 15 vuotta.
Kyseessä on ns. kaiken kalan kisa. Lisäksi yhdessäoloa, makkaranpaistoa ja virvokkeiden nauttimista. Lisätietoja antaa tarvittaessa Jari Silander, puh. 010 455
3388 tai sähköpostitse jari.silander@fortum.com.
Tervetuloa jäsenet perheineen!
–Ammattiosaston hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry

asiat. Osaston kokouksen jälkeen
pidetään vapaa-aikayhdistyksen
vuosikokous. Tervetuloa!
–Hallitus

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

Pilkkikilpailut 17.3.2012
klo 9.00. Lähtö Julkulan rannasta. Ruokailu klo 13.00. Kaikki
mukaan perheineen! –Hallitus

039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039 ry

Kevätkokous maanantaina
17.4.2012 klo 17.00 Hakaniemessä, Paasivuorenkatu 2 C,
Helsinki. Esillä osaston sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät
asiat. Tervetuloa! –Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry

Osaston sääntömääräinen
kevätkokous torstaina
19.4.2012 klo 16.30 osaston
toimistolla, Brahenkatu 13 A 4,
Turku. Esillä sääntömääräiset
asiat. Kahvia ja purtavaa tarjolla.
Tervetuloa mukaan!
–Osaston hallitus

042 Valkeakosken
Sähköalantyöntekijät ry

Kevätkokous keskiviikkona
7.3.2012 klo 17.30 uimahallin
kokoustilassa, Valkeakoskella.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 6.3.2012
klo 19.00 osaston toimistolla,
Vapaudenkatu 79 A.
Esillä sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

Eläkeläisjaoston kokous pidetään maanantaina 27.2.2012
klo 13.00 osaston kokoustilassa,
Paasivuorenkatu 2 C, 4. krs.
Kokouksen aiheina ovat muun
muassa kevät- ja syysretket.
Tule keskustelemaan ja tapaamaan kavereita. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry

Osaston pilkkikisat pidetään yhdessä JAP:n kanssa
17.3.2012 klo 9.00 hotelli
Alban rannassa.
Kireitä siimoja! –Hallitus

030 Anjalankosken
Sähkötyöntekijät ry

Osaston kevätkokous pidetään
tiistaina 20.3.2012 klo 17.00
osaston toimitiloissa.
Käsitellään sääntömääräiset

Aluetoimistojen
päivystys 2012
POHJOIS-SUOMEN
ALUETOIMISTO
Mäkelininkatu 31
90100 OULU

ITÄ-SUOMEN
ALUETOIMISTO
Matkakuja 6 A, 2. krs.
48600 KOTKA

Alueasiamies
Kemppainen Markku
050 60 304
Paikalla Pohjois-Suomen
aluetoimistossa pääsääntöisesti maanantaisin
klo 8.30-16.00.

Alueasiamies
Leppänen Jouni
050 60 303

Aluetoimistopäivät
Oulun ja Lapin alueilla
31.1.2012 Oulun alue
9.2.2012
Lapin alue
15.3.2012 Oulun alue
12.4.2012 Lapin alue
10.5.2012 Oulun alue
7.6.2012
Lapin alue
Heinä- ja elokuussa ei ole
aluetoimistopäivää
13.9.2012 Oulun alue
18.10.2012 Lapin alue
8.11.2012 Oulun alue
13.12.2012 Lapin alue

22.3.2012 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 12.3.2012 klo 15.00 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi. Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen.

Päivystys Lappeenrannassa, 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

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 13.3.2012 klo 18.00
ravintola Asema X:ssä.
Aiheena muun muassa osaston
tulevaisuus ja sääntömääräiset
asiat. Kokouksessa on läsnä
Sähköliitosta Sauli Väntti.

