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VOLTTIPÄIVÄT VIERUMÄELLÄ
28.-29.7.2012
Kesän kuumin tapahtuma järjestetään tänä vuonna
Vierumäellä, Euroopan suurimmalla urheiluopistolla.
Luvassa on liikuntaa, pelejä, hyvää ruokaa sekä
mukavaa yhdessäoloa ystävien ja tuttujen kesken.
Vierumäen monipuoliset liikuntapaikat ja luonnonkaunis ympäristö tarjoavat loistavat puitteet
tapahtumalle. Varmista paikkasi ajoissa ja ole
mukana kesän huipputapahtumassa Vierumäellä!
Lauantai 28.7.
11.00-12.30
11.00-12.00
11.00-14.00
QPaOR
13.00-14.00
QNaRR
14.00-15.00
15.00-16.00

QaRRcPQaOR
PQaOR

Asiaa hyvinvoinnista ja terveydestä,
Luentokaari
Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena
Lounas, Ravintola Wanha Sali, päärakennus, Kaskela
r{~WT~z]T~kd t{{X X|ww_ h}]i NK
zX~]]]]fd LMb^U~S xTxa VyXX| WXX e
tulospalvelu
Ohjatut Vierumäkikisailut, urheilukenttä
Ohjattu keskivartalotreeni, Urheiluhalli
o]{Tww]kwk}T|X|
Ohjattu curling, Jäähalli
Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena
Ohjattu curling, Jäähalli
Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena
Ohjatut leppoisat ”höntsäpelit”
Vierumäen tyyliin, Urheiluhalli
q~~]~~Tx\ksXwd n[]|ZT[ lTXyk}_T
q~w]kU~]d lTTUZXy]jT|w{~] mX]wy{a okxTT
okxTTc
Txw] j]xw]] l]~~k pk] Y ry{{jXX
President

Sunnuntai 29.7.
10.00-12.00
11.00-14.00
QPaRR

achOhjattu beach volley turnaus, beachkentät urheilukentän vieressä
äraLounas, Ravintola Wanha Sali, päärakennus, Kaskela
r{~WT~z]T~kd t{{X X|ww_ h}]i NK
zX~]]]]fd LMb^U~S xTxa VyXX| WXX e
tulospalvelu

Omatoiminen liikunta molempina päivinä
( *HP4:775JM6 0NP7NJ3 O; N;H3;3 2HQ7PM2Q;MMPM3; R 7P
L;N42;( %T17M/ R M7KNN7PM/ 0N;H3;3 IJM2P43; 2HQ7PM2Q;MMPM3; R
7P L;N42;( %7PM;PM2 >9;K8P9 <P7H2LT7K ;M;N7HH;44; 1;PK M;2;K3;PK; 01;H;2N473 FC ?BDB EA@F R L;N42MMPK7K( =PL;Q;MMP M;2;K3;PK; NMJ EB"FF&E?"CF 0JL;3
I//QN773 L2N;;K R L;N42MMPK7KMajoituspalvelut
( '2JK7P43J& R QJ37MMP3;4JK DQQ Q2JK7P44; R4PK5M7MP4T CA$
( A?$RQMGR1HN 04P4" ;;L2I;M;K- ,WW.%%U<.S.=> R
OJN;PK7K L;N4;; P347 I;PN;K ITTMMT
Ravintolapalvelut
( #;2;K3;PK O; 42KK2K3;PK MJ2K;4 EC+AF$RQMG
,WW.%%U<.S.=>V
( #;2;K3;PK PMM;MMP4:2)73 O; PM3;JQO7ML; D?$RQMG
,WW.%%U<.S.=>V
Sitova ilmoittautuminen tapahtumaan erillisellä
linkillä 4.6.2012 mennessä. Linkki löytyy
sähköliiton verkkosivuilta ^^^OSaZXUWYYRRUON

Lisää Vierumäestä osoitteessa ^^^O_Y`TQVaXYON

Vierumäki Facebookissa!
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evät on parhaimmillaan ja
Sähköliiton sähköistysalan
työehtosopimusneuvottelut
syksyn palkankorotuksesta
kuumimmillaan.
Sähköistysala on ainoa liiton sopimusaloista, jota ei saatu ”raamiin”.
Kuitenkin ala edustaa puolta liiton
työmarkkinoiden käytettävissä olevasta jäsenmäärästä. Neuvottelutulos täytyi saada aikaiseksi viimeistään 15.5.
Lehden tultua painosta tiedämme,
mikä on alan sopimustilanne. Normaalisti sopimus olisi voimassa 31.1.2013
asti.

!!!

Olkiluoto kolmosen työmaalla jatkuvat ongelmat lähetettyjen työntekijöiden työehtojen selvittämisessä ja
kuntoon saamisessa. Ongelmat liittyvät tiedonsaantiin sekä yritysten haluttomuuteen neuvotella ja selvittää
asioita työmaalla toimivien neljän liiton yhdyshenkilöiden kanssa. AVI:n
tarkastajat ovat pöytäkirjojen mukaan
löytäneet tarkastuskäynneillään monia
muitakin työnantajien laiminlyöntejä
kuin pelkästään työntekijöille makse-
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Sähköistysalan
sopimus katkolla?

sähköjohto
Martti Alakoski

5/2012

tut tessin alittavat palkat.
Neljä ammattiliittoa, Ammattiliitto
PRO, Metallityöväen Liitto, Rakennustyöväenliitto ja Sähköalojen ammattiliitto tekevät tiivistä yhteistyötä
OL3:n työmaalla ja liittotasolla.
Liittojen puheenjohtajat olivat toistamiseen tapaamassa TVO:n (Teollisuuden Voima Oy:n) johtoa. Tapaamisessa haluttiin kuulla TVO:n johdon
vastaus heille aiemmin kirjallisesti
jätettyihin kysymyksiin ja se, miten
TVO työn tilaajana varmistaa sen,
että laitostoimittaja AREVA valvoo ja
vaatii urakoitsijoiltaan ja heidän ketjutetuilta aliurakoitsijoiltaan Suomen
lakien, asetusten ja yleissitovien työehtosopimusten määräysten noudattamista.
Ammattiliittojen yhteisen näkemyksen mukaan lähetetyt työntekijät ovat
osana mittavaa harmaata taloutta, johon OL3 projektissa on ennenkin törmätty. Siitä selkeimpänä näyttönä on
puolalaisten Sähköliittoon järjestäytyneiden sähköasentajien alipalkkaus,
jonka liitto on riitauttanut. Asiaa käsitellään Porin käräjäoikeudessa.
Harmaa talous oli keskeisimpänä aiheena myös liiton onnistuneessa luottamushenkilöseminaarissa Tampereella.

Voltti-päiville!
Sähköjohto
Luottamushenkilöseminaarin antia
NEF kokoontui Norjassa
Kärkimiehen kolumni
Laituripilkillä
Lappeenrannassa
90 päivän sääntö
Kesäduunarin vinkit
Taitajat Jyväskylässä
Lomavakuutukset
Resumé
Jäsenrekisteri tiedottaa
Työttömyyskassa
Uusi kuntoremppa
Osastot toimivat

KUU
KAU
DEN

!!!

Sähköliitossa on meneillään liittovaalivuosi. Edustajiston vaalin ehdokasasettelu on meneillään, ja jatkuu 8.6.
asti. Vaaliliittoja, jotka ehdokkaita hakevat ja suostumusta jäseniltä kysyvät,
on ainakin neljä.
Itse toivon, että te jäsenet suostutte
asettumaan vaaliin ehdolle. Ainoastaan riittävän kattavalla sopimusalakohtaisella ehdokasasettelulla saamme
lisättyä liittomme jäsenten äänestysintoa niin, että äänestysprosentti pysyy
yli viidenkymmenen. Tällöin jäsentemme enemmistön valitsemat edustajiston jäsenet ovat valvomassa jäsendemokratian toteutumista.
Puheenjohtajaehdokkaita on toistaiseksi asetettu kaksi. Toivon, että me
ehdokkaat ja meidän tukijamme malttamme olla käynnistämättä puheenjohtajapeliä ennen kuin edustajiston
jäsenten vaali on käyty. Edustajistoon
valituksi tulleet vasta valitsevat puheenjohtajan ja liittosihteerin. Tehkäämme siis ensin hyvä ehdokasasettelu, hyvä vaalityö ja innostetaan jäseniämme äänestämään! Keskitytään
vasta sen jälkeen hallinnon valitsemiseen.
Keväisen aurinkoiset terveiset!

KUVA

Pesänrakennuspuuhia Vuoreksessa. Lisää luettavaa Tampereen
asuntomessuista löytyy kesäkuun Vasamasta.
Kuva Jonna Heiniluoma

Eero Wilkman
Kirjoittaja on Sähköliiton
edustajiston puheenjohtaja

Edustajiston vaalit ovat tulossa. Vaalit ovat tärkeät, sillä edustajisto on Sähköliiton ylin päättävä elin.
Edustajisto tekee jäsenistöä koskevat tärkeimmät päätökset. Tulevalla nelivuotiskaudella edustajiston tärkein tehtävä
on liiton strategiasta päättäminen eli päätökset siitä, mihin
suuntaan liittoa viedään.
Tärkeimpiä strategisia kysymyksiä ovat, miten huolehdimme jäsentemme edunvalvonnasta ja työllisyydestä, millaista
työehtosopimuspolitiikkaa harjoitamme ja miten turvaamme jäsentemme henkisen hyvinvoinnin. Myös yhteiskuntavaikuttaminen, esimerkiksi harmaan talouden kitkeminen
ja ulkomaisen työvoiman polkumyynnin poistaminen, ovat
olennaisia.

Edustajisto valitsee hallituksen, johtokunnat ja valiokunnat
sekä liiton puheenjohtajan ja liittosihteerin.
Hallitus päättää liiton jokapäiväisestä toiminnasta, esimerkiksi hyväksyy työehtosopimukset johtokuntien esityksestä.
Hallitus päättää myös toimitsijoiden palkkaamisesta ja tekee muut henkilöstöä koskevat päätökset. Hallitus toteuttaa
edustajiston päätökset joustavasti ja nopeasti.
Henkilöstö huolehtii hallituksen linjauksen ja puheenjohtajan tarkempien ohjeiden mukaisesti päätösten täytäntöönpanosta.
Liittopuheenjohtajan ja liittosihteerin tehtävät ovat hallinnon merkittävimmät luottamustehtävät. Puheenjohtajan
tehtävää on pian kahdeksan vuotta hyvällä menestyksellä
hoitanut Martti Alakoski. Myös liittosihteeri Timo Punkki
on paikkansa ansainnut.
Sähköliiton puheenjohtajan vaali on tärkeä. Hän on liiton
keulakuva ja tuo esiin tavoitteitamme. Edustajiston vaali ei
kuitenkaan saa keskittyä vain uuden liittopuheenjohtajan ja
hallinnon valintaan.
Ilman edustajiston ja hallituksen selkeitä, tähän päivään ja
tulevaisuuteen luotaavia päätöksiä puheenjohtajan ja liittosihteerin sekä muiden toimitsijoiden on mahdotonta viedä
liittoa eteenpäin. Keskittykäämme siis ensin edustajiston vaaliin ja sitten vasta muihin valintoihin!
Olen hoitanut edustajiston puheenjohtajan antoisaa ja haastavaa tehtävää kahdeksan vuotta. Marraskuussa jätän tehtävän hyvillä mielin seuraajalleni.
Yhdistystoiminnan luonne on kansanvaltainen. Valta kuuluu jäsenille. Edustajiston vaalissa on kyse jäsenten oikeudesta olla mukana päättämässä yhteisistä asioista.
Olemme vuosien varrella päättäneet merkittävistä liittoa
koskevista asioista ja niin on tapahduttava jatkossakin.
Ennen päätöksentekoa pitää keskustella asiasta perusteellisesti, katsella asiaa eri kulmilta ja sallia erilaisia mielipiteitä.
Kun päätökset on tehty, niitä on myös noudatettava. Noudattamisvelvollisuus koskee kaikkia, edustajiston puheenjohtajasta kaikkiin työntekijöihin saakka.
On tärkeää vaikuttaa asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä vaaleissa. Ehdokasasettelu on käynnissä 8.6 saakka.
Äänestämällä vaaleissa voi vaikuttaa Sähköliiton tulevaisuuteen!

Kurssit
Yhteystiedot
Metallirokkari

Kannen kuvassa Asko Karppanen
Kuva Juha Pietiläinen

S Ä H K Ö A L O J E N A M M A T T I L I I T O N J Ä S E N L E H T I , perustettu 1957
Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Martti Alakoski
Tuottaja: Riitta Kallio
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto): Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

Vaikuta vaalissa!

Tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,50 €/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,70 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset 2,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

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
Seuraava Vasama ilmestyy 21.6.2012, aineistot 11.6.2012 mennessä
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Huumekaupasta häkkiä
– ihmiskaupasta ei

Sähköliiton luottamushenkilöseminaari
11.-12.5. keräsi Tampereen Rosendahliin 185 kentän aktiivia pohtimaan
harmaan talouden ja paikallisen
sopimisen ongelmia. Kaksipäiväinen
seminaari huipentui liittopuheenjohtajan kyselytuntiin. Martti Alakoski
vastasi kiperiin kysymyksiin alkaen
liiton talouspäätöksistä ja päätyen
liiton tulevaisuuden ratkaisuihin.
Jonna Heiniluoma
Riitta Kallio
Jari Ollila

pääsopimusalojen sektoripäälliköt Keijo Rimmistö ja Sauli Väntti avasivat
luottamushenkilöseminaarin
kertomalla, kuinka päivänpolttava aihe harmaa talous
liiton kannalta on. Tälläkin
hetkellä käräjäoikeudessa
on vireillä Olkiluodon ulkomaisia alihankkijoita koskeSähköliiton

vat kanteet, joissa saatavien
yhteissumma on miljoonia
euroja.
Viimeaikainen uutisointi
viittaa hälyttävästi siihen,
ettei viranomaisia kiinnosta
viedä asioita loppuun.
– Harmaassa taloudessa
liikkuu rahaa yhtä paljon
kuin huumekaupassa. Huumekaupassa pääsee linnaan,
ihmiskaupassa ei, Rimmistö
totesi aloituspuheenvuorossaan ja esitteli tosielämän
esimerkkejä, kuinka ulko-

maisille sähköalan työntekijöille on maksettu 70 sentistä puoleentoista euron tuntipalkkoja, heitä on pidetty
”kotiarestissa” kieltämällä
poistuminen majoituksesta, heidän on käsketty vaieta epäkohdista ja heille on
kerrottu, että ay-liikkeeseen
liittymisestä seuraa välitön
passitus kotiin.
Julkisuus olisi tehokas
myrkky harmaan talouden
kitkemiseen, mutta mediamiekka on kaksiteräinen.
– Jos julkistaisi yritysten
nimet heti, kun rikkomuksista on saatu painavat todisteet, saisi varmasti Talvivaaran lintujen lailla massat
liikkeelle. Kaikista asioista
olisi herkullista tiedottaa,
mutta ei voi. Neuvotteluyhteys yritysten kanssa pitää
säästää, Rimmistö totesi.

Sotavasarana
vuotava tilkkutäkki

Seminaarin päävieras, harmaan talouden vastaisen
taistelun kärkinimi Markku
Hirvonen sai viime kesänä
poliisitoimintaa kehittävältä

Harmaa talous pähkinänkuoressa
Harmaa talous on
• pimeitä palkkoja, joista ei suoriteta
veroja tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja
• ilmoittamatta jätettyjä yritys- ja
pääomatuloja
• peiteltyjä osinkoja
• kuittikauppaa, jossa yritykset
laativat toisilleen tekaistuja kuitteja
• tilanteita, joissa yrityksen tulot on
ilmoitettu, mutta yritys on tehty
tarkoituksella maksukyvyttömäksi
• Harmaan talouden suuruus on
arviolta 10 – 14 mrd euroa vuodessa
• Veromenetykset harmaan talouden
johdosta ovat 4,5 – 5,5 mrd €/vuosi

Harmaan talouden tekijä
• voi olla kuka tai mikä tahansa tulonsa
salaavasta yksityishenkilöstä kansainvälisiin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin
Harmaan talouden asiakas
• voi olla yksityishenkilö tai yritys,
kuten pääurakoitsija, alihankintaa
käyttävä telakka tai vaikkapa tietotekniikkayhtiö
• voi olla tietämätön tekijän harmaasta
taloudesta, pestä kätensä siitä
tilaajavastuulain porsaanreikiä
hyödyntämällä tai olla siinä mukana
”ilman kuittia halvemmalla”
-periaatteella

Poliisihallitukselta tehtäväkseen kartoittaa ulkomaista
työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuutta. Hirvonen
esitteli hiljattain valmistuneen raporttinsa annin.
Koska säännöksiä on viime vuosina muutettu monet
kerrat, niitä on valmisteltu
useissa eri ministeriöissä ja
niiden toteutumista valvotaan vielä useammissa viranomaisissa, tuloksena on
koordinoimaton ja heikosti
toimiva kokonaisuus, jossa
monet säännökset ovat jääneet kuolleiksi kirjaimiksi.
– Lopputulos on tilkkutäkki, joka vuotaa pahasti, verotusneuvos Hirvonen totesi
seminaarissa ja paljasti, että
Suomessa on kahdet työ- ja
aliurakkamarkkinat.
Toisia markkinoita pyörittää verovapaudesta nauttiva,
tuhansien ulkomaille rekisteröityjen yritysten joukko
kymmenine tuhansine veroa
maksamattomine ja alipalkattuine työntekijöineen.
Toisilla markkinoilla sinnittelevät lakia noudattavat
yritykset ja niiden työvoima,

Suuri seminaariyleisö oli jaettu 20 pöytäkuntaan, mikä mahdollisti
muutaman tunnelmaa ryydittävän ryhmäkeskustelun tietopainotteisten luentojen lomassa. Tilaisuuden loppumetreillä pidetty
puheenjohtajan kyselytunti antoi monelle ryhmälle mahdollisuuden
kysellä askarruttavista asioista. Martti Alakoski tunnusti tentissä
muun muassa sen, että hänen tähänastisen uransa ankeimmat hetket liittyivät huolto-ja kunnossapitoalan sopimuksen lanseeraukseen. – Se oli se mustamakkaratilaisuus ylimääräisen edustajiston
kokouksen yhteydessä hotelli Ilveksen vieressä.

joiden kustannuksella lainrikkojat nauttivat kohtuutonta kilpailuetua.

Sairas pannaan
kuurille

Veronmaksajat kuittaavat
koulutuksesta, tieverkostojen ylläpidosta, terveydenhuollosta, työttömyydestä,
lapsilisistä ja lukemattomista
valtion ja kunnan tarjoamista palveluista tulevat laskut.
Siksi harmaa talous koskettaa jokaista, joka mielii elää
turvallista ja sujuvaa arkea
oikeusvaltiossa.
– Harmaa talous syö yhteiskunnan veropohjaa, Hirvonen valikoi tärkeimmän
syyn, miksi harmaan talouden vastaisen taistelun pitäisi kiinnostaa ihan jokaista
suomalaista ikään ja kuntoon katsomatta.

– Työterveys ja työturvallisuus heikkenevät ja vastuunkantajat katoavat, hän tiivistää ykkösuhat, joiden vuoksi
jokaisen työtätekevän – karvoihin ja synnyinmaahan
katsomatta – on herättävä.
Lääkkeeksi taudin parantamiseen Hirvonen määrää lainsäädännön perustan
kuntouttamista. Lisäksi tarvitaan hevoskuurin verran
kunnollista ja tehokasta viranomaisvalvontaa.
Nopeimmin toteutettava
hoito-ohje lähtee kuitenkin
sairastumisriskin alla olevista itsestään:
– Tarvitaan työnantajien
ja työntekijöiden oman tietoisuuden laajentamista ja
vastuuntuntoa, harmaan talouden asiantuntija Hirvonen määrää.!

Sähköliiton sektoripäälliköt Sauli Väntti ja Keijo Rimmistö sekä
verotusneuvos Markku Hirvonen ottivat onkeensa yleisön ryhmätyönä pohtimat ideat harmaan talouden häätämiseksi.
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Paikallinen sopiminen ei saa olla pakottamista
- Paikallista sopimista on aina ollut ja
tulee aina olemaan, Keijo
Rimmistö totesi ja muistutti, että sopiminen ei voi olla
pakottamista.
Hän korosti, että sopia
voidaan vain niissä yrityksissä, joissa on nimetty pääluottamusmies ja vain työehtosopimuksen ylittävistä
asioista. Sopimus pitää tehdä
aina kirjallisesti. Ja jos so-

pimukseen ei päästä, tes on
voimassa sellaisenaan.
- Paikallista sopimista sovelletaan usein juuri sähköistysalalla. Kokemus on
opettanut, että sopiminen
onnistuu paremmin hyvillä
työpaikoilla, joilla asioista
keskustellaan ja johtamistapa on demokraattinen. Aina
kannattaa arvioida, jakautuvatko sopimuksen hyödyt
kohtuullisesti ja oikeudenmukaisesti.
Sauli Väntti kiteytti paikallisen sopimisen luonteen
”lisäarvon jakamiseksi tasapuolisesti”.
- Parhaimmillaan paikallisella sopimisella voidaan paAri Kähkönen kertoi, että Lemminkäinen Talotekniikka Oy:ssä
tehdään myös konsernitasoisia
paikallisia sopimuksia.

GALLUP

rantaa tulosta, turvallisuutta
ja ennustettavuutta, hän arvioi.
Myös pääluottamusmiehet
Ari Kähkönen Lemminkäinen Taloteknikka Oy:stä,
Kari Ylikauppila Fortum Power and Heat Oy:stä ja Niilo
Ojala Ruukki Metals Oy:stä
esittivät omia kokemuksiaan
paikallisesta sopimisesta.

Tilannekatsaus
kirvoitti kysymyksiä

Toisena seminaaripäivänä
järjestöpäällikkö Reijo Salmi kannusti luottamushenkilöitä jäsenhankintaan ja
kouluttautumaan liiton kustantamille kursseille.
Tilannekatsauksessa puheenjohtaja Martti Alakoski kertoi muun muassa liiton
taloudenpidosta, jossa on jo

vuosia karsittu kustannuksia
hyvällä menestyksellä.
- Säästöjen ansiosta jäsenmaksu on pystytty pitämään
1,4 prosentissa. Edunvalvonnasta ei silti ole tarvinnut tinkiä.
Alakoski selvitti myös
edustajiston vaalivuoden kuvioita ja arveli, että jäsenet
voivat valita syksyllä edustajansa ainakin neljästä eri
vaaliliitosta.
Pitkä seminaari päättyi puheenjohtajan kyselytuntiin.
20 pöytäkuntaa esitti kysymyksiä laidasta laitaan. Alakoski vastasi tunnollisesti
kaikkiin.!
Proma-palvelut Oy:n pääluottamusmies Markku Mäkinen
esitti yleisökommentin, jonka
mukaan luottamusmiehen on
koulutettava itseään. – Osaava
luottamusmies tekee hyviä sopimuksia!

Vilunkipeliä ja vaihtoehtoja

Kimmo Seppälä, Kärsämäki
Sähköasentaja, luottamusmies, Timo-Sähköpalvelu

Jukka Lalli, Oulu
Sähköasentaja, työsuojeluvaltuutettu, Sähkö-Aro

Jarmo Turkki, Jämsä
Sähköasentaja, luottamusmies, BIC Production

Tuomas Paavola, Vantaa
Sähköasentaja, varaluottamusmies, Lassila & Tikanoja

Maija Aho, Toijala
Turvalaiteasentaja,
luottamusmies, Are

Harri Liljelund, Tampere
Tietoliikenneasentaja,
luottamusmies, Empower

1. En omassa ﬁrmassa. Joskus ihmetyttää, miten jotkut voivat tarjota urakoita
niin halvalla. Onko niillä
paremmat miehet?
2. Lainsäädäntö. Valvonnan
on lähdettävä ylhäältä.
3. Meillä ei ole tarvetta sopia paikallisesti. Jos jotkut
tarvitsevat, sitä voi tietysti
hyödyntää.
4. Omalla työpaikalla asiat
ovat niin hyvin, ettei tule
mitään erityistä mieleen.

1. Omalla työpaikallani en
ole havainnut, mutta isoilla
työmailla, joilla on paljon
ulkomaalaisia, herää epäilys
onko kaikki kunnossa. Kielimuurin takia kysyminenkin on hankalaa.
2. Valtiovallalla olisi mahdollisuus puuttua asiaan,
isoista asioista ja rahoista
kun on kysymys.
3. Sitähän se meillä on ollut pian pari vuotta. Ihan
sinuiksi ei olla vielä päästy
tämän mallin kanssa.
4. Työssä jaksaminen. Liika
kiire uuvuttaa. Moni joutuu
pohtimaan, jaksaako olla
töissä ja tehdä töitä.

1. Omissa työkuvioissa ei
harmaa talous jyllää, mutta
pitsanpaistajapuolelta varmaan löytyy. Kun tuotteet
ovat niin eri hintaisia eri
myyjillä, selitys löytynee
erilaisesta "kulurakenteesta".
2. Se, joka palkkaa väkeä
töihin on avainasemassa.
Rakennuttaja ja urakoitsija
varmasti pystyvät vaikuttamaan siihen, että peli on
rehellistä.
3. Tessin ylittäviä sopimuksia on vaikea tehdä. Joitain
sisääntekokuvioita meillä
on ollut, mutta sekin tuntuu
vaikeutuneen.
4. Työssä viihtymiseen pitää
satsata. Mekaaninen työturvallisuus on jo hyvällä mallilla.

1. Rakennuspuolen työmaakäynneillä tulee joskus mieleen, että kuinkahan puhtaat jauhot tuonkin tyypin
ulkomaisella työnantajalla
on pussissa, kun jalkineet ja
muut varusteet ovat täysin
retuperällä.
2. Valvonta ja sanktiot.
Lainmuutos auttaa - lässytys
ei. Heti vaan roimat sakot
työmaasta vastuussa olevalle pääurakoitsijalle ja kovat
rapsut myös työn tilaajalle.
Ja jos homma toistuu, pääsy
linnareissulle.
3. Itsellä kokemuksia siitä
on vähän, mutta olen kuullut, että työnantajalla on
usein tarkoitus vain polkea
etuja.
4. Suojavarustus kuntoon
ja järki päähän. Itselleni on
erityisen tärkeätä, että pääsen terveenä kotiin.

1. Näkeehän sen selvästi,
kun urakkatyömaalla käydessä työehtosopimuksista ja luottamusmiehistä ei
ole koskaan kuultukaan. Ja
siellä tehdään kiltisti, mitä
työnantaja käskee, vaikka se
olisi täysin tessin vastaista.
2. Julkisuus. Ihmisten mielikuvissa harmaa talous on jotain kaukaista, joka ei liity
heihin. Jos törkeimmät tapaukset heidän lähiympäristöstään tulisivat julki, syntyisi samanlainen reaktio
kuin Talvivaaran linnuista.
3. Ihan hyvät. Olen tehnyt
yhden paikallisen sopimuksen ja kaikki olivat siihen
tyytyväisiä.
4. Asentajien henkilökohtaiset asenteet. Se on se
tärkein asia. Mitä henkilö
miettii ja tekee silloin, kun
kukaan ei ole valvomassa,
onko hänellä kypärä päässä
ja turvakengät jalassa.

1. En oikeastaan. Omalla
alallani harmaata taloutta
voisi olla ehkä raksoilla tietoliikenneverkkojen rakentamisen yhteydessä.
2. Harmaan työvoiman
palkkaaminen pitäisi tehdä työnantajalle vaikeaksi
lakimuutoksella. Tarvitaan
korkeampaa moraalia isoilta
päättäjiltä ja kaikilta, jotka
ottavat alihankkijoita.
3. Huonot. Meillä se ei ole
onnistunut, vaikka sitä on
monta kertaa yritetty. Työnantaja sanoo, että "ei tässä
taloustilanteessa". Työnantaja ei näe, että sopimisella
voisi vaikuttaa positiivisesti
tulokseen.
4. Pylvästyöskentelyn pelisäännöt selväksi. Keikat
kuuluu tehdä kaksin, mutta
käytännössä metsään lähtee yksi mies. Tässä tilaajan
vastuu korostuu: pitää maksaa kahdelle eikä tarttua
laittomaan vaihtoehtoon.

1. Oletko havainnut harmaata taloutta?
2. Lääkkeesi harmaan talouden häätämiseen?
3. Kokemuksesi paikallisesta sopimisesta?
4. Työsuojelun kuuma peruna juuri nyt?

6

vasama

5/2012

NEF koolla Oslossa
Te k s t i R i i t t a K a l l i o
Kuvat
Minnaliisa Aalto

NEFin työvaliokunta,

pohjoismaisten sähköliittojen puheenjohtajista
koostuva elin kokoontui 23.
maaliskuuta Oslossa Sähköliiton puheenjohtaja Martti
Alakosken johdolla.
Kokouksessa käsiteltiin
muun muassa maiden poliittista, työmarkkina- ja
liittokohtaista tilannetta,
Pohjoismaisen Rakennus- ja
Puutyöväen federaation sekä
sähköalan koulutuskomitean
(NEUK) kanssa tehtävää yhteistyötä.
– Syksyn kongressin teemaksi sovittiin vuokratyödirektiivi ja epätyypilliset työsuhteet. Myös NEFin yh-

teistyösopimus päivitetään
marraskuun kokouksessa,
Alakoski ennakoi.
Maaraportissaan hän kertoi virkaveljilleen Suomen
poliittiset kuulumiset, muuan muassa
uudesta presidentistä, puolueiden kannatuksen muuttumisesta eduskuntavaalien
jälkeen sekä liiton työttömyystilanteesta, joka vuoden
2011 lopulla oli 8,3 prosentin luokkaa.
– Sähköliitto on raamisopimuksessa mukana, sähköistysalaa lukuun ottamatta.
Alan palkankorotusneuvottelut tullaan käymään toukokuun 15. päivään mennessä ja sopimus on voimassa
31.1.2013 asti.
Lisäksi Alakoski kertoi muun
muassa liiton edustajiston
vaalivuodesta ja ehdokas-

asettelun käynnistymisestä.

Ruotsissa
sopimuskierros
käynnissä

– Svenska Elektrikerförbundetin jäsenmäärä on hieman
laskusuunnassa. Nyt meillä on 24 600 jäsentä. Koko
maan työttömyysprosentti
on kahdeksan, mutta liiton
työttömyys vain 2,3 prosenttia, Jonas Wallin summaili.
Hän kertoi, että heillä on
sopimuskierros käynnissä.
Tavoitteena on vuoden sopimus ja 2,6 prosentin palkankorotus.
– 6F – ammattiliittojen yhteistyöhön kuuluvat Rakennusliitto, Sähköliitto, Kiinteistöalan liitto, SEKO ja
Kuljetusalan liitto. Olemme
nyt päättäneet muuttaa loppuvuodesta samaan raken-

nukseen lähellä Odenplania.
Wallin muistutti, että Ruotsin sosialidemokraattisen
puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Metalliliiton puheenjohtaja Stefan
Löfven. LO:n puheenjohtaja
Wanja Lundby-Wedin jättää paikkansa tämän kevään
kongressissa.

neljättä artiklaa, joka sisältää
vuokratyön käytön rajoittamisen kieltämistä.
Norjassa yleinen työttömyys 3,3 prosenttia.
EL&IT:n jäsenmäärä noin
37 500, joista työttömänä on
tasan123 henkeä. Voimassa
on kaksivuotinen työehtosopimus.

Norja toipuu
joukkosurmasta

Tanska sai tessiin
hyviä tekstejä

– Terroritekojen 22.7.2011
jälkeinen tilanne leimaa
edelleen yhteiskuntaa myös
poliittisella tasolla. Arvioinnit siitä, mitä meni hullusti
tai mitä olisi voitu tehdä toisin, ovat käynnissä. Oikeudenkäynti Anders Breivikiä
vastaan kiinnostaa kaikkia,
Hans Felix kertoi.
Hän arvioi, että EU:n
vuokratyövoimadirektiivi on
yksi puhutuimmista poliittisista kysymyksistä Norjassa
tällä hetkellä.
– Yhtenäinen ay-liike taistelee, että direktiivi ei tulisi
osaksi Norjan lakia. Hallitusenemmistö on direktiivin käyttöönoton puolella.
Ay-liike ei ensisijaisesti ole
direktiivin tekstiä vastaan –
olemme tasa-arvoperiaatteen
puolella. Mutta meidän huolemme koskee direktiivin

NEF:in kokousedustajat ehättivät käydä ihailemassa myös
”maailman moderneinta oopperataloa”, jonka viistolla katolla
voi käydä katselemassa Oslon
maisemia.

Teboililta lisäalennusta jäsenkortilla
" Teboil korottaa 1.6.–

31.8.2012 Sähköliiton jäsenkortilla bensiinistä ja
dieselöljystä saatavan alennuksen 2,2 senttiin/litra. Sopimuksen mukainen
alennus on 1,7 senttiä/litra.
– Kesällä autolla matkus-

taminen lisääntyy selvästi,
mikä luonnollisesti näkyy
myös polttoainekustannuksissa. Lomakauden kunniaksi Teboil nostaa jäsenkorttialennuksia kesän ajaksi.
Teboililla on yli 300 huoltamoa ja automaattiasemaa,

joista liiton jäsenkortilla saa
alennusta heti mittarin hinnasta, kertoo Teboilin korttiyksikön päällikkö Tapani
Tanhuanpää.
Oy Teboil Ab on Suomen
toiseksi suurin öljy-yhtiö,
joka harjoittaa öljy- ja ener-

giatuotteiden markkinointia, myyntiä ja jakelua. Yhtiöllä on valtakunnallisesti
kattava lähes 550 liikepaikan huoltamo-, automaattija D-automaattiverkosto. !

Jørgen Juul Rasmussen
arvioi, että heidän uuden
kaksivuotinen työehtosopimuksensa palkankorotukset
jäivät heikoiksi, mutta teksteihin saatiin hyviä tuloksia.
– Dansk El-Forbund on ainoana rakennusalan liittona saanut uudet parannetut
tekstit sosiaalisesta dumppauksesta. Työnantajien on ilmoitettava, jos he käyttävät
aliurakoitsijoita, jotka kuuluvat työehtosopimuksen
piiriin. He ilmoittavat aliurakoitsijan yritysnumeron
ja nimen ammattiliitolle.
DEFissä työttömyys on tällä hetkellä 4,6 prosenttia.

NEF:n työvaliokunta alkukeväisessä Oslossa: Liittopuheenjohtajat Kristján Þórður Snæbjarnarson, Jørgen Juul Rasmussen, Hans O. Felix, Martti
Alakoski ja Jonas Wallin.

Tanska on kesäkuun loppuun asti EU:n puheenjohtajamaana.

Islanti hienoisessa
nousussa

– Maan talouden tilanne
on edelleen epävakaa, vaikkakin tilanne on parantunut
ja kruunun kurssi on vahvistunut. Ostovoima on kohonnut noin 2,5 prosenttia
ja palkat ovat nousseet 3,5
prosenttia.
RSI:n
puheenjohtaja
Kristján Þórður Snæbjarnarson kertoi myös, että
helmikuussa maan inﬂaatio
oli 6,3 ja työttömyys 7,3 prosenttia. Islannin sähköliitossa on 5 500 jäsentä.
– Maaliskuussa Islanti alkoi maksaa ulkomaan velkojaan takaisin. Ennen määräaikoja on suunniteltu maksettavaksi 116 miljardia Islannin kruunua. Niistä 60,5
miljardia maksetaan Pohjoismaille. Takaisinmaksu on 20
prosenttia koko pankkikriisin vuoksi otetuista lainoista
IMF:ltä ja Pohjoismailta.!