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston pilkkikisat lauantai
10.3.2012 klo 10.00 Kyrkösjär-

Luottamushenkilöseminaari
toukokuussa
Sähköliiton perin-

teinen luottamushenkilöseminaari järjestetään
Tampereella jo kolmatta
kertaa. Tällä kertaa ajankohta on 11.5. – 12.5.2012
ja paikka vanha tuttu hotelli
Scandic Rosendahl.
Henkilökohtainen seminaarikutsu ja -ohjelma lähetetään liiton luottamushenkilöille maaliskuun alussa.
Keskeisinä aiheina ovat
talouspoliittinen tilanne,
harmaa talous ja paikallinen
sopiminen.
Seminaaria varten tehdään paikallisesta sopimisesta lähiviikkoina myös

vellä Jalasjärventien varrella olevan parkin kohdalla. Koko
perheen kisa ja sarjat kaikille!
Tervetuloa kaikki mukaan!
Yhteyshenkilöt:
Hannu Lehtola, Marko Haapanen 040 705 8208,
Timo Harjunpää 0400 863 689,
Mikko Kopra 040 721 3309.

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry

Osasto järjestää jäsenilleen
urakkalaskentakurssin 17.3 –
18.3.2012. Kurssi järjestetään
Seinäjoen ty:n tiloisssa, Keskuskatu 17 A, kellarikerros, Seinäjoki. Kurssi alkaa klo 10.00 (aamukahvi klo 9.45). Kouluttajana
alueasiamies Jari Ollila. Tervetuloa mukaan kaikki urakkalaskennasta sekä urakkahinnoittelusta
kiinnostuneet! (Lauantaina päivän
opintojen jälkeen saunomismahdollisuus, joten omat pyyhkeet
mukaan). Lisätietoja Jani MäkiMaunus, puh. 040 592 4814 tai
jani.maki-maunus@netikka.fi

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

Pilkkikilpailut järjestetään
4.3.2012 JHL-Majalla, entisellä
KTV-Majalla, Alasenjärvellä, Kotiniemenkuja 31. Kaikki perheineen
viettämään mukavaa kevätpäivää
ja hauskaa yhdessäoloa. Jäälle
kilpailijat pääsevät klo 9.00.
Sarjoja löytyy kaikille osallistujille. Paikan päällä makkarangrillausta ja muuta naposteltavaa.
–Vapaa-ajan jaosto

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 13.4.2012 klo
18.00 Sauna-clubilla, Saimaankatu 8, (käynti sisäpihan kautta).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämiä ja muita ajankohtaisia asioita. Kokouksen jälkeen
tarjolla ruokailua ja saunomista.
Kaikki osaston jäsenet tervetuloa
kokoukseen. –Vapaa-ajanjaosto

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry

Urakkalaskentakurssi osaston jäsenille 10.3. – 11.3.2012
Sokos Hotel Vaakunassa, Porrassalmenkatu 9. Aikataulu: 10.3.
klo 09.00 – 17.30 ja 11.3. klo
9.30 – 13.00. Lauantaina lounas ja päivällinen ravintola Fransmannissa. Ilmoittautumiset 2.3.

sähköinen kysely luottamushenkilöille ja satunnaisotannalla osalle jäsenistöä. Muistathan vastata kyselyyn,
koska siitä saadaan runsaasti
hyödyllistä tietoa seminaaria varten ja mihin suuntaan
paikallista sopimista tulisi
kehittää.
Merkitse seminaarin ajankohta jo nyt kalenteriisi!!

Luottamushenkilöiden
yhteystiedot
Sähköliiton edun-

valvontaosasto muistuttaa luottamushenkilöitä
pitämään yhteystietonsa
ajan tasalla, jotta liitosta
lähetettävä posti löytää perille.

mennessä puh. 050 327 3582.
ilmoita myös mahdolliset ruokaaineallergiat! –Sihteeri

060 Mikkelin
sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 16.3.2012
klo 18.00 hotelli Cumuluksessa,
Mikonkatu 9. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! –Hallitus

060 Mikkelin
sähköalantyöntekijät ry

Perinteiset pilkkikilpailut
järjestetään lauantaina 31.3
klo 9.00 – 13.00 Heimarissa,
Laitialantie 190, Mikkeli.
Tervetuloa!

066 Suonenjoen
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

Osaston kevätkokous pidetään
7.3.2012 klo 18.00 Suonenjoella Sammaltalon takkahuoneessa. Esillä sääntömääräiset asiat.
–Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto

Eläkejaoston maaliskuun kokous
7.3.2012 klo 13.00 Kettumäen
palvelukeskuksessa. Anssi Tähtinen kertoo ajankohtaisista
Kouvolan kaupungin asioista.
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

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry

Pilkkikisat pidetään Kaarniemessä lauantaina 24.3.2012 klo 10
– 14. Majoittuminen 23.3. – 25.3
mökkeihin ja huoneistoihin. Ilmoittautumiset 20.3. mennessä
puh. 044 425 2552/sihteeri.

106 Savon
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 16.3.2012 klo
18.00 hotelli-ravintola Savoniassa, Sammakkolammentie 4, Kuopio. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
–Hallitus

Vaivattomin tapa on päivittää tiedot nettisivuilla
verkkopalveluiden kautta
www.sahkoliitto.ﬁ > Jäsenrekisteri. Verkkopalvelut
löytyvät etusivun oikeasta
reunasta. Kirjautumisohjeet
tulevat esiin välittömästi
linkin painamisen jälkeen.
Verkkopalvelu toimii 24
tuntia vuorokaudessa eli sitä
voi käyttää silloin kuin parhaimmalta tuntuu.
Yhteystietojen muutoksia
voi lähettää myös jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ !

Din prenumeration på
Löntagaren
Alla våra avtalsbran-

schmedlemmar med
avtalsbranschnummer 002,

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 13.4.2012 klo 15.00
liiton tiloissa, Paasivuorenkatu
2, Helsinki. Kokouksen jälkeen
lähdetään Baltic Princes -risteilylle Tallinnaan. Takaisin Helsingissä ollaan 14.4.2012 klo
16.30. Ilmoittautumiset Päiville,
puh. 050 453 0407 viimeistään
12.3.2012 mennessä. Ilmoittautumismaksu risteilylle on 100 €,
joka palautetaan laivalla.
Tervetuloa!

123 Länsi-Suomen
tietoliikennealan
ammattilaiset ry

Kevätkokous pidetään perjantaina 23.3.2012 klo 18.30 Härmän kuntokeskuksessa. Käsitellään kevätkokousasiat. Ruokailu
kokouksen jälkeen. Salissa illalla
tanssittaa Finlanders. Tervetuloa!
–Hallitus

128 Ekenäs El-arbetare rf

Stadgeenligt vårmöte
13.3.2012 kl. 19.00 på Motel
Marine. Stadgeenliga ärenden.
Välkommen! –Styrelsen.
Sääntömääräinen kevätkokous
13.3.2012 klo 19.00 Motel
Marinessa. Sääntömäärämät
asiat.Tervetuloa! –Hallitus

140 Keski-Karjalan
Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen kevätkokous
perjantaina 16.3.2012 klo
19.00 Kansanopistolla Kiteellä.
Saunat ja iltapalaa. Tervetuloa!
–Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry

Vuosikokous pidetään keskiviikkona 7.3.2012 klo 18.00 Murginapirtin tiloissa Ilomantsissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 23.3.2012 klo 18.00 hotelli Pietari Kylliäisessä, Savonlinnassa. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tilaisuus alkaa ruokailulla. Ilmoittautumiset ja ruokavaliot 15.3.2012 mennessä Jouni
Ruuskaselle, jouni.ruuskanen@
sssoy.fi tai 040 727 6589. Tervetuloa! –Hallitus

005, 006, 008, 010-18 och
020-023 som uppgett svenska som modersmål har rätt
till en prenumeration på tidningen Löntagaren.
Prenumerationen görs en
gång och fortsätter tills avtalsbranschen ändras till
pensionär (999) eller om
medlemmen beslutar att
själv säga upp prenumerationen.
Du kan prenumerera på
Löntagaren bara via Sähköliiton verkkopalvelut. Logga
in på förbundets webbsidor,
www.sahkoliitto.ﬁ, och gå
till Sähköliiton verkkopalvelut > Kalenteri- ja lehtitilaukset.
Beställningarna visas i
dina medlemsregisteruppgifter under Omat tiedot >
Tilaukset. Själva prenumerationen utför du enligt instruktionerna på sidan. !
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vuotta

Fin

1987 - 2012

6000 sähkötarvikkeen
nettohinnat toimituskustannuksineen
löytyvät vaivattomasti
260 sivuisesta hinnastostamme jota voit katsella,
ladata tai tilata ilmaiseksi
kotisivultamme www. f i n n pa r t t i a . f i