Pohjoismaisten Sähköliittojen Federaatio (NEF)
on vuosikymmeniä toiminut yhteistyöelin, jonka
yhtenä tehtävänä on vaihtaa informaatiota ja pyrkiä
luomaan kunkin liiton jäsenille parhaat mahdolliset
palkka-, työ- ja sosiaaliset ehdot. Federaation
jäseninä ovat Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin ja
Suomen Sähköliitot ja puheenjohtajuus kiertää
maittain kahden vuoden mittaisissa kausissa.
Suomi on puheenjohtajamaana kauden 2010–2012.
Vetovuoro siirtyy Ruotsille ensi syksynä.
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aamiratkaisu ja työurasopimus
sisältävät monia kansantaloudellisesti ja yksittäisen työntekijän
kannalta katsottuna hyviä asioita. Sellaisia, jotka luovat turvaa
ja ennustettavuutta, puhutaanpa sitten asioista mikro- tai makrotasolla.
Etenkin SAK:laisen ja muun ammattiyhdistysliikkeen sitkeydellä, osaamisella ja
voimalla Suomessa on muutaman hajautetumman sopimusvuoden jälkeen palattu yhteisen pöydän ääreen, laajoihin työmarkkinaratkaisuihin. Ja uskallan sen sanoa
ääneen: varsin hyvin tuloksin. Pienenä ja
syrjäisenäkin kansankuntana meidän ei
kannata hukata energiaamme keskinäiseen
nahisteluun, vaan hakea tuloksia yhteistyön
kautta.
Vielä viime syksynä juuri kukaan ei uskonut, että Suomeen voitaisiin saada aikaiseksi kokoava työmarkkinaratkaisu. Sitä pidettiin mahdottomana, samoin kuin hieman
myöhemmin syntynyttä työuraratkaisua.
Mutta näillä sopimuksilla – niiden syntymisellä – on merkittävä rooli myös ammattiyhdistysliikkeen ja sen tulevaisuuden kannalta. Kun työnantajien EK vannoi moneen
kertaan, että kaikenlaisten keskitettyjen ja
yhteisten sopimusten aika on ohi, moni oli
valmis ottamaan tämän annettuna totuutena. Mutta eivät kaikki.
!!!

Entä jos raamiratkaisua ei olisi syntynyt?
Koko talvi olisi mennyt sadoissa työehto-

sopimusneuvotteluissa. Heikon talouden
oloissa tämä olisi voinut olla hyvinkin repaleinen neuvottelukierros. Sitäkö eräät työnantajat olisivat halunneet arvostellessaan
vieläkin jokaisessa käänteessä syntynyttä
ratkaisua.
Eikö raamisopimuksen tuoma kahden
vuoden ennustettavuus ja vakaus kelpaa?
Kuitenkin olen ymmärtänyt, etteivät työnantajat juurikaan kaipaa rauhattomuutta
työmarkkinoille. Sopimuksen arvostelijat
ovat täysin unohtaneet tuon toisen vaihtoehdon. Raamisopimuksella saatiin ennustettavuutta ja luotiin vakautta. Sitä me kaikki
tarvitsemme.
Laajoilla sopimuksilla ammattiyhdistysliike, SAK, on ottanut takaisin paikkansa
yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä.
On itsestään selvää, että siellä miljoonajäsenisen SAK:n ja laajemmin ottaen koko
palkansaajaliikkeen paikka onkin. Ja myös
jatkossa, tulevina vuosina ja vuosikymmeninä SAK haluaa olla tekemässä omaa edunvalvontatyötään suomalaisen yhteiskunnan
keskiössä. Omien jäsentensä edunvalvonnan parhaaksi ja heidän tuellaan.
!!!

Maailma ei ole vielä valmis – eikä tule koskaan olemaankaan. Sen sijaan toimintaympäristöömme tulee tasaisin välein pienempiä ja suurempia murroskohtia, joissa jokaisen aktiivisen toimijan on asemoitava oma
paikkansa enemmän tai vähemmän uudelleen.
Nyt me olemme jälleen eräänlaisessa murroskohdassa. Meidän pitäisi löytää tähän
aikaan sopivia toimintatapoja jäsentemme
etujen ajamiseksi. Sellaisia, joilla vaikuttaisimme tulevaisuuteen entistä paremmin.

Jokainen tietää, että raamisopimuksen jälkeenkin pitää tehdä työehtosopimuksia. Ja
että äsken allekirjoitetussa työurasopimuksessa jo sovittiin, että eläke- ja työura-asioihin palataan niin, että valmista olisi taas
viimeistään vuonna 2017.
Suuri kysymys on joka tapauksessa se, miten suomalainen työ pärjää tulevaisuudessa.
Olemassa olevaa ja uutta teknologiaa on
tietenkin pystyttävä hyödyntämään, mutta
vielä tärkeämpää on, että meillä on työelämässä hyvää johtamista, osaamiseen panostamista ja oikeita strategisia valintoja.
!!!

Meidän pitää vaatia parempaa johtamista.
mista.
amme,
Asiajohtamisen me jo aika hyvin osaamme,
on pamutta ihmisten johtamisessa on paljon
ssä, se
rannettavaa. Jos me onnistumme tässä,
utena,
näkyy suoraan esimerkiksi tuottavuutena,
ntina.
työurien pidentymisenä, työhyvinvointina.
n, että
Osaamisessa on panostettava siihen,
kaikkien osaamista lisätään.
misopiJuuri tästä on osaltaan kysymys raamisopiudessa,
muksen kolmen päivän koulutusoikeudessa,
stikin
ja se on mielestäni tarkoitushakuisestikin
aamihaluttu unohtaa. Tulevaisuudessa osaaminen määrittelee yhä keskeisemmin, kuka
yhteiskunnassa menestyy. Se voi olla myös
imaktekijä, joka jakaa meitä entistä voimakkaammin eri luokkiin. Senkin vuoksi siihen
ikkien
on panostettava kaiken aikaa ja kaikkien
osalta.
tä ei
Strategisten valintojen merkitystä
merkin
myöskään pidä väheksyä. Hyvän esimerkin
tästä tarjoaa oma Nokiamme. Kun strategiset valinnat olivat kohdallaan, yhtiöö mei. Nyt
nestyi ja teki hyvää tulosta ja työllisti.
kun valinnat eivät ole olleet parhaita mahn ovat
dollisia, tulos ja luottamuskin yhtiöön

Raha lopetti Olkiluodon
ylityötutkinnan
Jonna Heiniluoma

Länsi-Suomen syyt-

täjänvirasto on päättänyt lopettaa Bouygues
Travaux Publicsin teettämien ylitöiden esitutkinnan
Olkiluoto 3 -ydinvoimalatyömaalla kustannussyistä.
– Tämä on vahva viesti
siitä, että työaikalain säännösten rikkomisesta ollaan
tekemässä laillista ja hyväksyttävää, toteaa Sähköliiton työehtoasiamies Hannu
Luukkonen.
Hän sanoo tapauksen kertovan karua kieltä siitä, miten onnettomalla tasolla lain
ja työehtosopimusten viranomaisvalvonta Suomessa on
ja mille tasolle työehtojen
valvonta jäi, kun työvoiman
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Ei hajautetusti, vaan yhdessä

Kärkimies
Lauri Lyly
Kirjoittaja on SAK:n
puheenjohtaja
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liikkumisen vapaus sallittiin
EU:n sisällä.
– Rajat ovat avoinna harmaan talouden harjoittajille,
mutta niiden ylittäminen on
liian kallista viranomaisille,
Luukkonen kiteyttää.

Tästäkö tulossa
maan tapa?

Sähköliitto vaatii Satakunnan käräjäoikeudessa tällä
hetkellä vireillä olevissa oikeudenkäynneissä Elektrobudowa SA:lta ja Wavenetiltä työsuhdesaatavia, joiden
yhteissumma on miljoonien
eurojen luokkaa.
Rikkeet on kirjattu aluehallintoviranomaisen tarkastuskertomuksissa, jotka
koskevat Olkiluoto 3:n ydinvoimalatyömaan sähköurakoitsija Elektrobudowa SA:n

alihankkijoita.
– Rikkomukset on todettu,
mutta pahaa pelkään, että
syyttäjä nostaa taas kädet
pystyyn, Luukkonen sanoo.
– Viranomaisille pitäisi
ehdottomasti luoda työkalut
asiaan tarttumiseksi. Tilanne, jossa viranomainen voi
vain todeta lakia rikottavan,
mutta jossa prosessi on niin
pitkä, että lakia rikkovat yritykset ja työntekijät ehtivät
poistua maasta, on kestämätön, hän toteaa.

• Ranskalainen Bouygues Travaux
Publics -suuryritys teetti vuonna
2010 Olkiluoto 3 -työmaalla työntekijöillään ylitöitä yli työaikalain
salliman ylityön enimmäismäärän,
330 tuntia/vuosi.

• Olkiluoto 3 -työmaan vuoden
2010 palkkakirjanpitoon perustuvassa työsuojelutarkastuksessa
on todettu, että 16 työntekijää oli
tehnyt ylitöitä 330–380 tuntia, 19
työntekijää yli 381 tuntia, 1 työntekijä yli 500 tuntia ja 1 työntekijä
yli 700 tuntia.
•Esitutkintaviranomaiset totesivat, että Bouygues Travaux Publics
Finnish Branchin toiminnan alasajo oli aloitettu lokakuussa 2011
eikä yrityksen palkkalistoilla ole
enää sallitun ylityöajan ylittäneitä
henkilöitä. Asian selvittäminen
Suomesta käsin olisi tullut liian
kalliiksi.

Työehtoasiamies Hannu Luukkosen mielestä on sietämätöntä, jos rajat ovat auki harmaan
talouden harjoittajille, mutta niiden ylittäminen on liian kallista
viranomaisille.

olleet hakusessa.
Työmarkkinoillakin on oma vastuunsa
noiden tavoitteiden edistämisessä ja ennustettavuuden rakentamisessa. Mielestäni yksi
tulevien vuosien tukijalka syntyisi siitä, että
työmarkkinajärjestöjen kesken pidetään
sopimuskauden aikana yllä sellainen tilanne, joka mahdollistaa luontevan jatkon nykyisten sopimusten päätyttyä. Sopimuksen
nimellä ei ole väliä, mutta uskon Suomen
tilanteen vaativan yhtenäistä sopimuskierrosta myös jatkossa. Nyt ei pidä riidellä hajautetusti vaan sopia yhteisesti.
Yhdessä tekeminen on osoittanut toimivuutensa ja vahvuutensa. Sillä tiellä on syytä jatkaa.!
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Osastot yhteen ja laituripilkille
Lappeenrannassa

Hyinen toukokuun sää ei suorastaan houkutellut pilkille,
mutta innokkaita osallistuja löytyi.

Sateinen toukokuun
sää tervehti laituripilkkijöitä Lappeenrannassa
5. toukokuuta. Nyt kisattiin
ensimmäistä kertaa viime
vuoden lopulla kolmesta
osastosta yhdistymisen seurauksena syntyneen Lappeenrannan Seudun Sähköalantyöntekijät ry os. 022:n
nimissä.
Sähköalan ammattiosastoja aikoinaan perustettaessa
teollisuuden parissa työskentelevät asentajat liittyivät
Lauritsalan ja asennusliikkeissä työskentelevät Lappeenrannan osastoon.
Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Lappeenrannan sähköliittolaiset ammattiosastot organisoivatkin viime
vuoden aikana toimintansa
uudelleen ja Lauritsalan os.
007, Joutsenon os. 010 ja

jätettiin ja jäsenistö siirrettiin siihen, kertoo Lappeenrannan Sähköalantyöntekijöiden ry os. 022:n puheenjohtaja Ari Hakuli.
Yhdistymisestä käytiin
muutama palaveri ja ammattiosastot tekivät sitten
itsenäiset päätöksensä sekä
tarvittavat toimenpiteet.
Ajallinen tavoite oli saada
homma toteutettua ennen
syyskokousta, jotta saatiin
uusi porukka valitsemaan

Lappeenrannan os. 022 yhdistyivät loka-marraskuun
vaihteessa.
– Viimeaikojen työelämän
muutokset, jossa työpaikkoja ja työhuonekuntia on hävinnyt sekä kunnossapidon
ulkoistamiset edesauttoivat
asian eteenpäin viemistä.
Koettiin, ettei ole järkevää
olla eri ammattiosastoissa,
kun tehdään kuitenkin samoja töitä, kertoo Lauritsalan osastossa toiminut Kari
Holm.
– Meillä Joutsenossa päätettiin tehdä muutos hyvissä ajoin, ennen kuin on
pakko. Yhdistyminen pitää
tehdä etenkin pienemmässä osastossa, kun se on vielä
voimissaan ja toimintakykyinen, perustelee mukaantuloa
Joutsenon osaston viimeisin
puheenjohtaja Asko Karppanen.

määrä jäseniä varajäsenineen.
– Kyllä yhdistyminen oli
koko jäsenkunnassa yksimielinen päätös. Sähkömiehet ovat järkeviä miehiä ja
he näkevät tilanteen ja vastaavat ajan henkeen, kehuu
Kari Holm.
Ison osaston etuja on neuvotteluvoiman ohella, että
näin saadaan paremmin
edustajia myös liiton edustajistoon ja sitä kautta suoraa
tietoa asioista myös omalle
Ensimmäinen saaliskala iski viidessä minuutissa.

Tuskaton liitos

Yhdistymistä helpotti osaltaan jo aiemmin tehty yhteistyö osastojen kesken.
Tuttujen kanssa oli helpompi
neuvotella.
– Yhtenä vaihtoehtona oli
perustaa kokonaan uusi osasto. Olisi kuitenkin ollut melkoisen suuri homma lopettaa
kaikki kolme entistä osastoa.
Helpompaa oli, että suurin
eli Lappeenrannan os. 022
-Yhdistyminen ajoitettiin tarkoituksella loppusyksyyn ennen
syyskokousta, eikä kalenterivuoden vaihteeseen, kertoo Ari
Hakuli.

Reijo Uski

Juha Pietiläinen

Ryhmäkuva portailla on otettu Kaukaan Mäkituvalla viimeisen
os.007:n lopettamiskokouksen jälkeen 26.5.2011. Kuvassa alhaalla vasemmalla ex.pj Veikko Tanskanen, pj Kari Holm ja sihteeri Asko
Pulli. Joukosta löytyy 60–70-luvun vanhoja aktiiveja ja toimijoita.

vuoden 2012 toimijoita.
Asko Karppanen naureskelee, että ensimmäistä kertaa hänen muistinsa mukaan
hallituspaikoista käytiin jopa
pientä kilpailua. Uuteen hallitukseen valittiinkin maksimi-

paikkakunnalle. Tähän ei
pienessä osastossa yleensä
pystytä.
Käytännön toimintaa helpottamaan Lappeenrannan
Seudun Sähköalantyöntekijät ry os. 022:een on perustet-

tu teollisuus- ja asennusjaostot.
– Näin saadaan järkevyyttä
hallitustyöskentelyyn, kun
jaostot pystyvät puuttumaan
omiin epäkohtiin ja tekemään omia jo valmisteltuja
esityksiä, perustelee Ari Hakuli ratkaisua.
Kari Holm painottaa nuorten mukaantulon tärkeyttä
ammattiyhdistystoiminnan
vireäksi jatkumiseksi.
– Ajan henki on vähän sellainen, että kiinnostus yhdistystoimintaan on häviämässä. Toivon, että nuoret kuitenkin näkisivät aktiivisen
toiminnan tärkeyden, koska
leivästähän tässä on koko
ajan kyse. Hyvinvoinnin
säilyttämiseksi täytyy tehdä
edelleen työtä.

Sopuisasti gramman
tarkkuudella

Ammattiasioiden ajamisen
lisäksi toimintaan kuuluu

myös vapaa-ajan aktiviteetteja kuten aiemmin jäällä,
mutta tällä kertaa laitureilla
toteutettu pilkkikisa, joka
sujui sopuisissa merkeissä.
Saaliit punnittiin kuitenkin jälkipuheiden vähentämiseksi gramman tarkkuudella, vaikka palkintosijojen
osalta ei tilaa jossittelulle
jäänytkään.
Miesten sarjassa voiton vei
Asko Pulli tuloksella 3 947
g. Toinen sija irtosi Antti
Nikuselle tuloksella 1 885
g. Kolmas sija meni Matti
Hämäläiselle 1 637 g saaliilla. Hämäläinen sai myös
suurimman kalan eli 331 g
ahvenen.
Naisten sarjassa Ulla Henelius pilkki ensimmäisen
sijan 463 g saalilla ja toiseksi tuli Tellervo HaapasaloKoukku, 218 g. Nuorten ainoan osallistuja Samu Aaltosen saldo oli pari nykyä.!
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Työkyvyn tuki työpaikalla – 90 päivän sääntö
Kari Haring / SAK

Sairausvakuutus-

ja työterveyshuoltolakiin tulee 1.6.2012 alkaen
muutos, jonka mukaan sairauspäivärahan maksaminen
edellyttää työterveyslääkärin
lausuntoa viimeistään silloin, kun Kela on maksanut
sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä kahden vuoden aikana.
Samalla sairauspäivärahan
hakuaika lyhenee nykyisestä neljästä kahteen kuukauteen.
Työterveyslääkärin lausunto sisältää arvion työntekijän
jäljellä olevasta työkyvystä ja
selvityksen työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä.
Selvitys mahdollisuuksista
jatkaa työssä perustuu työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteiseen
työterveysneuvotteluun.
Kela kehottaa kirjeellä
työntekijää ennen 90 päivän
täyttymistä hankkimaan tarvittavan lausunnon työterveyshuollosta. Työterveyshuollon velvollisuus on arvioida työkyky ja laatia tarvittava lausunto. Työnantajalla
on velvollisuus ilmoittaa
työterveyshuoltoon työntekijän sairauspoissaolosta,
kun poissaolo on jatkunut
kuukauden.
Lakimuutoksen tarkoituksena on ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä ja
helpottaa paluuta työhön
sairausloman jälkeen. Tämä
toteutuu, mikäli työpaikka
haluaa tukea työntekijöiden
työkykyä ja työhön paluuta
muokkaamalla työoloja vastaamaan työntekijän voimavaroja.