Esim. sivulta 169 löytyy
karjasuojaja teollisuusvalaisimet kuten K V 2 3 6 P teho 2x36W
pituus 1310 mm. IP65. Hinta vain
1-11 kpl 29 50 €/kpl yli 11 kpl 28 50 €/kpl
K V 2 5 8 P teho 2x58W
pituus 1620 mm. Hinta vain
1-11 kpl 34 00 €/kpl yli 11 kpl 33 00 €/kpl
S i v u l t a 1 6 0 T Y Ö 1 4 P 2 Osramin elektronisella HF-liitäntälaitteella varustettu työpistevalaisin kytkimellä ja 2-os.pistorasialla, teho 14W
pituus 725 mm. IP21. Hinta vain
1-9 kpl 26 00 €/kpl yli 9 kpl 24 00 €/kpl
CARLO GAVAZZI aika- ja valvontareleet, anturit ja elektrodit sekä energiaanalysaattorit ja kWh-mittarit. Esim. hinnastomme sivulta 98
CG MONI 1 monitoimi aikarele (7 erilaista toimintoa).
5 A vaihtokoskettimella. Aika-alue portaattomasti säädettävissä
0,1 sekunnista -100 tuntiin. Ohjausjännitteet 24 DC V ja 24-240 AC V
hinta vain 1-9 kpl 22 00 €/kpl yli 9 kpl 19 80 €/kpl
Sivulta 107 DIN KWH 1 P 1~ kWh-mittari. Max lukema 99999,9kWh.
LCD näytöllä.Tarkkuusluokka on 1. IP 40. 230V(184 -276 V ).
Max 32A. 48-62 Hz. -25 ---+55 °C.
hinta vain 1-9 kpl 54 00 €/kpl yli 9 kpl 49 00 €/kpl
DIN KWH 3 P 3~ kWh-mittari. Max lukema 9999999,9kWh.
LCD näytöllä.Tarkkuusluokka on 1. IP 50. 400V (340-440V).
Max 64A. 45-65Hz. -25 -+55°C. Näyttää myös tehon kW ja virran A
hinta vain 1-9 kpl 149 €/kpl yli 9 kpl 139 €/kpl

GE-keskuskomponentit, esim 1-vaiheiset GE johdonsuoja-

katkaisijat. 48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).
Hinnastomme sivulta 95
AH 10 1-11 kpl 2 80 €/kpl yli 11 kpl 2 40 €/kpl
AH 16 1-11 kpl 2 80 €/kpl yli 11 kpl 2 40 €/kpl
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi.
Sysäysvirrankestävät ja pulssin tunnistavat.
Pakkaskestoisuus -25 °C. Hinnastomme sivulta 94
VVS 225 A 1-5 kpl 18 80 €/kpl yli 5 kpl 16 80 €/kpl
VVS 440 A 1-2 kpl 24 80 €/kpl yli 2 kpl 22 80 €/kpl

Taipuisat muoviputket johtimilla eli putkijohdot, myydään

vain täysinä rullina. Laajemmin hinnastomme sivulta 20 esim.
TAM 3x1,5 (Mu,Si ja Kv)
1 rulla 100 m 0 83 €/m tai 2 rullaa
TAM 3x2,5 (Mu,Si ja Kv)
1 rulla 100 m 1 33 €/m tai 2 rullaa
TAM 5x1,5 (Mu,Ru,Ha,Si ja Kv) 1 rulla 100 m 1 12 €/m tai 2 rullaa

079 €/m
129 €/m
108 €/m

Pinta-asennuskaapelit 1,5 - 25 mm² hinnastomme sivulta 12 esim.
MMJ
MMJ
MMJ
MMJ
MMJ

3x1,5 S
3x2,5 S
5x1,5 S
5x2,5 S
5x6 S

1-99 m 0 69 €/m yli 99 m 0 59
1-99 m 1 09 €/m yli 99 m 0 99
1-99 m 1 17 €/m yli 99 m 1 05
1-49 m 1 75 €/m yli 49 m 1 59
1-49 m 4 68 €/m yli 49 m 4 28