Työkyvyn tuki
työpaikalla

Työpaikalla pitää olla työnantajan, työntekijöiden ja
työterveyshuollon yhteistyössä laatima suunnitelma työkyvyn kokonaisvaltaisesta hallinnasta, mikäli
työnantaja haluaa saada 60
prosentin korvauksen ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta 50 prosentin
sijaan. Työkyvyn hallintasuunnitelma muodostaa hyvän pohjan toteuttaa nyt
tehdyn lainmuutoksen edellyttämä työkyvyn arviointi
ja tuki. Suunnitelmassa on

tä osin, kun siitä on sovittu
työehtosopimuksessa. Oleellista on kuvata työnantajan,
työntekijän ja työterveyshuollon vastuut työkyvyn
tukemisessa.

Mitä 90 päivän
sääntö tarkoittaa
työntekijälle?

Työntekijä voi edelleen itse
valita hoitavan lääkärin vapaasti. Työnantaja ilmoittaa
työterveyshuoltoon sairauspoissaolosta, kun se on kestänyt yli kuukauden. Tässä
vaiheessa työntekijän kannattaa jo olla yhteydessä

nen kuntoutus. Kun jatkossa
päivärahaa myönnetään yli
60 päivärahapäivältä, Kela
lähettää kirjeen, jossa muistutetaan työterveyshuollon
lausunnon toimittamisesta.
Sairauspäivät voivat kertyä
kahden vuoden ajalta.
Työntekijän on hankittava
lausunto Kelaa varten. Mikäli lausuntoa ei toimiteta,
voi Kela katkaista päivärahan maksun. Kela käyttää
katkaisussa kohtuullisuusharkintaa. Mikäli työntekijä
ei ole saanut lausuntoa työterveyshuollosta tai työnantajista johtuvista syistä tai

jossa pohditaan työntekijän mahdollisuuksia jatkaa
omassa työssään tai muussa
työssä työnantajan palveluksessa. Tavoitteena on löytää
työnantajan, työntekijän ja
työterveyshuollon kesken
yhteinen näkemys toimintatavoista, joilla työhön palaaminen onnistuu tai todeta
yhteisesti työhön paluun olevan vielä mahdotonta.
Mikäli työterveyslääkäri
ja hoitava lääkäri ovat eri
mieltä työntekijän työkyvyttömyydestä, Kela ratkaisee
asian oman käytäntönsä mukaisesti.

Muistilistat työntekijälle ja luottamushenkilölle
Työntekijälle
• kerro hoitavalle lääkärille, mitä työtä teet ja miten
• ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja
työnantajaan sairausloman pitkittyessä
• osasairauspäivärahalla oleminen nopeuttaa
usein työkyvyn palautumista
• hanki ajoissa työterveyshuollon lausunto Kelaa varten,
90 päivää on ehdoton takaraja
• pyydä työterveysneuvottelussa työterveyshuollolta
selvitys lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen
tarpeesta ja mahdollisuuksista
• mieti, miten työnantajan olisi muokattava työtäsi
voidaksesi palata töihin ja kerro mielipiteesi
neuvottelussa
• muista, että palkka on parempi kuin sairauspäiväraha
tai työkyvyttömyyseläke

syytä kuvata työkyvyn tuen
tarpeen varhainen tunnistaminen, tukimuodot, sairauspoissaolojen seuranta ja työhön paluun tuki.
Työkyvyn varhaisessa tuessa, kuten myös työhön paluun tukemisessa, voidaan
käyttää työn muokkaamista
ja keventämistä, työaikojen
joustoja, osasairauspäivärahaa, osatyökyvyttömyyseläkettä ja korvaava työtä sil-

työnantajaan ja työterveyshuoltoon. Samalla voi työterveyshuollon kanssa pohtia
kuntoutusmahdollisuuksia
sekä mahdollista osasairauspäivärahaa.
Voimassa olevan sairausvakuutuslain perusteella
Kelan on selvitettävä kuntoutustarve, kun sairauspäivärahaa on maksettu 60
päivältä. Kyseeseen voi tulla
ammatillinen tai lääkinnälli-

Luottamusmiehelle ja
työsuojeluvaltuutetulle
• edellytä, että työterveyshuolto on perehtynyt
työpaikan olosuhteisiin
• pyri neuvottelemaan etukäteen pelisäännöt
työkyvyn hallinnasta ja tuesta
• ole työntekijän tukena työterveysneuvotteluissa
ja ehdota työn ja työolojen muokkaamista
• ota herkästi yhteyttä omaan liittoosi epäselvissä
asioissa
• lisätietoja oman ammattiliittosi lisäksi internetistä:
SAK, Kela, Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö

työntekijä on niin sairas, ettei voi huolehtia lausunnon
pyytämisestä, ei päivärahaa
katkaista. Kohtuullisuusharkintaa käytetään myös silloin, jos 90 päivää täyttyy
yllättäen vanhoista sairauslomista johtuen. Sen sijaan
taloudelliset syyt eivät ole
este päivärahan katkaisulle.
Työntekijän on osallistuttava työterveysneuvotteluun/kolmikantapalaveriin,

Työterveysneuvottelussa
huomioitavaa

Neuvotteluun osallistuu
työntekijän lisäksi lähiesimies tai muu työnantajan
edustaja, jolla on valta päättää tarvittavista työpaikalla
tehtävistä toimenpiteistä,
sekä työterveyshuollon edustaja. Työntekijä voi halutessaan pyytää neuvotteluun
tuekseen luottamusmiehen

tai työsuojeluvaltuutetun,
mikä onkin suositeltavaa.
Neuvotteluun voi työntekijän toivomuksesta osallistua
myös hoitava lääkäri.
Neuvottelussa ei ilman
työntekijän suostumusta voi
käsitellä salassa pidettäviä
terveystietoja. Neuvottelussa keskitytään työkyvyn
kannalta keskeisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan mahdollistaa työntekijän paluu
omaan tai muuhun työhön
työnantajan palveluksessa.
Neuvottelussa voidaan sopia ja tehdä suunnitelma,
millä keinoilla työhön palaamista sairauslomalta tuetaan.
Niillä työpaikoilla, joilla työehtosopimuksen mukaisesti
on sovittu korvaavasta työstä, voidaan pääsääntöisesti
toimia sopimuksen mukaisesti. Jos korvaavasta työstä
ei ole sovittu, tulee sovittavaksi, mitä työtä työntekijä voi jatkossa tehdä, millä
palkalla ja kuinka pitkästä
järjestelystä on kyse. Lähtökohtana on aikaisempaa työtä vastaava työ tai koulutus
entisellä palkalla.
Lainmuutos ei aseta työnantajalle velvoitetta työolojen muokkaamiseen. Laki ei
ota kantaa siihen, mitä muu
työ työnantajan palveluksessa on ja mitä palkkaa työstä
maksetaan. Tämän vuoksi
luottamusmiehen läsnäolo
neuvottelussa on suositeltavaa. Lainmuutoksen yhteydessä ei muutettu työkyvyttömyyden määritelmää.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan alle vuoden
kestänyttä työkyvyttömyyttä
omaan työhön ei ole pidetty
irtisanomisperusteena.!

Kaarniemen kesä-TOP 5
Jonna Heiniluoma

Kaarniemen loma-

paikan isäntä Tapio
Haikka odottaa innolla sesonkia. Sähköliiton jäsenten
kesäkäynteihin hän on varautunut laittamalla paikat
kuntoon ja oikein koreiksi.
Uusia tuttavuuksia varten
hän listasi suven parhaat palat.
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Puusavottaa piisaa rantasaunaan menijöille.

1. Kesä-ääni
– Ehdottomasti parasta kesämusiikkia on linnunlaulu Suomenlahden
auringonnousussa. Kannattaa kokeilla aikaisin heräämistä.
2. Kesämaku
– Grillimakkara puuhiillokselta tai savustuspaikalla itse halstrattu haili.
3. Kesätuoksu
– Koivu. Ei haittaa, tulevatko aromit vastasta, nuotiosta, takasta tai saunan pesässä.
4. Kesäihminen
– Sellainen, joka elää kuin kotonaan, mutta vähän siistimmin. Sanon aina, että olkaa
kuin kotonanne ja itsepalveluperiaatteella. Kaarniemenkävijät ovatkin tosi fiksua
porukkaa; siivoavat jälkensä, vievät roskat ja ottavat toiset lomailijat huomioon.
5. Kesäeläin
– Ensimmäisenä tulee mieleen hyttynen, mutta kun niitä ei meillä
meren äärellä pahemmin ole, täytyy sanoa joutsen.
Viime kesänä täällä asusti kaksikin pariskuntaa poikasineen.

10

vasama

5/2012

Syökö kesätyönantaja
ruokapöydässäsi?
Te k s t i
Te r o H e i n i l u o m a
Piirros Jukka Ojala

Niiden, jotka ovat on-

nistuneet hankkimaan
itselleen kesätyöpaikan, on
vuolaiden mutta lyhyiden
itsensä onnittelujen jälkeen
syytä alkaa varautua siihen,
että kaikki ei menekään niin
sanotusti putkeen. Muinaisessa tietoiskussa kansalaisia
muistutettiin, että ”myymälävaras syö ruokapöydässäsi”.
Joskus ruokapöytään tupsahtaa myös oma työnantaja.
Ylimääräiset ruokittavat suut
voi kuitenkin välttää, ja seuraavista vinkeistä on tähän
apua.

Älä tee suullista
työsopimusta

Pyydä kesätyönantajaltasi kirjallinen tai sähköinen
työsopimus. Suulliseen työsopimukseen tyytyminen on
sama kuin antaisit kaupungilla vastaan tulevalle tuntemattomalle henkilölle setelinipun ja tyytyisit suulliseen vakuutteluun siitä, että
viikon päästä hän toimittaa
sinulle rahojasi vastaan käytetyn mutta hyvän auton.
Aikasi on rahaa, joten vaadi
mustaa valkoisella, kun myyt
sitä.

Älä silti vaivu epätoivoon,
jos töitä on jo viikko takana
ja työnantaja vain lupailee,
että työsopimuspaperit tehdään kun ehditään. Suullinen työsopimus on yhtä
pätevä ja sitova kuin kirjallinen tai sähköinen sopimus.
Suullisen työsopimuksen ongelmat liittyvät vaikeuksiin
osoittaa epäselvyyksien ilmetessä toteen, mitä on sovittu.
Jos työnantaja ei suostu panemaan paperille esimerkiksi työsopimuksen kestoa,
palkan määrää, sovellettavaa
työehtosopimusta ja työaikaa, on hälytyskellojen kilistävä. Ja jos kirjallista työsopimusta ei ole pyynnöistäsi
huolimatta tehty ensimmäisen tilikauden loppuun mennessä, nykäise luottamusmiestä hihasta tai soita Sähköliittoon.
Jos työsopimus on suullinen ja sen on sovittu kestävän yli kuukauden, työntekijällä on viimeistään tuolloin
oikeus saada työnantajalta
kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista. Luottamusmies tai liiton toimitsijat
auttelevat lakia noudattamaan kannustavilla neuvoillaan työnantajaasi muistamaan velvollisuutensa. Avun
pyytäminen ei ole noloa tai
merkki heikkoudesta. Sähköliitto on olemassa juuri

siksi, että yhdessä on helpompi taata työntekijöiden
oikeudenmukainen kohtelu.

rustuslaissa.

Liiton jäsenyys
kuntoon

Kun liiton ja kassan jäsenyys
on hoidettu reilaan, sinulla
on työpaikalla etujasi valvova, työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies. Voit heti alkajaisiksi
tiedustella häneltä, onko
työsopimuksessasi mainittu
palkka työehtosopimuksen
mukainen. Luottamusmies
tietää myös, kuinka paljon
sinulle pitää maksaa vaikkapa ylityökorvauksia, työajanlyhennyskorvauksia, työsuhteen päätyessä maksettavia
lomakorvauksia tai muita
työnantajilta joskus ”unohtuvia” palkan osia.
Jos työpaikallasi ei ole
sähköliittolaista luottamusmiestä, jäsenetuihisi kuuluu oikeus saada neuvontaa
Sähköliiton toimitsijoilta.
Jos kysymyksiä herää vasta
kesätöiden päätyttyä, voit
silloinkin ottaa yhteyttä liittoon, sillä työsuhdesaatavat
eivät vanhene ennen kuin
kaksi vuotta on kulunut työsuhteen päättymisestä.

Liity Sähköliittoon ja työttömyyskassaan viimeistään
silloin, kun olet saanut tiedon kesätyöpaikasta. Siten
nopeutat pääsyäsi ansiosidonnaisen työttömyysturvan
piiriin. Kassan päivärahan
edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy päätoimisen opiskelijan osalta, jos
hän tekee kassan jäsenenä
ollessaan 34 viikkoa töitä 7
vuoden aikana. Jos tilanteesi
vaihtuu ja muutut opiskelijasta esimerkiksi varusmiestai siviilipalveluksen suorittajaksi, ilmoita muutoksista
työttömyyskassalle.
Jos kesätyönantajasi julistaa, että hänen mielestään
”liitot ovat turhia” tai että
”työnantaja pitää huolen sinun eduistasi”, sinun ei kannata ryhtyä sanalliseen miekkailuun hänen kanssaan.
Tällainen kiero asennoituminen osoittaa kuitenkin,
että sinulla on tavallistakin
suurempi syy hankkia liiton
jäsenyys. Ammattiliittoon
liittymiseen ei tarvita työnantajan suostumusta. Vapaus
ammatilliseen järjestäytymiseen on turvattu Suomen pe-

Tessin mukainen
palkka

Tutustu
työehtosopimukseen

Harva kesäduunari tietää,
että Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty vähim-

mäispalkkaa. Asia on meillä
järjestetty siten, että aivan
kuten työntekijät järjestäytyvät ammattiliittoihin,
myös työnantajat järjestäytyvät omiin liittoihinsa. Nämä
liitot solmivat sitten keskenään työehtosopimuksiksi
kutsuttuja sopimuksia. Työehtosopimuksilla on se erikoinen ominaisuus, että ne
sitovat muitakin kuin sopimusosapuolia. Toisin sanoen
niitä on noudatettava työehtosopimuksessa mainitun
alan työnantajien palveluksessa työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa. Vaikka
esimerkiksi palkasta ei olisi sovittu työsopimuksessa
mitään tai jos palkaksi olisi
sovittu työehtosopimuksen
mukaista palkkaa pienempi
määrä, niin työnantaja on
velvollinen maksamaan sinulle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Mikäli työpaikallasi on
epäselvyyttä siitä, mitä työehtosopimusta sinun kohdallasi noudatetaan, kysy
asiaa luottamusmieheltä tai
Sähköliitosta.

Kunnioita koeaikaa

Kesätyöntekijän työsuhteesta ensimmäinen puolikas voidaan sopia koeajaksi.
Koeajan kuluessa työnantaja
ei tarvitse varsinaista irtisa-

nomis- tai purkuperustetta
työsopimuksen lopettamiseen. Sinun kannattaa siis
paitsi vaatia omia oikeuksiasi työnantajalta, myös suhtautua vakavasti omiin kesäduunarin velvollisuuksiisi.
Näistä tärkein on – totta kai
– töiden kova paiskiminen.
Jos koeajasta ei ole sovittu
työsopimuksessasi, työnantajalla ei ole myöhemminkään
työsuhteen aikana oikeutta
”keksiä”, että hänellä olisi oikeus koeaikapurkuun, vaikka
tällaisiinkin yrityksiin silloin
tällöin törmätään. Työnantajan on kyettävä näyttämään,
että koeajasta on sovittu. Jos
työsopimus on tehty suullisena, onkin ratkaisevaa, kenen
kertomusta pidetään uskottavana; sinun vai työnantajan. Tämäkin ongelma vältetään kun tehdään kirjallinen
työsopimus.

Huolehdi
työturvallisuudesta

Pelkkä ahkerakaan uurastaminen ei riitä. Lisäksi on
tärkeää, että työtä tehdään
turvallisesti. Heti työsuhteen
alussa työnantaja tai hänen
edustajansa vihkii sinut työpaikan tai työmaan työturvallisuuskuvioihin. Vaikka
hinku kääriä hihat ja aloittaa
työt olisi kuinka kova, pidä
mielessä, että tarkkaavaisuus

vasama

Täytä
liittymisilmoitus!
!Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4 prosenttia veronalai-

sesta työtulosta, mutta sen voi vähentää verotuksessa.
Työantaja voi periä jäsenmaksun palkasta tai voit maksaa
sen itse. Löydät liittymisilmoituksen/perintäsopimuksen
netistä.

Lomakkeen voi:

• Täyttää ja lähettää sähköisesti netissä
www.sahkoliitto.ﬁ > Liity jäseneksi (etusivulla).
• Lähettää sähköpostin liitteenä osoitteella
jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ.
• Tulostaa ja lähettää allekirjoitetun lomakkeen postitse osoitteella Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101
Tampere.
• Voit myös tilata lomakkeen Sähköliiton postituksesta, puh. 03 252 0234.
Jos sinulla on epäselvyyttä liittymisasioissa tai jäsenmaksujen maksamisessa, ota yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päivystys toimistoaikana klo 9.00–11.00 ja 14.00–
15.00, puh. 03 252 0303."

tässä tilaisuudessa voi pelastaa sinun tai työtovereittesi
terveyden – tai jopa hengen.
Noudata saamiasi työsuojeluohjeita. Sinun kannattaa
käydä myös työntekijöiden
keskuudestaan valitseman
työsuojeluvaltuutetun juttusilla, jos sinulla on työturval-

lisuutta koskevia kysymyksiä.

Pidä kirjaa tehdyistä
tunneista

Työnantajasi on velvollinen
pitämään työaikakirjanpitoa, josta ilmenevät tekemäsi
työtunnit. Joskus tunteja jää
kuitenkin kirjaamatta. Täl-

löin muistikuviin on hankala
vedota. Siksi sinun on syytä
heti työurasi alussa opetella
pitämään tehdyistä työtunneista kirjaa.
Merkitse päivän päätteeksi tunnit ja työkohde ylös
vaikka pieneen sinikantiseen vihkoon ja pane vihot
talteen niiden täytyttyä. Jos
tuntien määrästä tulee epäselvyyttä, on tuo vihkonen
painavaa näyttöä.

Pidä palkkalaskelmat
tallessa

Opettele lukemaan palkkalaskelmaasi eli tilinauhaa.
Ensimmäisen saatuasi käy
se läpi luottamusmiehen tai
työkaverisi kanssa ja selvitä itsellesi, mitä tietoja tilinauhasta ilmenee. Jos olet
valtuuttanut työnantajan
perimään liiton jäsenmaksun
suoraan palkastasi, mikä onkin oikein kätevä ja suositeltava tapa hoitaa jäsenmaksu,
tarkasta, että myös se ilmenee tilinauhasta.
Kun vuoden 2013 keväällä
saat esitäytetyn veroilmoituksen, kaiva palkkalaskelmat
esiin ja vertaa pidätettyjen
jäsenmaksujen yhteismäärää
veroilmoitukseen merkittyyn.
Määrien pitää täsmätä. Liiton
jäsenmaksu on verotuksessasi
vähennyskelpoinen, joten

tässäkin asiassa kannattaa
olla huolellinen.

Pyydä työtodistus

Kaikki työkokemus on arvokasta, ja etenkin oman alan
kesätyöt voivat olla portti pysyvään työsuhteeseen
opiskelujen päätyttyä. Hyvällä tuurilla ja uutteruudella muutamien viikkojen tai
kuukausien rupeamasta voi
poikia paljon enemmän iloa
ja hyötyä kuin kesätyösopimusta tehdessä uskoitkaan.
Ja vaikket saman työnantajan palvelukseen palaisikaan,
muista jättää viimeisenä työpäivänä yhtä hyvä vaikutelma kuin mihin pyrit keväällä
työhaastattelussa. Et voi koskaan tietää, missä ja milloin
törmäät kesätyökavereihisi
tai esimiehiisi.
Työnantaja on velvollinen
antamaan työtodistuksen
vain työntekijän pyynnöstä.
Jotkut työnantajat antavat
sen pyytämättäkin, koska
tietävät, että sitä joka tapauksessa pyydetään. Jos näin
ei tapahdu, muista pyytää
se. Kun pystyt ensi keväänä osoittamaan, että sinulla
on jo käytännön kokemusta
työelämästä, mahdollisuutesi seuraavan kesätyön saamiseen paranevat entisestään."
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Kesäduunariinfo
vastaa

kesätyöntekijöiden
kysymyksiin
!Kesäduunari-info aut-

taa nuoria työsuhteeseen
liittyvissä kysymyksissä.
Maksuton palvelu aloitti 2.
toukokuuta. Se toimii puhelimitse numerossa 0800
179 279 tai sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa
www.kesaduunari.ﬁ.
Palvelu löytyy ensimmäistä kertaa myös Facebookista
osoitteesta www.facebook.
com/kesaduunari. Facebook-sivujen tarkoituksena
on erityisesti herättää keskustelua nuorten työsuhdeasioista, ja sivuilla nuoret
työntekijät voivat vertailla
omia kesäduunikokemuksiaan. Yksityisempää neuvontaa omaan työsuhteeseen
liittyen saa puhelimitse tai

sähköisen lomakkeen kautta.
– Kesäduunarineuvontaan
kannattaa ottaa yhteyttä jo
ennen työsopimuksen allekirjoittamista, jos on epävarma siihen liittyvistä asioista. Palvelemme mielellämme myös työnantajia,
sanoo kesäduunarineuvoja
Joonas Tutti.
Puhelinpalvelu on avoinna 24. elokuuta asti maanantaista perjantaihin klo
9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Neuvontapalvelun
tarjoavat palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja
Akava."

Pistorasiayhdistelmät
100 mm peitelevyin
Jussiin ja Impressivoon

Jussi-kalusteet (IP21) voidaan asentaa kuivaan tilaan joko yksittäisiksi tuotteiksi tai yhdistelmiksi.
Käytettävissä on 1-5-aukkoiset 100 mm peitelevyt sekä 100 mm RJ45-, antenni- ja umpikeskiölevyt. Muut Jussi-tuotteet voidaan asentaa sovittimen avulla. Pistorasioiden runkoon
integroidut lapsisuojat mahdollistavat heikkovirtatuotteiden asentamisen saman peitelevyn alle.
Impressivo-kalusteista (IP21) löytyy myös 1-5-aukkoiset 100 mm peitelevyt. Muut kuin kaksiosaiset pistorasiat asennetaan sovitteen avulla. Yhdistelmiä voidaan asentaa myös pintaan
käyttämällä 100 mm pintakehyksiä. Jussi-kalusteisiin on saatavilla 1-3-osaiset pintakehykset, ja
Impressivoon 1-4-osaiset pintakehykset. www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet
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Sähköalan taitajat ottivat

Jonna Heiniluoma

Lutakossa väreili suurajojen tunnelma, kun kadut ja messukeskus täyttyivät nuorisosta. Taitaja2012-kilpailu veti kolmen päivän aikana Jyväskylän
Paviljonkiin huikeat 42 027 vierailijaa. Näytteillä oli yhdellä kertaa ennätysmäärä eri ammatteja, kun 400 nuorta 42 eri alalta kamppaili ammattitaidon
Suomen mestaruuksista.

Teknisen ympäristön rakentamisen osalta tapahtuma oli messukeskuksen
historian mittavin urakka. Koskaan aiemmin paviljongin halleihin ei ole rakennettu vastaavaa määrää erilaisia teknisiä ratkaisuja. Rinnakkaisia sähkö-, paineilma-, kylmävesi-, kuumavesi- ja viemäriliittymiä oli tehty ennätysmäärä.
Tarvittavia materiaalejakin oli haalittu eri puolilta Suomea jo yli vuoden ajan.

Kahden tutkinnon
mies

– Rankinta kilpailus-

sa on ajan puute. Ei
voi pysähtyä hetkeksikään
miettimään ja sitten hirveän
paineen alla tulee tehtyä typeriä mokia, joita ei normaalisti tekisi, pohtii kisasuoritustaan Leevi Pousi LänsiUudenmaan ammattiopisto
Luksiasta.
Hirveitä virheitä mies tuskin teki, koska pokkasi itselleen automaatioasennuksen
SM-kullan.
Tänä vuonna lajissa painottuivat tasapuolisesti prosessiautomaatio ja kappaletavara-automaatio. Pousin
vahvuus on prosessipuolella.
– Onni oli, että vesiprosessin kanssa olen tehnyt paljon
töitä, Lohjalta kotoisin oleva
Pousi toteaa ja kertoo opetuksen heillä painottuneen
enemmän prosessiautomaation kuin kappaletavaran
puolelle.
Pousi oli toki harjoitellut
molempia ennakkoon vanhoilla ﬁnaali- ja semiﬁnaalitehtävillä.
– Vaikka heti alussa kilpailussa olikin yllättävän paljon
uutta, olin esimerkiksi tehnyt
ensimmäisen tehtävän jo pari
kertaa ennakkoon. Kun toinenkin tehtävä oli treeneistä
tuttu, sujui alku ihan hyvin.

19-vuotias Pousi saa tänä
keväänä suoritettua kaksi
ammattitutkintoa. Hänestä
tulee sekä sähkö- että automaatioasentaja. Valmistumisen jälkeen odottavat sähköverkostoasennustyöt. Luvassa on linjojen rakentamista
ja huoltoa ulkosalla.
– Tammikuussa menen inttiin ja sitten katsotaan, josko
sähkölaitosasentajan työ vielä kutsuu, Pousi toteaa.
Tällä hetkellä häntä kiinnostavat verkostohommat,
mutta tulevaisuudessa ehkä
jokin automaatioon liittyväkin voisi olla mukavaa.
Mielenkiintoiseksi alan tekee, että saa vaivata päätään
paljon ja töitäkin löytyy varmasti.
– Ala on hirveän monipuolinen. Kaikissa tehtaissa
on härpäkkeitä, jotka vaativat automaatioasennusalan
osaamista, Pousi toteaa.
No mitä Taitaja-kilpailusta
jäi käteen tulevaisuutta ajatellen?
– Ainakin kokemusta, että
tietää millaista on tehdä töitä, kun kiire todella painaa
päälle.!

Parasta on saada laite toimimaan
Elektroniikka-alan

Taitaja-tehtävät sisälsivät tietokoneen kokoamista ja ohjelmistojen asennusta, LCD-monitorin huoltoa,
piirilevyadapterin CADsuunnittelua, ECIO-pohjaisen lämpötilaloggerin ja
MIAC-pohjaisen moottoriohjauksen rakentamista, piirilevyadapterin kokoamista
ja testausta sekä analogisen
suodattimen suunnittelua,
rakentamista ja testausta.
Kahdeksan erillistä tehtävää vei mehut Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän Teemu Toivosesta.
Ennen viimeistä kisapäivää
kilpailijoiden välillä ei pisteeroa ollut. Sitten Toivonen
laukoi 20 pistettä eroa kakkoseen ja voitto oli selvä.
Vasta päiviä kisan jälkeen

18-vuotias parkanolainen tajuaa olevansa Suomen paras.
– Vuosi sitten tulin ﬁnaalissa neljänneksi. Tänä
vuonna tiesin, kuinka kisaan
pitää lähteä. Sain ajankäytön kohdilleen ja otin aikapisteet kaikista, mistä halusin, Toivonen kertoo.
Varsinainen treenaaminen
jäi kuulemma vähälle. Tänä
keväänä taskuun tipahtaa
tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ja päähän
valkolakki. Ylioppilaskirjoitukset ja 50 kilometrin koulumatka ovat vaatineet aikaa
ja hermoja, mutta tutkinnot
täydentävät toisiaan hyvin.
Pitkästä matematiikasta
on ollut hyötyä esimerkiksi
elektroniikan komponentteja mitoittaessa.

Aasia arveluttaa

Elektroniikka-alalle Toivosen toi kiinnostus sähköön
ja halu tietää, miten laitteet
toimivat.
– Kotona auoin niin Nikko-autoja kuin digiboksiakin, mutta eihän niille saanut tehtyä mitään, kun ei
tiennyt mitään.
Nyt kaikki on toisin ja Toivonen antaa ison kunnian
opettajille, jotka ovat olleet
innostavia ja selittäneet asiat
ymmärrettävästi.
Tulevaisuus mietityttää.
– Ruohonjuuritason elektroniikka on siirtynyt halvemman tuotannon Aasiaan. Luultavasti tuotesuunnittelupuoli kuitenkin jää
Suomeen, joten on kouluttauduttava korkeammalle,
suunnittelupuolelle, Toivo-

nen arvelee.
– Tammikuussa lähden
elektroniseen sodankäyntiin,
jos minut erikoisjoukkoihin
hyväksytään ja armeijan jälkeen ehkä Tampereen ammattikorkeakouluun tai teknilliseen yliopistoon.
– Tai sitten vaihdan alaa
vahvasähköpuolelle, Toivonen punnitsee.
Työnantaja saisi olla jokin
iso elektroniikkavalmistaja
Suomessa.
Toivonen luottaa tulevaisuuteen:
– Jos on tarpeeksi hyvä,
niin kyllä töitä pitäisi löytyä.!

Tulokset
Sähköasennus
1. Lankinen Jyri, Espoo
2. Jaakola-Siimes Kalle, Pöytyä
3. Katainen Joonas, Jylhänkylä

73.20
71.60
66.70

Automaatioasennus
1. Pousi Leevi, Lohja
2. Lappalainen Marko, Joensuu
3. Karppi Antti, Vaasa

47.50
46.00
44.50

Elektroniikka
1. Toivonen Teemu, Parkano
2. Kylliäinen Paul, Kerava
3. Saramäki Panu, Multia

69.00
46.00
45.00

Mekatroniikka
1. Komi Elmeri & Kukkonen Niko, Imatra
2. Björkqvist Anton, Uusikaarlepyy &
Sandvik Kevin, Kruunupyy
3. Pisto Jani, Kajaani &
Väisänen Joonas, Kuhmo
Tietokoneet ja verkot
1. Tuukkanen Pekka, Lieto
2. Tuomisalo Mikael, Pori
3. Raitahila Iivo, Sipoo

88.50
86.00
85.70
91.50
85.00
83.00
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Voittajan on onnistuttava joka päivä
Jyri Lankinen Omnian ammattiopistosta
on täydellisen keskittynyt
sähköasennustehtävään eikä
vilkaisekaan aidan takaa tuijottavia tyttöjä. Sehän on
selvä, ettei pumppaamo-valvomo valmistu, jos ote hetkeksikin herpaantuu.
Ensimmäisenä päivänä
aikaa on 7 tuntia, toisena
päivänä 7,5 tuntia. Kiinteistöön on asennettava valaistus, lämmitys, pistorasioita
sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Kolmantena päivänä aikaa on vain 4 tuntia ja
asennettavana on raakavesipumppaamo.
Asennukset tehdään pinta- ja uppoasennuksena. Johtoteinä käytetään putkitusta,
kaapelihyllyjä, naula- ja ruuvikiinnikkeitä sekä lista- ja
kouruasennusta. Nuotit luetaan työselostuksista, tasopiirustuksista sekä keskus- ja
piirikaavioista.
Vaikka tehtävät on laadittu vastaamaan mahdollisimman tarkasti todellisuutta,
kilpailija on kisakopissaan
yksin. Normaalityöelämässä
nokkamieheltä saisi neuvoja.
Nyt apuja ei tipu ja tuomarit
tarkkailevat, kuinka samoilla
nuoteilla syntyy eri tulkintoja.

Kisan jälkeen kolahti

Taitajaﬁnalisti Lankinen ei
ollut vielä nähnyt kilpailutuloksia, kun hopeamitalisti
tuli onnittelemaan häntä.
– Huh huh, onko tämä oikeasti tapahtunut, oli ensimmäisenä mielessä, Lankinen
sanoo.
– Vasta kun sain kultamitalin kaulaan ja diplomin käteen, valkeni, että nyt olen
voittanut nämä karkelot.
Voitto ei irronnut helposti.
– Ensimmäiset pari tuntia meni suu mutrussa, kun
en ollut hirveän paljon
putketonta uppoasennusta tehnyt. Siinä naputeltiin
mm-ykköset suoraan rakenteeseen valaisimille. Putkitusten ja läpivientien teossa
rakennetuntemus jää täällä
pääkaupunkiseudulla pienemmäksi, Espoossa asuva
Lankinen analysoi.
– Muutama hikitippa tuli,
kun aloin niitä kuvia katsella, mutta takaraivossa oli,
miten se tehdään.
Myös kisaympäristössä oli
haastetta.
– Missä on työkalut? Meillä oli uudet työvaatteet, joten kaikkea piti etsimällä
etsiä taskuista, Lankinen kuvailee.
Kaiken kruunasivat häly ja
yleisö.

– Toistelin itselleni, että
eivät ne sieltä pure.
Ensimmäisen lounastauon
jälkeen yleisö oli kuitenkin
viimeisenä mielessä. Työn
imu vei miehen mennessään.
– Ajattelin, että on tämä
henkisesti ja fyysisesti kova
koitos, mutta finaaliin ei
valita, jollei taidot ja asenne ole kohdillaan. Ei suorituksen aikana enää mietitä,
mennäänkö vai meinataanko. Painetaan sata lasissa
vaan.

Taitaja varmisti
kesätyön

Jyri Lankinen sanoo saaneensa kilpailusta itseluottamusta. Hyötyä siitä oli työnhaussakin. Jo semiﬁnaaleihin
osallistuminen varmisti kesätyöpaikan. Toukokuun alussa hän aloitti sähköasennustyöt Itäkeskuksen työmaalla.
Siellä hän on näillä näkymin
ainakin koulun alkuun asti.
Kauppakeskuksen remontti
kestää 2014 kevääseen, jolloin kutsuu armeija.
– Tavoitteissa on painaa
duunia armeijaan asti, sitten jatko-opiskelemaan. Yliasentajatutkinto tai insinööriopinnot kiinnostavat.
– Esimiespuolelle ei kannata mennä ennen kuin on tarpeeksi työkokemusta. Olen
niin räkänokka vielä. Haluan ensin pitkän työkokemuksen asentajahommista.
Katsotaan, minne tie vie.
Tällä hetkellä urakkahommat tuntuvat hyvältä. Niitä Lankinen voisi nyt tehdä
niin kauan kuin pysyy terveenä.

Treeniä
työssäoppimalla

Jo ensimmäisenä vuonna
koulussa Lankinen pääsi
huoltamaan metallipuolen
koneita. Siinä karttui vianetsintäkokemus.
Kun Omnia viime kesänä
uudisti rakennuksiaan, työskenteli Lankinen siellä sähköurakointiliikkeen palkkalistoilla.
– Sain monipuolista saneerauskokemusta, kun tehtiin
paloilmoittimia, lvi-automatiikkaa, äänentoistojärjestelmiä ja vaikka mitä, Lankinen kuvailee kesätyötä, jolla kuittasi kokonaan yhden
työssäoppimisjakson.
– Töitä on pystynyt hy- Nyt annetaan kaikki, ettei jää
mitään hampaankoloon, sähköalan SM-mies Jyri Lankinen kiteytti kisahetken tunnelman.

vin lukemaan hyödyksi, kun
niistä vain sopii koulussa
etukäteen.
Tosielämän työkokemuksesta oli hyötyä myös Taitajakilpailussa.
– Teollisuudessa pääsin
tekemään pari Vaconin taajuusmuuttajaa. Ratkaisut kisassa olivat erilaisia, mutta
kaapelointi oli tuttua hommaa ja pääsin tekemään sitä
rutiinilla.
Parasta Lankisesta on kuitenkin, kun voi olla ylpeä
kättensä jäljistä.
– Kun painoin Omniassa
koko viime kesän hommia,
niin nyt, kun näkee oppilaita siellä työsaleissa näpyttelemässä tietokoneita ja
siellä on siistin näköistä, voi
ajatella, että olen nämä itse
tehnyt. Että onpahan tullut
tällaistakin tehtyä.