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

Kuparimaakaapelit 1,5 - 70 mm² hinnastomme sivulta 16 esim.
MCMK
MCMK
MCMK
MCMK
MCMK
MCMK
MCMK

2x1,5+1,5 1-99 m 0 99
2x2,5+2,5 1-99 m 1 35
4x1,5+1,5 1-99 m 1 49
4x2,5+2,5 1-99 m 1 99
1-49 m 4 20
4x6+6
1-49 m 6 90
4x10+10
4x16+16 1-49 m 10 50

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

yli
yli
yli
yli
yli
yli
yli

99
99
99
99
49
49
49

m
m
m
m
m
m
m

089 €/m
125 €/m
139 €/m
187 €/m
380 €/m
640 €/m
990 €/m

Finnparttia

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ

puh

02 72 72 00,

finnparttia . fi

www.
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Sähköliiton
KURSSIT 2012
MAALISKUU

HUHTIKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöiden laskeminen
17.3. – 18.3.2011
Sokos Hotel V Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 2.3.2012

Työehtokurssi
teollisuuden aloille
14.4. – 15.4.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 30.3.2012

Sosiaalinen media
– uusi tapa toimia
24.3. – 25.3.2012
TSL:n koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 9.3.2012

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkamääräykset
14.4. – 15.4.2012
Sokos Hotel Vaakuna,
Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 30.3.2012

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöiden laskeminen
8.9. – 9.9.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 24.8.2012

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkamääräykset
6.10. – 7.10.2012
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 21.9.2012

Työmarkkinatiedotuksen
uudet tuulet
14.9. – 15.9.2012 Tampere
Hakuaika päättyy 31.8.2012

Luottamusmiesten
peruskurssi
8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun jatkokurssi
I-osa, 10.9. – 14.9.2012
II-osa, 8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun peruskurssi
8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

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

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

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Työehtosopimus tutuksi
22.9. – 23.9.2012
Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
Hakuaika päättyy 7.9.2012
Pääluottamusmiesten
täydennyskurssi
24.9. – 26.9.2012
(sopimusala 005)
26.9. – 28.9.2012
(muut sopimusalat)
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työoikeuden täydennyskurssi

!16.4 - 20.4.2012

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssi on tarkoitettu kaikille luottamusmiehille
ja työsuojeluedustajille.
Tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa
työoikeudellisia tietoja ja taitoja ja
antaa lisävalmiuksia oikeudellisten
ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.
Sisältö
• Työsopimuslain keskeiset kohdat
• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työoikeuden ajankohtaiset asiat.
Korvaukset
Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen
koulutukseen. Siihen osallistumisesta sovitaan paikallisesti,
joten sovi työnantajasi kanssa ansionmenetyksen korvaamisesta kurssin ajalta.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus
ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä, vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake liittoon kolme viikkoa
ennen kurssin alkua osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö,
PL 747, 33101 Tampere.

Luottamushenkilöiden jaksaminen

!31.3. – 1.4.2012

Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kaikille luottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöille tarkoitetulla luottamushenkilöiden kurssilla käsitellään ja pohditaan:
• Työhyvinvointi, mitä se on ja miten sähköalalla jaksetaan?
• Omat voimavarat ja jaksaminen
• Mistä tunnistan omat jaksamisongelmani?
• Voiko työpaikan kriisitilanteisiin varautua?
• Miten kohdataan kriisit työpaikalla?
• Keinoja työhyvinvoinnin parantamiseksi
• Miten puutun häirintään ja kiusaamiseen työpaikalla?
Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen
kahden hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan 16.3.2012 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

LUOTTAMUSMIESTEN
JATKOKURSSI
I-osa, 8.10. – 12.10.2012
II-osa, 12.11. – 16.11.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Energia-, ICT- ja verkostoalojen työehtosopimuskurssi
13.10. – 14.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 28.9.2012
Paikallinen sopiminen
22.10. – 24.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun peruskurssi

!26.3. – 30.3.2012

Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin tavoitteena on selvittää työsuojeluun liittyvät
perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja
työsuojelutoiminnassa.
Avainsisältöjä ovat
• Työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet
ja merkitys ihmiselle
• Työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät,
oikeudet ja velvollisuudet organisaatiossa, työsuojelun
ennakko- ja jälkivalvonta
• Työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• Toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• Työn ja työympäristön kuormitustekijät
• Työsuojelutoiminnan kehittäminen
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä,
erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia.
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, mikäli
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake neljä viikkoa
ennen kurssin alkua osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

Teollisuuden alojen työehtokurssi

!14.4. – 15.4.2012

Cumulus Koskikatu, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille teollisuudenalojen jäsenille, erityisesti luottamusmiehille.
Kurssilla käsitellään muun muassa raamisopimuksen keskeisiä asioita sekä palkankorotuksien voimaantuloa eri sopimusaloilla ja pohditaan kunnossapitotoimintojen haasteita
jatkuvasti muuttuvassa yrityskentässä, Sähköliiton luottamusmiehen neuvotteluoikeuksia sekä asemaa työpaikalla.
Tilaisuuden kouluttajia ovat:
Mikko Korpinen, työehtoasiamies, Sähköliitto
Tero Heiniluoma, lakimies, Sähköliitto
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle 0,23
€/km.
Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 30.3.2012
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

Uusien ja nuorten
luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi
26.10. – 27.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012
Metalliteollisuuden
työehtosopimuskurssi
27.10. – 28.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012
MARRASKUU
Työympäristön
ajankohtaispäivät
10.11. – 11.11.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy
26.10.2012

ULWIN-urakkalaskentakurssi
24.11. – 25.11.2012
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.11.2012

Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai soittamalla koulutusyksikköön puh. 050 409 8469.
Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle
0,23 €/km.

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöiden laskeminen
17. 11. – 18.11.2012
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 2.11.2012

ASLAK® - kurssi
SAK-laisille luottamusmiehille
ja työsuojeluvaltuutetuille
ASLAK-kuntoutus on Kelan tukema työhyvinvointia ja
työkykyä ylläpitävä kuntoutusmuoto. Tavoitteena on tukea
työssä jaksamista ryhmämuotoisen kuntoutuskurssin avulla.
ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi
niille työntekijöille, joilla työn kuormitus johtaa helposti
terveysongelmien kasautumiseen. ASLAK -kuntoutus
ajoitetaan vaiheeseen, 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. Työskentely tapahtuu 10 hengen ryhmässä. Kurssilaiset laativat itselleen
oman kuntoutus- suunnitelman, jota toteuttavat prosessin
aikana. Kuntoutusjaksojen välillä tavoitteiden saavuttamista
tuetaan verkkoympäristössä.
Kurssiohjelma sisältää alustuksia, ryhmäkeskusteluja, pienryhmätyöskentelyä, toiminnallisia menetelmiä, rentoutumista ja erilaisia liikuntaharjoituksia. Kuntoutuksesta vastaa
tiimi, johon kuuluu työfysioterapeutti, psykologi, lääkäri ja
työelämän asiantuntija.
Toteutus
Kuntoutus on Kelan tukemaa ja osallistujalle ilmainen.
Kurssi järjestetään Avire-Kuntoutuksessa Helsingin
Malminkartanossa ja kuntoutukseen sisältyy täysihoito.
Kuntoutusjaksot ovat

1. jakso 23.04.2012 - 27.04.2012, 5 vrk
2. jakso 10.09.2012 - 15.09.2012, 6 vrk
3. jakso 17.12.2012 - 21.12.2012, 5 vrk
4. jakso 15.04.2013 - 20.04.2013, 6 vrk
Kelan kurssinumero: 44624

HUOM! Aiemmin ilmoitettu
kurssinumero oli virheellinen,
tässä on oikea.

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
Kurssin paikkatilanteen voi tarkistaa Kelan sivulta
kurssinumerolla 44624
Avire-Kuntoutus Oy
Pakarituvantie 4-5/00410 HELSINKI
p.0290091993
Asiantuntijalääkäri Kari Haring
puh. 040 718 2624, ari.haring@sak.fi
Kurssikoordinaattori Anne Lindstedt
puh. 044 781 3192, anne.lindstedt@avire.fi
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Re s um é
Utnyttja dina
medlemsförmåner nu

+358 500 867 209 johanna@andropoff.ee!