”Aina vähän
enemmän”

Lankista on pikkupojasta asti
kiehtonut käsillä tekeminen.
Siksi 8–9-luokkalaisena urasuunnitelmiin putkahtivat
tekniset alat. Sähköasennus
tuntui kiinnostavimmalta ja
tarpeeksi haastavalta.
– Päivääkään en ole valintaa katunut. Leppävaarassa
on todella hyvät opettajat ja
opinnot ovat edenneet tosi
asiallisesti, Lankinen myhäilee.
Vasta 17-vuotias toisen
vuoden opiskelija saa paperit
jo syksyllä.
– Tykkään vaan tehdä asiat
sellaisella ”teen aina vähän
enemmän”-mentaliteetilla,
Lankinen selittää rivakkaa
opiskelutahtia.
Tähtäimessä ei ole ollut
pelkkä suomenmestaruus.
– Otan ammattitaidon vakavasti ja haluan pitää ammattikunnan hyvää nimeä
yllä, Lankinen toteaa.
– Ala on niin monipuolinen, että jos jää päiväkin
opinnoissa väliin, voi jäädä
jokin tärkeä asia oppimatta. Jokaisen sähköasentajan
pitää hallita samat asiat, ei
vain niiden, jotka kilpailevat
tällaisissa kisoissa.
Jatkuva kouluttautuminen
on selviö.
– Uusia ratkaisuja ja uusia
sähkötarvikkeita tulee koko
ajan ja haetaan energian
säästöä ja mukavuutta sekä
silmää miellyttävää ja käyttäjälle turvallista lopputulosta. Kyllä sähköasentajan
pitää pysyä aina hereillä.!

Jatkot Belgiassa
"Kilpapaikoilla treenat-

tiin ammattitaidon EMja MM-kilpailuja varten.
Seuraava Euro Skills-euroopanmestaruuskilpailu
järjestetään lokakuussa formulakaupunki Spa-Francorchampsissa Belgiassa.
Maailmanmestaruuskilpailu
World Skills puolestaan järjestetään heinäkuussa 2013
Saksassa.
Ammattitaidon euroopanmestaruudet ratkotaan
tänä vuonna kolmatta ker-

taa. Kilpailuihin osallistuu
noin 460 kilpailijaa 27 eri
maasta. Suomesta Belgiaan
lähtee Taitaja-tapahtuman
päättäjäisissä julkistettu
Suomen maajoukkue. Team
Finlandin 40 kilpailijan
joukossa ovat Antti Heikura (kuvassa) sähköasennus-,
Ville Torvinen automaatioasennus-, Niko Kinnunen
ja Topi Lampiranta elektroniikka- sekä Niko Laihinen ja Niklas Harjula
mekatroniikka-alalta.!
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Maailma on täynnä vaaranpaikkoja.

Jäsenkortti mukaan matkalle!
Te k s t i
Tu r v a / K a t i I h a r a n t a
Kuva
Jonna Heiniluoma

Sähköliitto on otta-

nut jäsenilleen Turvasta jäsenvakuutuksen, joka
sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille.
Ota jäsenkorttisi mukaan
matkalle, se toimii myös
matkavakuutuskorttina.
Sähköliiton jäsenvakuutuksessa ovat vakuutettuna
myös mukana matkustavat
alle 18-vuotiaat omat ja samassa taloudessa asuvat lapset. Vakuutettuna ovat liiton
jäsenet. Eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu vakuutukseen.
Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Ylimeneville matkapäiville kannattaa ottaa Turvasta
määräaikainen matkustajavakuutus.

Mitä vakuutus
korvaa?

Vakuutus korvaa matkan ai-

kana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Näitä ovat esimerkiksi
lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut ja lääkärin määräämät
lääkkeet.
Ennen matkan alkua ollut
sairaus ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus.

saja. Matkavakuutuskortti ei
kuitenkaan ole maksukortti,
joten on hyvä varautua siihen, että kulut joutuu maksamaan ensin itse ja hakemaan korvausta myöhemmin
vakuutusyhtiöstä. Jos joudut
itse maksamaan hoitokulut,
säilytä kuitit ja lähetä ne vahinkoilmoituksen mukana
Turvaan.

Mutkia matkassa

Vakuutuksesta korvataan
matkan peruuntumisen tai
keskeytymisen kuluja, mikäli
se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö
estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen
matkan muuttumista.
Matkan peruuntumisesta
ja keskeytymisestä korvataan
kuluja, joista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen
mukaan ole vastuussa. Näitä
kuluja voivat olla esimerkiksi
matka- tai majoituskulut.
Matkalta myöhästyminen
tarkoittaa sitä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-,
juna- tai linja-automatkan
alkamispaikkaan tai etukä-

SOS auttaa

teen hankitun jatkoyhteyden alkamispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä matkalle riittävän
ajoissa vallitsevat olosuhteet
huomioon ottaen.
Myöhästymisen vuoksi korvataan tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut,
jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän, ja joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

Matkatavarat on
vakuutettava
erikseen

Jäsenvakuutukseen ei sisälly matkatavaravakuutusta,

joten matkatavarat on vakuutettava erikseen, elleivät ne jo sisälly normaaliin
kotivakuutukseen. Kun otat
laajan tason kotivakuutuksen Turvasta, korvaa se myös
ulkomaan matkoilla mukana
oleville matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja 4 500
euroon asti.

Entä sairaus
tai tapaturma?

Muista ottaa matkalle mukaan jäsenkorttisi, joka on
myös matkavakuutuskortti.
Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus
ja että hoidoille löytyy mak-

SOS on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama
kansainvälinen ”hälytyskeskus”. SOS:issa on ympärivuorokautinen päivystys ja
siellä tunnetaan myös Sähköliiton vakuutus. SOS:iin
voi ottaa yhteyttä myös
muissa kuin hätätapauksissa.
He voivat esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan
lääkäriaseman sijainnin.
Puhelusi yhdistyy suomenkieliselle asiantuntijalle.
SOS ryhtyy selvittämään tapausta ja pyytää tarvittaessa
avuksi SOS:n yhteyslääkärin. Ohjeita saatetaan antaa
myös sairastuneen matkakumppanille. SOS keskustelee tarvittaessa hoitavan lää-

kärin kanssa ja välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät
tiedot hoitolaitokselle.
Jos hoitolaitos ei hyväksy
matkavakuutuskorttiasi eikä
suostu lähettämään laskua
Turvaan, voit pyytää hoitolaitosta soittamaan SOS:iin.

Lisätietoja
jäsenvakuutuksesta

Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löytyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta www.turva.ﬁ/sahkoliitto.
Tutustu vakuutusehtoihin ja
vakuutuksessa oleviin rajoituksiin ennen matkalle lähtöä.
Lisätietoja vakuutuksesta
saat Turvan toimipaikoista,
asiamiehiltä tai palvelunumerosta 01019 5110. Toimipaikkojen yhteystiedot
ja lisätietoja Turvasta löydät osoitteesta www.turva.ﬁ.
Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@
turva.ﬁ.!
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Håll fast vid dina rättigheter
också på ditt sommarjobb!
#Det är viktigt att reglerna

följs också i de par månader
långa sommaranställningarna. Listan nedan tar upp
några av grundreglerna, som
det lönar sig att kolla upp när
du har fått ditt jobb.
Gör arbetsavtal. Det lönar
sig alltid att göra upp arbetsavtalet skriftligt, trots att
inte lagen kräver det. Då är
det lättare att vid en eventuell konﬂikt bevisa vad man
kom överens om när anställningen började.
Skriv in dig i facket. Det
ﬁnns många fördelar med
att höra till ett fackförbund,
också för sommararbetaren.
Den viktigaste fördelen är
att fackförbunden sköter intressebevakningen i just din

bransch: de ingår kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna och hjälper vid
rättsskyddsfrågor. Fackförbundens arbetslöshetskassor
ser för sin del till att medlemmarna, vid arbetslöshet,
får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.
Bekanta dig med arbetarskyddsfullmäktig och förtroendeman på din arbetsplats. Via dem får du råd och
hjälp varenda gång du behöver det. Det lönar sig t.ex.
att visa upp arbetsintyget för
förtroendemannen, innan
du undertecknar det. Om
din arbetsplats saknar förtroendeman kommer äldre
anställda ofta till ovärderlig
hjälp. I problemsituationer

Elledningen

Sommarjobbarinfo
0800 179 279

Elektrifieringsbranschens
avtal på spel?

www.kesaduunari.fi/svenska

lönar det sig alltid att ta kontakt med branschens fackförbund.
Skydda dig själv. Varje
arbetstagare har rätt att bli
vägledd i sitt nya jobb. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera om förhållandena på arbetsplatsen,
om hur maskiner och anläggningar används och vilka säkerhetsbestämmelserna
är. Se till att du får guidning
i dina arbetsuppgifter, tveka
aldrig att fråga.
Kolla din lön. I samband
med löneutbetalningen ska
arbetstagaren ges ett lönebesked, en löneutredning eller
motsvarande dokument, som
informerar om grundlönen,
utbetalade ersättningar och

vilka avgifter som har innehållits från lönen. Granska
att löneuppgifterna är riktiga och att du har fått alla
kvälls-, veckosluts-, övertidsoch andra ersättningar.
Be om arbetsintyg. Arbetsintyget är ett viktigt dokument för arbetstagaren.
Det kan ha en stor betydelse,
när man senare söker utbildningsplats eller fast anställning, vilken arbetserfarenhet
man har. Du har lagstadgad
rätt att få ett arbetsintyg när
din anställning är slut.
Läs mer. Mer information
ﬁnns på Elektrikerförbundets
hemsida www.sahkoliitto.
ﬁ.!

Mästarna i elbranschen tävlade mot varandra
Jonna Heiniluoma

#I år tävlade 400 ungdo-

mar i 42 branscher om ﬁnska mästerskapen i tävlingen
Mästare2012. Under de tre
tävlingsdagarna lockade
Finlands största evenemang
i utbildningsbranschen och
en av de största nationella
yrkesskicklighetstävlingarna
en jättepublik på 42 027 personer till Paviljongen.
Besökarna ﬁck bekanta sig

Kiljavan kesä
#Kiljavan kesässä järjestetään viikolla 24 mukavia
harrastekursseja. Myös perheenjäsenet voivat lähteä
mukaan lomailemaan ja
rentoutumaan Kiljavalle.
Energiaa
11.– 13.6.
Golfin alkeiskurssi
11. – 13.6.
Golfin jatkokurssi
14. – 16.6.
Pilates, jatkokurssi
11. – 15.6.
Suunnistuskurssi
12. – 14.6.
Tarinoista kuviksi,
kuvista tarinoiksi
12. – 14.6.

Tiedustelut ja Ilmoittautumiset kursseille 21.5. mennessä. Golf-kurssien ilmoittautumisia ottaa vastaan
Saila Lehtinen, puh 09 2762
749, saila.lehtinen@kio.ﬁ,
muille kursseille voi ilmoittautua Heidi Sirénille, puh.
09 2762 739, heidi.siren@
kio.ﬁ!
Lisätietoa kursseista www.kio.fi

i detalj med 50 olika yrken i
förhållanden som var mycket
lika den genuina arbetsmiljön.
FM-segern i elbranschens
tävlingsgrenar gick till Jyri
Lankinen, elinstallationer,
Leevi Pousi, automationsinstallationer, Teemu Toivonen, elektronik och Pekka Tuukkanen, datorer och
nätverk. Tävlingen i mekatronikbranschen vanns av arbetsteamet Elmeri Komi och

Niko Kukkonen.
Flera deltagare förberedde
sig på platsen för EM- och
VM-tävlingen i yrkesskicklighet. I oktober arrangeras
EM-tävlingarna Euro Skills
i Spa-Francorchamps i Belgien. Världsmästerskapet
World Skills arrangeras i juli
2013 i Tyskland.
Finlands landslag, Team
Finland 2012, offentliggjordes under avslutningsfestligheterna på Mästare2012.

Från Finland åker 40 tävlingsdeltagare till Belgien,
bland dem Antti Heikura,
elinstallationer, Ville Torvinen automationsinstallationer, Niko Kinnunen och
Topi Lampiranta, elektronik
samt Niko Laihinen och
Niklas Harjula, mekatronik.
Totalt samlar EM-tävlingarna omkring 460 tävlare från
27 länder.!
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Martti Alakoski

#Våren är som vackrast och
Elektrikerbranschens förhandlingar om elektriﬁeringsbranschens kollektivavtal
gällande höstens löneförhöjningar är som intensivast.
Elektrifieringsbranschen
är den enda av förbundets
avtalsbranscher som inte
kunnat slutföra avtalsförhandlingarna. Ändå representerar branschen hälften
av de förbundsmedlemmar
som står till förfogande på
arbetsmarknaden. Förhandlingarna borde leda till resultat senast den 15 maj. Därför
sammanträder branschstyrelsen dagen innan för att diskutera ett eventuellt avtalsfritt läge om förhandlingarna
inte lett till resultat. När tidningen är i tryck vet vi vad
avtalsläget är. Normal skulle
avtalet vara i kraft till den 31
januari 2013.
"""

I år är det förbundsval på
Elektrikerförbundet. Kandidatnomineringen till representantskapsvalet pågår som
bäst och fortsätter till den
8 juni. Det ﬁnns minst fyra
valförbund som söker kandidater och ber medlemmar
ställa upp.

Själv hoppas jag att ni medlemmar går med på att ställa
upp som kandidater i valet.
Det är bara med tillräckligt
omfattande kandidatnomineringar i de enskilda avtalsbranscherna som vi kan öka
förbundsmedlemmarnas valaktivitet så att vi når upp till
en röstningsprocent på över
femtio procent. Det skulle
då innebära att de valda representantskapsmedlemmarna
representerar majoriteten av
våra medlemmar och uppfyller medlemsdemokrati.
Tillsvidare ﬁnns det två
kandidater till ordförandeposten. I egenskap av den
ena av kandidaterna hoppas jag att vi kandidater och
våra stödpersoner kan hålla
sig i skinnet och inte inleda
någon ordförandekampanj
innan valet av medlemmarna till representantskapet är
förbi. Det är de invalda i representantskapet som väljer
ordförande och förbundssekreterare. Vi ska därför först
genomföra en bra kandidatnominering, ett gott valarbete och uppmuntra våra medlemmar att rösta! Först därefter koncentrerar vi oss på att
välja styrelse.
Vårliga, soliga hälsningar!
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Fluke 1654B
sähköasennustesteri
’’Erikoismalli’’
Fluke 1654B asennustesterin mukana saat nyt kaikki
tarvittavat lisävarusteet kaupanpäälle.

+ + +

Fluke 1654B
sähköasennustesteri
1654B on Fluken uusin 165x-sarjan asennustesteri.
Se on päivitetty vastaamaan mittauslaitteiden
tehokkuustarpeita entistä paremmin.

Lisätietoja Fluke-tuotteista ja tarjouksista löydät:

www.ﬂuke.ﬁ/spring
Maadoitusvastuksen
mittauspiikkisarja

Ohjelmisto

Mittapääsarja

Kysy Fluke jälleenmyyjältäsi
’’Fluke 1654B/LIM EDIT’’ -erikoistarjousta
Säästät jopa 25 %,
jos ostaisit tuotteet erikseen.
Suuren kysynnän vuoksi tarjouksen voimassaoloaikaa on pidennetty 30.6.2012 asti.

Keeping your world up and running.®
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Jäsenrekisteri tiedottaa

Tee uusi perintäsopimus
myös silloin,
kun työpaikkaa vaihtuu
Kun vaihdat työpaikkaa, muista aina tehdä uusi perintäsopimus. Se
tarvitaan sekä työnantajaperintää varten että myös silloin, jos maksat jäsenmaksut
itse. Toimita perintäsopimus
työnantajalle tai palkanlaskijalle, kun työnantaja perii jäsenmaksun, ja suoraan
liiton jäsenrekisteriin, kun
maksat jäsenmaksun itse.
Näin työsuhderekisterisi saadaan pidettyä ajan tasalla.