Semesteraktier
i Villa Andropoff
kan bokas
23.2 – 7.3.2012

Ytterst krävande
arbetsplats
Riitta Kallio

Margit Nurmikolu

#Utbyggnaden av T-av# Elektrikerförbundets

semesteraktier i Pärnu i Estland ligger vid havsstranden,
i anslutning till Villa Andropoffs semester- och konferenscentrum. I semesteraktierna ingår två spelaktier
för en vecka på White Beach
Golf. En vecka kostar 300
euro.
De veckor som kan bokas
är veckorna 26-27 och 2933. Bokningsönskemål för
nästa sommar tas emot 23.27.3.2012. Skriftliga bokningsönskemål ska lämnas in per
e-post senast 7.3.2012 till johanna@andropoff.ee.

Rätt till
semesteraktie

En person som varit medlem i Elektrikerförbundet
över ett år har rätt att boka
en semestervecka. Semesterveckorna är i första hand
avsedda för förbundets medlemmar i arbetsför ålder.
Semesterbokningarna
sköts av Villa Andropoff
Oy: Johanna Leivonen, tel.

delningen på Åbo universitetscentralsjukhus är en av
Finlands största och mest
krävande hustekniska arbetsplatser. YIT och Are delar på den enorma elentreprenaden på toppsjukhusets
avdelning E, F och G.
Även om Ares andel är
mindre ﬁnns det en mängd
krävande elarbeten på sjukhusbyggnaden för närmare
20 av bolagets elmontörer.
- Arbetstakten är hektisk,
arbetet kräver mer precision
än vanligt och specialsystemen är utmanande, konstaterar Hannu Rauma, elmontör och huvudförtroendeman
på arbetsplatsen. 36-årige
övermontören Mika Kontulainen har utsetts till förman
på den ansvarskännande arbetsplatsen.
- Det här är det största och
mest krävande arbetet under
hela min karriär. Lyckligtvis
har vi en sammansvetsad arbetsgemenskap och en motiverad entreprenadgrupp som
jobbar hårt för att tidtabellen

ska hålla, vilket lättar på min
börda, suckar Kontulainen.
Elentreprenaden utförs
till hundra procent med inhemsk arbetskraft - till skillnad från många andra delar
av byggnadsarbetet.!

Fingrids
shoppingresa
till en turkisk basar
Paavo Holi

#Dokument som tidningen Vasama kommit över
avslöjar att entreprenadtävlingen som Fingrid utlyste
år 2010 gällande förnyandet
av kraftledningen på 400 kV
mellan Seinäjoki och Tuovila inte gick helt ärligt till.
Lönekostnaderna angivna
i avtalet mellan tyska SAG
och dess turkiska underleverantör IFM var bara 1,391
miljoner euro. Det var hela
74 procent lägre än i det ﬁnländska företagets offert, där
lönekostnaderna uppgick till
5,369 miljoner euro.
Projektet på det totala beloppet om 9,5 miljoner euro
vanns genom att budgivarna
utnyttjade arbetskraft med
löner som låg på bara en
bråkdel av den lagstadgade
lönenivån. !
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Öppen och ärlig kommunikation behövs
#Tidningen Vasama, som

du nu håller i handen, har
skrivit om elektrikernas eget
fackförbund i 56 års tid nu.
I själva verket har den varit
den enda tidning i Finland
som betraktat elbranschen
ur ett rent arbetarperspektiv
och därför har den förtjänat
sin plats i handen på medlemmarna.
Alla finländska fackförbunds medlemstidningar
verkar mer eller mindre enligt samma principer som
Vasama. Varje bransch har
naturligtvis sina egna särdrag, men de viktiga frågorna är mycket likartade i alla
tidningar.
Kollektivavtal, förtroendevalda, arbetarskydd, uppsägningar, samarbetsförhandlingar, utländsk arbetskraft,
den grå ekonomin - det ﬁnns
hur mycket gemensamma teman som helst.
"""