Työpaikan muutoksen voit
ilmoittaa myös verkkopalvelun kautta.
Perintäsopimus löytyy liiton nettisivuilta sähköisesti
lähetettävänä versiona www.
sahkoliitto.ﬁ (etusivun vasemmassa reunassa olevan
Liity jäseneksi -painikkeen
kautta ”Jos vaihdat työpaikkaa, täytä tämä lomake”.
Tulostettava ja postitse lä-

hetettävä versio löytyy www.
sahkoliitto.ﬁ > Lomakkeet.
Perintäsopimuksen voi tilata paperiversiona myös
liiton postituksesta, puh.
050 315 6708.
Työnantajalle toimitettu perintäsopimusilmoitus
on valtakirja, jolla palkasta
voidaan periä jäsenmaksu.
Seuraa tilinauhastasi, että
jäsenmaksun perintä myös
käynnistyy.
Jos maksat jäsenmaksusi
itse, jäsenrekisteri lähettää
perintäsopimuksen perusteella viitelistan ja ohjeet
jäsenmaksujen maksamista
varten. Perintäsopimusta ei
tarvitse toimittaa työnantajalle, jos maksat jäsenmaksut
itse.
Voit maksaa itse jäsenmaksut
myös verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.ﬁ > Sähkö-

liiton verkkopalvelut> Jäsenrekisteri (auki 24h/vrk).
Tällöin erillisiä viitenumeroita ei tarvita.
Mikäli olet jo ollut Sähköliiton jäsen työpaikkaa vaihtaessasi, mutta jäsenmaksuperinnästä ei ole sovittu
työsopimusta tehtäessä, voit
pyytää jäsenmaksun perinnän aloittamista takautuvasti puolen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta lukien.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot

Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 3310 Tampere.
jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
Päivystys arkisin
klo 9 – 11 ja 14 – 15,
puh. 03 252 0303.
Faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.ﬁ

Timo Mönttinen kaipaa
laatua työelämään
Riitta Kallio

Eltel
Networks
Oy:n työsuojeluval-

tuutettu Timo Mönttisestä
olisi kaiken järjen mukaan
pitänyt tulla kokki mutta
tulikin sähköasentaja.
– Olen kokkaillut pienestä pitäen ja ruuanlaitto on
edelleen lempiharrastukseni. Isän puolelta sukujuureni ovat Karjalassa, jossa
ruuanlaitto ja vieraanvaraisuus ovat korkeassa kurssissa. Varsinkin kummitätini
opasti aikanaan minua tutustumaan karjalaisiin pe-

rinneruokiin, Mönttinen
tunnustaa.
Hän kertoo nuorena päätyneensä sähköasentajalinjalle siitä syystä, että sinne
oli vaikea päästä.
– Enkä ole oikeastaan sitä
kauheasti katunut, KeskiSuomessa 8.5.1962 syntynyt
ja nykyään Keravalla asuva
Mönttinen paljastaa.

” Terveinä kotiin
töistä”

Pitkään työsuojelukuvioissa
viihtynyt Mönttinen edustaa noin 900 työntekijää.
Työsuojelutoimet vievät
miehen aikaa, mutta vielä
sujuvat myös jakeluverkkotyöt.
– Kiertelen eri työpaikoilla
ja katsastamassa ja turvallisuushavainnointeja tekemässä. Riskiarvio pitäisi tehdä aina ennen töiden aloittamista, sillä niillä voidaan
pelastaa paljon. Toivon, että
kaikki työkaverit tulisivat
aina terveinä kotiin töistä.
Järvenpään ammattiosaston hallitukseen kuuluva
Timo Mönttinen aikoo suunnistaa lomallaan kalaan Saarijärvelle. Lisäksi kesän kohokohtana on edessä taas viikon
kestävä talkootyö Järvenpään
Puistobluesissa ’sähköukkona’.

Mönttinen on vaikuttanut
myös Sähköliiton edustajistossa kolme vuotta. Aikanaan hän nousi sinne alueasiamieheksi valitun Juha
Lujasen tilalle.
– Haluan olla mukana vaikuttamassa oman alani ammattiyhdistystoiminnassa,
jossa toiminnan pitää olla
mielestäni rehellistä ja läpinäkyvää. Kaikillahan meillä
on perimmältään sama tavoite: parantaa työelämänlaatua.

Huoltojoukoista
kirjan ääreen

Timo Mönttinen viettää
merkkipäiväänsä poikansa
ylioppilasjuhlien kylkiäisenä. Myös vaihto-oppilaana
Intiassa opiskeleva tytär saapuu juhlaan.
Perhe-orientoitunut, mutta jokin aika sitten eronnut
Mönttinen ehättää entistä
enemmän harrastaa myös
lukemista, uintia, kalastusta ja musiikin kuuntelua. Takavuosina aika kului
enimmäkseen lasten huoltojoukoissa ”tarjoamassa
urheileville sekä musiikkia
harrastaville lapsille kuljetuspalveluita”!

SLO:n tuotteistossa on etusija sähkötarvikkeilla, joiden valmistus tai käyttö säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä. Selkeästi ympäristöystävälliset tuotteet
nimeämme BlueWay-tuotteiksi, joiden valinnassa huomioitavat seikat ovat energian säästö, kierrätettävyys, pakkaustapa, valmistusmateriaalit ja tuotteen elinkaari. BlueWay-tuotteiden ansiosta asiakkaasi säästää energiaa sekä ympäristöä.
Lisää BlueWay-tuotteista osoitteessa slo.ﬁ
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Työttömyyskassa

TIEDOTTAA
Työttömyyskassan
tilit nähtävillä

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2011 ovat kassan sääntöjen 23 § 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toimistossa Aleksanterinkatu 15, Tampere. Asiakirjoihin voi tutustua 11.6.–15.6.2011 klo 9.00–15.00.

Tarja Ojala
työttömyyskassan johtaja

Ilmoita vuosilomasi
ajankohta!
Jos olet lomautettu, ilmoita vuosilomasi ajan-

kohta työttömyyskassalle hakemuksessasi. Liitä
hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva
palkkatodistus tai palkkalaskelma.
Jos sinut on lomautettu ja olet henkilökohtaisesti ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon, varmista
omasta TE-toimistostasi, kuinka sinun pitää menetellä,
jotta työnhakusi pysyy siellä voimassa vuosilomasi ajan.

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin

klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

Jatkohakemukset hoidat nopeiten netissä
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.
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.

Kun kirjaudut palveluun 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 å, ä ja ö eivät kelpaa.

Kassalla, rekisterillä ja
Voimavirralla sama salasana

Jos olet jo aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi.
Koska olet vähintään ensimmäisellä kirjautumiskerralla
joutunut vaihtamaan salasanasi on se nyt se, minkä olet
itse itsellesi määritellyt.

Jos olet unohtanut salasanasi, käytä verkkopalvelusta löytyvää salasananmuistutuspalvelua ja järjestelmä lähettää
sinulle uuden.

Haluatko heti tietää koska raha on tililläsi?

Kun teet hakemuksia netissä, voit ottaa käyttöön myös
tekstiviestipalvelun. Saat ilmaisen viestin päivärahasi
maksupäivästä matkapuhelimeesi välittömästi, kun kassa
on käsitellyt hakemuksesi. Näin tieto on sinulla huomattavasti nopeammin kuin postitse lähetettävällä maksuilmoituksella.
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.
Maksuilmoitus kokonaisuudessaan on aina nähtävissäsi
työttömyyskassan verkkopalvelussa ja jatkohakemuksetkin
teet näppärästi netissä.
Verkkopalvelun kautta lähetetty jatkohakemus on perillä
kassassa saman tien, säästät postimaksut eikä edes persoonallinen käsiala voi hidastaa hakemuksesi käsittelyä.

Työtön, ilmoittaudu TE-toimistoon
Liitä ansiopäivärahahakemukseen
Palkkatodistus
P
vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
3 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna34
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.
J
Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
L
Lomauttamisesta on työsopimuslain mukaan ilmoitettava vähintään 14 kalenteripäivää ennen sen alkamista
ja sinulla on oikeus saada ilmoitus lomauttamisesta kirjallisena.
K
Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
P
Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
kotihoidon tuesta.
J
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
m
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2010 verotuspäätöksestä.
Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
M
v
verotietoja, jotka työttömyyskassa saa kerran vuodessa
– 1. helmikuuta – suoraan verottajalta.

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

TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS

Saat päivärahahakemuksen TE-toimistosta tai voit tulostaa sen ja palkkatodistuspohjan Työttömyyskassojen

yhteisjärjestön www.tyj.ﬁ -sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus vähintään kahdelta
täydeltä kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.
Liitä hakemukseesi viereisen muistilistan mukaiset liitteet ja lopuksi tarkasta vielä, että jäsenmaksuasiasi ovat
kunnossa työttömyyden alkuun asti.

HAKEMUKSEN
LÄHETTÄMINEN JA
KÄSITTELYAJAT

Voit postittaa päivärahahakemuksesi
aikaisintaan hakujakson viimeisenä
päivänä. Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen
käsittelyaika on tällä hetkellä noin 2
viikkoa. Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai.
Jatkohakemukset puolestaan ovat
maksussa hakujakson päättymisestä laskettuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona. Maksupäiviä
ovat keskiviikko ja perjantai.
Täytä jatkohakemus vähintään nel-

jältä täydeltä kalenteriviikolta siten,
että hakujakso päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen aikana esimerkiksi pekkasia
tai pitämättömiä lomapäiviä, muista
ilmoittaa siitä jatkohakemuksessasi ja
liitä palkkatodistus hakemuksesi liitteeksi.

HAKUAIKA

Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä
päivästä, jolle etuutta haetaan. Hakuaika koskee kaikkia työttömyyskassan
maksamia etuuksia.

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVAASIOISSA

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysturvaneuvonta
palvelee numerossa 010 194 911.

LISÄTIETOA

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

• 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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Harrastatko
uhkapeliä
tietämättäsi?
Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki
henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit yksin pitämään huolta
perheestäsi? Tee laskelma osoitteessa
$%3!#(-!))*),!)3*113+2+ ')44-* (1#vat yllättää.

Tutustu ja voita!
Jaossa Veikkauksen
Jokeri-arpoja, päävoitto

Onneksi suuriin riskeihin voi varautua
0#%3#3 0-31!,#3+ '.$!/-51"%3 -44-*tiliiton jäsenenä sinäkin olet oikeutettu
')14%3 %&)55#,#40--3 $%3!#(-!))tukseen*. Testaa laskuria, katso hinta
ja osta vakuutus verkkokaupasta vaikka
heti.

henkivakuutuskuntoon.ﬁ

25000 €

010 19 19 19

* Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
FINEn tekemä hintavertailu 2011
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Kuntoremontista kehittyi
ensimmäinen
askel
Palkansaajalomajärjestöt yhteistyös-

sä liikunnan ja terveyden
edistämisen asiantuntijoiden kanssa ovat kehittäneet
ja uudistaneet työikäisille
suunnattua kuntoremonttia
viimeisen vuoden aikana.
Työ on nyt ohi ja uudet hyvinvointijaksot starttaavat
kesällä.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT lanseeraa
parhaillaan 1askel hyvinvointijakso -palveluitaan
työikäisille ja heidän perheilleen. 1askel korvaa aiemmin
järjestetyn kuntoremontti- ja
perhekuntolomatoiminnan.
Ryhmämuotoisia 1askel-hyvinvointijaksoja työikäisille
aikuisille järjestetään ympäri Suomea lähes 30 eri kohteessa.

– Jaksot ovat sekoitus uutta ja vanhaa. Aiempia hyviksi todettuja käytäntöjä ei
heitetty uudistuksessa romukoppaan, vaan toimintaa on
hiottu järjestävien kohteiden vahvuuksia ja kokemusta hyödyntäen. Tästä esimerkkinä on kuntotestausosion keventyminen, jotta
aikaa jää enemmän paljon
toivotulle henkilökohtaiselle
keskustelulle, sanoo projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESistä.

Tavoitteena
parempi arki

1askel-jaksojen tavoitteena
on tukea elämänhallintaa,
työssäjaksamista sekä terveyttä ja toimintakykyä. Jak-

son aikana osallistujille tehdään kuntotestejä, pidetään
tietoiskuja, keskustellaan ja
liikutaan.
Kaikessa tekemisessä ajatellaan loppuelämää, ei vain
viikon pituista jaksoa. Parhaimmillaan jaksolta löytyy
kotiin viemisiksi intoa edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia.
– 1askel-jaksot ovat innostavia ja hauskalla tavalla
pysäyttäviä. Haluamme, että
liikkuminen on elämyksellisempää eikä hampaat irvessä
puurtamista, sanoo PHT:n
toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo."
Lisätietoa: www.pht.ﬁ

!Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry (MTLH)
on sosiaalisen lomatoiminnan järjestö, joka järjestää
ja kehittää tuettuja lomia.
Lomat on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole
muuta mahdollisuutta lomailla. MTLH järjestää
tuettuja lomia eri puolilla
Suomea yhteistyössä eri
palveluntuottajien kanssa.
Vuonna 2012 sosiaalinen lomatoiminta uudistuu, kun Lomayhtymä
ry:n, Huoltoliitto ry:n ja
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n sosiaalinen
lomatoiminta yhdistyy. Tuettuja lomia järjestää Maa-

seudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Lomatoiminta

MTLH:n tavoitteena on
tukea lomalaista itsenäisessä selviytymisessä elämän
eri tilanteissa ja vahvistaa
perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. MTLH järjestää noin puolet lomista
yhteistyössä eri järjestöjen
kanssa. MTLH:n toiminnan mahdollistaa RAY:n
myöntämä kohdennettu
toiminta-avustus. Lomaa
voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat.
Lomatukea haetaan erillisellä lomatukihakemuksella. Hakemuksen tulee
olla perillä viimeistään kol-

me kuukautta ennen loman
alkamista. Lomahakemus
voidaan siirtää tarvittaessa
lomaryhmästä toiseen hakijan toivomuksesta tai lomajärjestön toimesta.
Tuen saaja maksaa lomasta omavastuuosuuden, josta
lähetetään lasku. Lomaan
sisältyy puoli- tai täysihoito lomamuodosta riippuen,
majoitus ja lomaohjelma.
Hakemus voidaan täyttää
myös sähköisesti. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.
Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston päätökseen, sosiaali- ja terveysministeriön ja RAY:n
erillisohjeisiin.
Katso lisää: www.mtlh.
ﬁ/"

PEREL OY, Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ, puh. (019) 87 111, www.perel.F

Maaseudun Terveys- ja
Lomahuollosta tuettuja lomia

vasama

Osastot
Ryhmämatka jäsenille puolisoineen Riikaan 26.7. – 29.7.2012.
Matkan hinta on 220 €/henkilö.
Osasto kustantaa osan jäsenen
matkasta. Sitovat ilmoittautumiset 15.6.2012 mennessä,
puh. 040 518 3256/Ylermi.
Kysy lisätietoja!

Osasto järjestää jäsenille perheineen matkan Sähköliiton
Volttipäiville Vierumäelle 28.–
29.7.2012. Jokainen hoitaa itse ilmoittautumisen Vierumäelle
4.6.2012 mennessä. Osallistujat
hoitavat itse majoitus- ja illallisbuffetmaksut paikanpäällä. Osasto korvaa jälkikäteen osallistujille
em. maksut vähennettynä 20 €/
hlö omavastuulla. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ohjelmasta
löytyy Vasama lehdestä, 4/2012
ja Sähköliiton kotisivuilta. Jos lähtijöitä on enemmän kuin 6 henkilöä, osasto järjestää yhteiskuljetuksen, joten ilmoita lähtösi myös
vapaa-ajan vastaavalle, mieluiten
ari.raisanen@fortum.com tai työaikana puh. 010 455 3445.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry

TOIMIVAT

21.6.2012 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset
pyydetään toimittamaan 11.6.2012 klo 15.00 mennessä lomakkeella
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat, s-postilla vasamalehti@sahkoliitto.fi tai Margit Nurmikolu, puh. 050 409 8472.
Muistathan kertoa yhteystietosi, kun jätät ilmoituksen.

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!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry järjestää jäsenilleen matkan Vierumäellä
28.–29.7.2012 järjestettäville Volttipäiville. Ilmoittautumiset
28.5.2012 klo 17.00 mennessä,
ensisijaisesti kotisivujen kautta
osoitteessa www.osasto11.com/
tapahtumat/volttipaivat2012,
tai puhelimitse päivystysaikoina
osaston toimistolle numeroon 03
214 0689. Mukaan mahtuu 30
ensimmäisenä ilmoittautunutta.

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

016 Haminan Sähköosasto ry

Nuorisojaosto järjestää värikuulapelin lauantaina 16.6.2012 klo
14.00 Hämeenlinnan Ilamossa,
ajo-ohjeet löydät www.hameenlinnansahkotyontekijat.fi. Ilmoittautumiset 1.6. mennessä info@
hameenlinnansahkotyontekijat.
fi tai puh. 050 505 2279/Tatu. Mukaan mahtuu 18 pelaajaa,
osallistua voivat myös ”kypsemmät” jäsenet. Jatkot Teräspirtillä
iltapalan ja saunan kera.
Tervetuloa mukaan!

kä Tamminiemi. Retkeen kuuluu
myös lounasristeily Kauppatorin
rannasta. Matkan alustava hinta on 91 €. Lopullinen kustannus henkilöä kohden päätetään
matkalla. Matkareitti: klo 7.35
Tähteen koulu, Puistokatu, Ekholmintie, klo 7.45 vanha R-kioski,
Kuusaantie, klo 7.50 Kymintehtaan seurakuntakeskus, klo 8.00
Neste Kiltatie. Ilmoittautumiset
7.6.2012 mennessä Arvo Honkaselle, puh.0400 255 844.
PS. heinäkuussa pidetään lomaa.
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Vietä syysloma Sähköliiton
loma-osakkeessa Vuokatin Katinkullassa.
Viikko nro 38 on vapaana.
Varausohjeet osoitteessa
www.sahkoliitto.fi.

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Toukokuun kuukausikokous pidetään 1.6.2012 klo 18.00 Pihlajanniemellä, Harmaalokki
-saunalla (entinen mökkimessualue), Kostianuksenkatu 22.
Asioina ajankohtaiset asiat.
Osasto tarjoaa iltapalan ja
virvokkeet.
PS. Kokouksen jälkeen saunotaan. Kyytiasioissa ota yhteys
Jouko Karttuseen, puh. 0500
658 159. Tervetuloa. – Hallitus

Osaston kuukausikokoukset
30.8., 27.9., 25.10. ja syyskokous 22.11. Lisää tietoa toiminnasta ja muun muassa elokuun
Tallinnan-matkasta osaston kotisivuilta www.porvoonsahkotyontekijat.net. Tervetuloa! T – Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry

Osasto järjestää kesäteatterimatkan Mustiolle näytelmään Tuplakupla 30.6.2012 klo 14.00.
Osaston jäsenen omavastuu 10
€ ja avecin 25 €, sis. ruokailun. Ilmoittautumiset 29.5.2012 mennessä Tommi Rummukaiselle,
050 564 3524.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto

Eläkejaosto tekee kesäretken
Helsinkiin 14.6.2012. Retkikohteina ovat Vantaan ilmailumuseo,
tekniikanmuseo Helsingissä se-

PILKIT

Kilpailu saatiin pitää taas kerran
mainioissa olosuhteissa. Aurinko
paistoi mukavasti vaalean lumen
peittämän jään pintaan. Kisapaikan isäntänä toiminut Eero Huhtakallio oli keitellyt aamukahvit
valmiiksi, mikäpäs siinä oli hörppästä kahvit ennen kilpailuun lähtöä. Ilmoittautumisten jälkeen
sovittiin lopullinen kilpailuaika,
Yhdessä päätimme kilpailuajaksi
klo 9-14.
Ahkeran pilkkimisen jälkeen koitti
se jännittävä saaliiden punnitus.
Kaiken paperityön ja tulosten lopullisen tuloslistauksen jälkeen
jaoimme palkinnot.