Man skulle önska att också
den kommersiella pressen
skulle skriva om dessa frågor.
En stor del av dagstidningarnas läsare och prenumeranter är ju löntagare som dagli-

gen berörs av dem.
Problemet är att de kommersiella medierna har fullständigt informationsmonopol på frågor som gäller
löntagare. Vanligtvis understöder dessa tidningar och
TV-kanaler högerpolitiken
antingen direkt eller genom
sitt breda stöd för näringslivets perspektiv.
I praktiken ﬁnns det således inga motkrafter till dessa vinklingar ens på politisk
nivå. Det ändrade presstödet till partierna har lett till
att nästan alla löntagartidningar ute i landskapen blivit tvungna att lägga ner sin
verksamhet från och med i
år. Endast socialdemokraternas dagstidning Demari och
Kansan Uutiset, som numera utkommer bara en gång i
veckan, har klarat sig, med
nöd och näppe.
Makten hos pressen och
teven som stöder arbetsgivarnas syn blir allt mer centrerad, vilket inte kan undgå
att påverka också löntagarnas ställning i arbetslivet.
"""

Elektrikerförbundet har gått

i täten också i kampen om
mediernas värderingar vid
val av teman. Senast ﬁck vi
väldigt mycket positiv publicitet när det gällde reparationerna av elavbrotten efter
vinterstormarna.
Men mediesegrar uppnår
man bara om förbundets
egen verksamhet är öppen
och ärlig. Alla förbundsmedlemmar har rätt att uttala in
åsikt och kräva svar frågor
om på förbundets beslut.
Också stark kritik ingår i organisationspolitiken, i synnerhet som vi står inför ett
representantskapsval.
Det är därför önskvärt att
vi för en så ingående diskussion som möjligt om
förbundets framtid både på
Vasamas spalter, förbundets
webbsidor och i Facebook.
Det är extra angeläget att
personer som är aktiva i förbundets förvaltning inleder
nya diskussioner.
Vasama lovar för egen del
att heltäckande och jämlikt
- men naturligtvis med ett
journalistiskt kritiskt grepp
- referera alla valdeltagande
gruppers synpunkter på hur
förbundets verksamhet kunde utvecklas.!

paavo.holi@sahkoliitto.fi

ASENTAJASARJAN
OPPAAT ONTARKOITETTU
KÄYTÄNNÖN TIETOLÄHTEEKSI
SÄHKÖ- JATELEASENNUSTEN
TEKEMISEEN.
SÄHKÖASENNUSOPAS perustuu
Sähköasennukset-kirjasarjaan. Oppaaseen on
otettu mukaan kirjojen keskeisimmät asiat
erityisesti käytännön sähköasennustöiden
kannalta.
Hinta 38,00 e + alv.
Koko: A5. 294 s. 2010.
MAADOITUSOPAS sisältää sähkölaitteistojen maadoituksia koskevat vaatimukset sekä
ohjeita käytännön sähköasennustyöhön.
Hinta 28,00 e + alv.
Koko: 130 x 170. 118 s. 2008.

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS -KURSSI

PARIKAAPELOINNIT-opas tarjoaa
selkeän ja loogisen ohjeistuksen
onnistuneeseen parikaapelointiurakkaan.
Hinta 28,00 e + alv.
Koko: 130 x 170. 164 s. 2009.

1.3.2012 TURKU
7.3.2012 VANTAA
8.3.2012 TAMPERE
17.4.2012 KUOPIO

OPTISET KAAPELOINNIT
KIINTEISTÖSSÄ -oppaassa käydään läpi
yksityiskohtaisesti optisen kaapeloinnin asentaminen kiinteistöihin hyvien asennustapojen,
voimassa olevien määräyksien ja standardien
mukaisesti.
Hinta 28,00 e + alv.
Koko: 130 x 170. 80 s. 2009.

Kurssin hinta 385 e + alv.

TILAUKSET
www.sahkoinfo.fi/kirjat
tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1111

ILMOITTAUTUMINEN
www.sahkoinfo.fi/kurssit
koulutus@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

18.4.2012
24.4.2012
25.4.2012
23.5.2012

KOUVOLA
TAMPERE
VANTAA
VAASA

24.5.2012 TURKU
29.5.2012 VANTAA
5.6.2012 OULU

Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna
työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.
Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä
sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.
Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle.
Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle.
Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten,
että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

vasama
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Sievi Spike 1 XL S3

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

Sievi Spike 2 XL S3

47-52441-313-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3

Sievi Spike 70 XL

47-12274-613-0PM
39-47 EN ISO 20347: O2 FO

www.sievi.com
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