TULOKSET
Yleinen sarja:

1. Huhtakallio Pentti
2. Leppänen Taisto
3. Lahtinen Jorma
4. Yli-Somero Petri
5. Kandell Timo
6. Laine Eino
7. Mansikkamäki Antti
8. Koski Reijo
9. Kankaanpää Mauno
10. Lehtomäki Veikko
11. Näräkkä Ari
12. Laurila Timo
13. Röppänen Joonas
14. Peltoniemi Pekka

Naisten sarja:

1.Röppänen Riikka

8 650g
3 178g
3 003g
2 768g
2 536g
2 199g
1 897g
1 807g
1 658g
1 508g
1 367g
1 360g
457g
0g
247g

Kiitokset kisapaikan isännälle
Eerolle järjestelyistä ja kiitokset
kilpailuun osallistuneille.
Tavataan taas 21.8.2012 onkikilpailun merkeissä Ensilässä.
Hyvää kesää kaikille.
Terveisin vapaa-ajanjaoston
puheenjohtaja Yli-Somero

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
TULOKSET
Miehet:

1. Määttä Erik
1 400 g
2. Heinonen Kari
770 g
3. Huovinen Sippo
625 g
4. Tiainen Jukka-Pekka 520 g
5. Oksman Timo
428 g
6.Valjus Osmo
200 g
7.Korhonen Rauno
104 g

Naiset:

1. Määttä Mirja
2. Oksman Miia

Eläkeläiset:

1. Laatikainen Jorma
2. Eronen Heikki

Lapset:

1. Valjus Eetu

458 g
148 g
292 g
138 g
220 g

! Kurikan Sähköalojen
ammattiosasto kisaili karting-ajoissa Powerparkissa
jo toista kertaa.
073:n tämänvuotiseksi
mestariksi hurjasteli Lumikko Oy:llä työskentelevä
Lassi Lammi. Eltelin Jouni
Ojala (vas.) ja Jari Heinola
tarjosivat nuorelle hurjapäälle hyvän vastuksen.
Sisäradalla ajettu kisa keräsi 19 osastolaista vauhdin
ja vaarallisten tilanteiden
pariin. "
Martti Alakoski

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailu 1.4.2012
Ensilässä
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Sä hköliiton
KURSSIT 2012
SYYSKUU
Sähköistysalan ja talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkatöiden laskeminen
8.9. – 9.9.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 24.8.2012
Työmarkkinatiedotuksen
uudet tuulet
14.9. – 15.9.2012 Tampere
Hakuaika päättyy 31.8.2012
Työsuojelun jatkokurssi
I-osa, 10.9. – 14.9.2012
II-osa, 8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Työehtosopimus tutuksi
22.9. – 23.9.2012
Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
Hakuaika päättyy 7.9.2012

Pääluottamusmiesten
täydennyskurssi
24.9. – 26.9.2012
(sopimusala 005)
26.9. – 28.9.2012
(muut sopimusalat)
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
LOKAKUU
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan tes-kurssi
- Urakkamääräykset
6.10. – 7.10.2012
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 21.9.2012
Luottamusmiesten
peruskurssi
8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Työsuojelun peruskurssi
8.10. – 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

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

Metalliteollisuuden
työehtosopimuskurssi
27.10. – 28.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012
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.

Perheleiri Raaseporissa
Kesän varmat tähtihetket
koittavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla Pohjantähti-perheleirillä. 25-vuotisjuhlaleri järjestetään Kisakeskuksessa Raaseporissa
2.–7.7.2012.
– Leiri sopii vanhoille ja

nuorille, puuhailijoille, laiskottelijoille, vimmaisille
liikkujille ja erityisesti villeille vesieläimille, kiteyttää
viikon olemuksen leiripäällikkö, SAK:n nuorisosihteeri Tatu Tuomela.
Aikuisten leirimukavuu-

den varmistaa parhaiten
se, että lapsilla on mukavaa. Pohjantähti-leiri onkin kuuluisa todella laajasta
ohjelmastaan. Päivittäinen
liikuntatarjonta ei rajoitu
yksin ohjattuihin lapsi- ja
aikuisryhmiin, vaan liikku-

Pohjantähti-leirillä on koko viikon ajan liikunnallista ohjelmaa
perheille yhdessä sekä lapsille ja aikuisille erikseen. Leirillä voi
kokeilla ohjatusti uusia lajeja, testata kuntoa tai viettää rennon
lomaviikon. Leiri järjestetään Kisakeskuksessa, läntisellä Uudellamaalla Raaseporissa, Kullaanjärven rannalla. Leiriviikon hintaan
sisältyvät täysihoito ja kaikki leirin aktiviteetit.
Sisämajoitus aikuiset
lapset 6–16 v.
Teltta tai asuntovaunu aikuiset
lapset 6–16 v.

385 e
195 e
220 e
110 e

Kysy lomatukea omasta ammattiliitosta tai ammattiosastostasi!
Leirin järjestävät TUL, SAK, SAKKI, SAL, Kisakeskus ja Nuoret Kotkat.

Pohjantähti-leiri

2.–7.7.2012

Leiriblogi:
Pt-leiri.
blogspot.com

Pohjantähti Facebookissa:
facebook.com/Ptleiri

Lisätiedot www.kisakeskus.ﬁ Ilmoittautumiset 019 2230 300
0

maan kannustetaan myös
omaehtoisesti koko perheen
voimin. Iltapäivät on omistettu erilaisille kisailuille ja
haasteotteluille, joiden järjestämisessä on vain oma
mielikuvitus rajana. Halukkaat pääsevät kokeilemaan
myös kädentaitojaan. Perheen teini-ikäisille on luvassa oma erähenkinen seikkailunsa.
– Pahitteeksi ei ole myöskään se, että koko perhe
pääsee istumaan valmiiseen
ruokapöytään kaikkina leiripäivinä, Tatu Tuomela muistuttaa.
Juhlavuoden kunniaksi
Pohjantähti-leiri on siirtynyt myös sosiaaliseen mediaan. Leirisuunnitelmia ja
-muisteloita voi kerrata niin
blogissa: Pt-leiri.blogspot.
com kuin Facebookissakin:
facebook.com/ptleiri.
Pohjantähden loisteen
varmistavat SAK, TUL,
SAKKI sekä Nuoret Kotkat
sekä SAL.
Ennen leirin varaamista
kannattaa kysyä omasta ammattiliitosta tai -osastosta
lomatukea. Leiriviikon hinnat ovat: sisämajoitus aikuisilta 385 euroa, 6–16-vuotiailta lapsilta 195 euroa,
teltassa tai asuntovaunussa
aikuiset 220 ja lapset 110
euroa.
Ilmoittautumiset leirille
puhelimitse 019 2230 300.
Lisätietoja leiristä ja Kisakeskuksesta löydät opiston
sivuilta www.kisakeskus.ﬁ.

Perheet kokoontuvat heinäkuussa Kisakeskukseen Pohjantähti-leirille.

Asbestialtistuneiden terveyskurssi
Verve Mikkelissä 5–10.11.2012

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää yhdessä
Hengitysliiton kanssa asbestiterveyskurssin Verve Mikkelissä.
Terveyskurssi on tarkoitettu asbestialtistuneille ja sairastuneille. Kurssille voivat osallistua työikäiset, eläkkeellä olevat
sekä heidän puolisonsa.
Terveyskurssin tavoitteena on antaa perustiedot asbestisairauksista ja ammattitautikorvauksista sekä käsitellä
sairauteen liittyviä erityiskysymyksiä, virkistää ja herättää
kiinnostus sekä antaa ohjeita oman kunnon hoitamiseen.
Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin samassa
elämäntilanteessa oleviin ja siellä saa tietoa paikallisista
tukiverkostoista. Kurssin tarkoituksena on tukea myös
puolisoita muuttuneessa elämäntilanteessa.
Terveyskursseilla on opetus- ja ryhmäkeskusteluja,
ryhmäharjoituksia sekä testauksia. Puolisoille järjestetään
osittain omaa ohjelmaa.
Ryhmän koko noin 20–30 henkilöä ja kurssille voi ottaa
puolison mukaan. Kurssi järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Omavastuu on 28 euroa /hlö/vrk.
Hakemuksessa on mainittava asbestialtistuneisuus ja perustelut kurssin tarpeelle. Valinnat tehdään hakemuksessa esille
tulleiden perusteluiden mukaisesti. Hakemukseen ei liitetä
lääkärinlausuntoa tai epikriisikopiota. Hakemus tulee päivätä
ja allekirjoittaa. Vajaasti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa
huomioon.
Kurssit ja hakemuslomake löytyvät Maaseudun Terveys- ja
Lomahuollon sivuilta, www.mtlh.fi, Hengitys – lehdestä ja
liiton verkkosivuilta, www.hengitysliitto.fi /kuntoutus/
asbestialtistuneiden terveyskurssi.
Hakemukset
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Mannerheimintie 31 B 20, 00250 Helsinki
Hakemukset tulee lähettää viimeistään 3 kk ennen
loman alkua. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan
kirjallisesti viimeistään 2 kk ennen loman alkua.
Lisätietoja
Kyselyt lomavalinnoista 2 kk ennen loman alkua
arkisin klo 9–15 p. 010 219 3460 tai lomat@mtlh.fi
Verve Mikkeli
kuntoutussihteeri p. 020 757 5239 / 020 757 5231
kuntoutussihteeri.mikkeli@verve.fi
Tarja Pajunen, p. 020 757 5138,
tarja.pajunen@hengitysliitto.fi
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Yhteys t i e d o t

Yhteystiedot

Fin

1987 - 2012

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

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY
Aleksanterinkatu 15, PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0111, faksi 03 252 0210
Henkilökunnan s-postiosoitteet: etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
www.sahkoliitto.fi, www.facebook.com/Sahkoliitto
TYÖSUHDENEUVONTA
edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Energia–ICT–verkostoala, teollisuus- ja erityisalat
sekä kansainvälinen toiminta
Sektoripäällikkö Väntti Sauli 050 528 7044
! Energia–ICT–verkostoala

Alueasiamies Leppänen Jouni 050 60 303
Alueasiamies Lujanen Juha 050 563 4400

! Teollisuus- ja erityisalat

Alueasiamies Kemppainen Markku 050 60 304
Työehtoasiamies Korpinen Mikko 050 67 592

Sähköistys- ja talotekniikka-ala, puolustusministeriö,
huolto- ja kunnossapitoala sekä työympäristöasiat
Sektoripäällikkö Rimmistö Keijo 050 68 291

! Sähköistys- ja talotekniikka-ala, puolustusministeriö,

huolto- ja kunnossapitoala
Työehtoasiamies Helminen Hannu 050 68 298
Työehtoasiamies Luukkonen Hannu 050 68 295
Vastaava alueasiamies Aho Jaakko 050 60 448
Alueasiamies Ollila Jari 050 60 302

! Työympäristöasiat

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

Vastaava työympäristöasiamies Korhonen Veijo 050 68 294

OIKEUDENKÄYNNIT
Lakimies Heiniluoma Tero 050 60 301

JÄSENPALVELUT JA KOULUTUS
Järjestö- ja koulutuspäällikkö Salmi Reijo 050 67 591
Jäsenrekisteri
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Puh. 03 252 0303
Puhelinpäivystys arkisin klo 9–11 ja 14–15

Koulutusasiat
Kurssisihteeri Mäkkylä Tiina 050 409 8469

Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies Leppänen Jouni 050 60 303
POSTITUS
postitus@sahkoliitto.fi
Puh. 03 252 0111
KAARNIEMEN LOMAPAIKKA
tapio.haikka@sahkoliitto.fi
Haikka Tapio 0440 557 841

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

LIITON JOHTO
Puheenjohtaja Alakoski Martti 050 61 188
Liittosihteeri Punkki Timo 050 68 297
VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
vasamalehti@sahkoliitto.fi
Puh. 03 252 0111

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

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
4x10+10
1-49 m 6 90
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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sähköisellä otteella
Te k s t i
Jemina Michelsson
Kuvat Emmi Kallio

Videossa häilyvät
holokaustin uhrit ja
marssivat sotilaat. Taustalla
soi rankka mutta melodinen
metallimusiikki. Kyseessä on
Tuhonvarjo-yhtyeen ensimmäinen musiikkivideo.
Forssalainen metallibändi
koostuu viidestä miehestä,
joiden esittämä musiikki on
kitaristi Teemu Rantasen
säveltämää. Siviilissä sähköasentajana työskentelevä
mies sai hiljattain SAK:n
500 euron kulttuuriapurahan metallimusiikin säveltämiseen.
– Synkkää suomeksi laulettua metallia, Teemu Rantanen kuvailee musiikkiaan.
Rankasta musiikista pitävä
mies on leppoisa perheenisä
ja työskentelee Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän sähköasentajana.
Virallinen nimike on ammattimies, josta Rantanen
saa jatkuvasti kuulla.
– Nimike aiheuttaa hilpeyttä kaikkialla. Yleensä kysytään, että minkäs alan ammattimiehiä sitä ollaan.

Metallia, teknoa
ja Robinia

– Monella musiikintekijällä
on luurankoja kaapissa, mutta mulla on mennyt ihan hyvin, Rantanen pohtii.
Maailman asioiden epäkohdat saavat miehen silti
miettimään. Musiikin hän
näkee yhtenä ratkaisuna ja
vertaistukena yksilöiden ongelmiin.
Musiikki on kiinnostanut
Rantasta aina.
– Mahdollisuus soittamiseen tarjoutui kuitenkin
vasta parikymppisenä, kun
kaveri hankki rummut ja
minä ostin kitaran. Bändin

kokoonpano ja nimi tosin
vaihtuivat vuosien kuluessa.
Rantanen kertoo hakeneensa SAK:n kulttuuriapurahaa kunnon äänityslaitteita varten, mutta ne ovat vielä hankinnan alla. Ylpeänä
mies kuitenkin näppäilee kitaraa, jonka apurahalla osti.
– 90-luvun teknomeininki
oli kaveripiirissä suosittua.

SAK jakaa vuosittain kulttuuriapurahoja liittojensa jäsenille.
Tänä vuonna
jaossa oli 17 000
euroa 25 eri saajalle. Edustettuna oli niin tiede
kuin taidekin.
Musiikin alueella
Teemu Rantasen
edustama metalli on kuitenkin
erikoisimmasta
päästä.
Itse olen aina ollut metallimiehiä ja esimerkiksi Amorphis on ollut kova juttu.
Nostan hattua myös Nightwishille, joka on kiitettävästi vienyt Suomea metallin
maailmankartalle, Rantanen
sanoo.
Nykyään Rantasen kolmija viisivuotiaat lapset sanelevat pitkälti musiikin kuuntelun suunnan.
– Robin on jo palanut korvista läpi useaan otteeseen.
Ei olisi ihme jos levy sattuisi
jonnekin hukkumaan, hän
nauraa.

Tuhonvarjon jäsenet ovat
perheellisiä, joten aikataulujen yhteensovittaminen
tekee tiukkaa. Mainittavan
vähäiseksi musiikki ei silti
Rantasen arjessa jää. Aktiivisimmillaan bändi treenaa
kahdesta kolmeen kertaan
viikossa. Lisäksi kitaristi säveltää ja soittelee itsekseen.

Kalastusta metallin
maisemassa

Musiikin ohella Rantanen
harrastaa laitesukellusta ja
karatea.
– Kalastus on varsinainen
intohimoni. Siitä on muotoutunut myös pieni sivubisnes. Teen vaaput itselleni
ja kavereillekin on riittänyt
joitain. Voit laittaa Nightwishin pojille terveiset, että
minulta saa parhaat kuhavaaput, mies virnistää.
Kalastuksen ja musiikin
kohtaamisesta Rantanen
miettii, että yllättävän moni
tunnetumpikin metallimuusikko harrastaa kalastusta.
Hän löytää yhtäläisyyksiä ainakin suomalaisesta sielunmaisemasta.
– Kyllähän kauniina kesäiltana uistellessa on vähän
samanlainen melankolinen
ﬁilis kun metallimusiikissa.

Oman elämänsä
ammattimies

Rantasen elämänasenne on
”hetki kerrallaan”. Kymmenen vuoden päähän hyppäys
saa miehen hymähtämään.
– Silloin voisin olla Euroopan kiertueella keikkapaikan
A ja B välimatkalla heittämässä virveliä.
Maailmanvalloitukselle
Rantanen nauraa.
– Tahti taitaa olla liian hidas edes Euroopan-valloitussuunnitelmien rakentamiseksi.
Mies kieltää ensin olevansa moniosaaja. Ennemmin
aktiivisuus on kokeilun ja
oppimisen halua. Lopulta
hän kuitenkin myöntyy.
– Itekki alan miettiin,
niin kyllä tässä aika monennäköistä tulee värkkäiltyä.
Ehkä sitten oon se joka alan
ammattimies.!

Teemu Rantanen sai SAK:n kulttuuriapurahan metallimusiikkiharrastuksensa tukemiseen.
Hän säveltää kappaleita ja
soittaa Tuhonvarjo-yhtyeessä
kitaraa, mutta myös basso ja
syntetisaattori taipuvat miehen
käteen.

