vasama

6/2012

Kesäkuu
6|2012
SÄ H KÖA LO J E N A M M AT T I L I I TO N JÄS E N L E H T I

Homekoulun
terveysremontti
hoituu kapseloimalla

s. 6-7

Sähköistysalalle
raamia myötäilevä
työehtosopimus
s. 4-5

NYT

Energiatehokkaat
asuntomessut
s. 10-11

Sähköliiton
kesäajan
päivystykset
s. 16

Sopimusalajäsenten kalenterin ja eläkeläisten Vasaman tilauskanavat auki 1.8.2012 s.18
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Sähköliiton

päivillä asiaa

Työikäisten hyvinvoinnista ja terveydestä
Kertomassa ovat:
• Pasi Ylitalo, PHT Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n toiminnanjohtaja
aiheena 1. askel hyvinvointijaksot
• Pekka Pulkkinen, Vierumäen kuntotestauspäällikkö
aiheena fyysisen kunnon sekä ravinnon merkitys työssä jaksamisessa
Tästä on hyvä aloittaa Voltti-päivien vietto…

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.
Lauantai 28.7.
11.00-12.30
11.00-12.00
11.00-14.00
QP`OR
13.00-14.00
QN`RR
14.00-15.00
15.00-16.00

Q`RRbPQ`OR
PQ`OR

Asiaa hyvinvoinnista ja terveydestä,
Kuplahalli
Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena
Lounas, Ravintola Wanha Sali, päärakennus, Kaskela
r{~WT~z]T~kd t{{X X|ww_ h}]i NK
zX~]]]]fd LMa^U~S xTx` 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{` okxTT
okxTTb
Txw] j]xw]] l]~~k pk] Y ry{{jXX
President

Sunnuntai 29.7.
10.00-12.00
11.00-14.00
QP`RR

Ohjattu beach volley turnaus, beachachkentät urheilukentän vieressä
Lounas, Ravintola Wanha Sali, pääraärakennus, Kaskela
r{~WT~z]T~kd t{{X X|ww_ h}]i NK
zX~]]]]fd LMa^U~S xTx` VyXX| WXX e
tulospalvelu

Omatoiminen liikunta molempina päivinä
( *HPG:775JM6 0NP7NJ3 O; N;H3;3 2H47PM24;MMPM3; Q 7P
L;NG2;( 'S17M/ Q M7KNN7PM/ 0N;H3;3 IJM2PG3; 2H47PM24;MMPM3; Q
7P L;NG2;( '7PM;PM2 R9;K8P9 <P7H2LS7K ;M;N7HH;GG; 1;PK M;2;K3;PK; 01;H;2NG73 EB >ACA D@?E Q L;NG2MMPK7K( =PL;4;MMP M;2;K3;PK; NMJ DA"EE&D>"BE 0JL;3
I//4N773 L2N;;K Q L;NG2MMPK7KRavintolapalvelut
( %;2;K3;PK O; G2KK2K3;PK MJ2K;G DB+@E$Q4MF
,##.''V<.T.=RU
( %;2;K3;PK PMM;MMPG:2)73 O; PM3;J4O7ML; C>$Q4MF
,##.''V<.T.=RU

Lisää Vierumäestä osoitteessa PPPNQXYSRTLWXNM

Vierumäki Facebookissa!
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Martti Alakoski

sähköjohto

S

ähköliiton edustajiston
vaalin ehdokasasettelu
päättyi perjantaina 8. kesäkuuta. Vielä vahvistamattoman tiedon mukaan
ehdokkaita asetti kolme vaaliliittoa. Ehdokkaita tulevassa vaalissa on
307+169+6 eli 482.
Liiton hallitus, joka toimii keskusvaalilautakuntana, kokoontuu heinäkuun viidentenä päivänä vahvistamaan ehdokasasettelun ja samalla
arpoo vaaliliittojen tunnukset, jonka
jälkeen myös ehdokkaat saavat numeronsa.
Haluan kiittää erityisesti kaikkia
teitä, jotka olette asettuneet ehdolle
tulevaan edustajiston vaaliin! Vaali
käydään postin ja netin välityksellä
14. - 28. syyskuuta.
Kiitos jäsenistön eteen tekemästänne työstä, myös kaikille teille, ketkä
ette enää asettuneet ehdolle edustajiston vaaliin.
Kaikkien meidän yhteinen tehtävämme on tehdä hyvä vaalityö ehdokkaiden puolesta, että saavuttaisimme
hyvän äänestysaktiivisuuden.

!!!

2
3
4–5
6–7
8
9
10 – 11
12
13
14
15
16
17
17
18
18
19

Lähes 500 ehdokasta
Olkiluoto kolmosen ydinvoimalatyömaalla lähetettyjen työntekijöiden
alipalkkaukseen, järjestäytymisvapauden koskemattomuuteen ja muihin
ongelmiin, joita myös AVI:n tarkastajat ovat tarkastuspöytäkirjoihin kirjanneet, ei ole saatu kuntoon.
Työmaalla ammattiliittoja (Metalli-, PRO-, Rakennus- ja Sähköliitto)
edustavat yhdyshenkilöt ovat tuskastuneet tilanteeseen. Siksi kyseiset ammattiliitot yhdessä pitivät lehdistötilaisuuden 8. kesäkuuta Helsingissä.
Tilaisuuteen mukaan tulivat myös Suomen Konepäällystöliitto ja Uusi Insinööriliitto. Myös ne lähtivät tukemaan
niitä hankkeita, joita liitot ilmoittivat
ryhtyvänsä selvittämään, ellei ratkaisua
ongelmien hoitamiseksi löydy.
Liitot esittivät vahvan vetoomuksen työn tilaajalle Teollisuuden Voima
Oy:lle ja sen omistajille. Emme enää
tyydy toteamuksiin, ettei tilaaja voi
vaikuttaa laitostoimittaja Arevan urakoitsijoiden ja niiden aliurakoitsijoiden välisiin sopimuksiin. Mielestämme voi. Useissa TVO:n johdon kanssa käydyissä neuvonpidoissa erilaisia
vaihtoehtoja liittojen puolelta onkin
esitetty, mutta ilman tulosta.
Tilanne on jatkunut jo niin pitkään,

Volttipäivät
Sähköjohto
Sähköistysalalle TES
Kouluremontti Kokkolassa
Sähköasennukset ok
Kärkimies

KUU
KAU
DEN

että viimeistään nyt pitäisi myös maan
hallituksen ja eduskunnan reagoida,
koska uudet vastaavat hankkeet käynnistyvät muutaman vuoden kuluttua!

Jäsenten ääni
pitää kuulua

!!!

Kaikilla Sähköliiton sopimusaloilla on
nyt päästy pitkiin, vuoden 2014 syksyyn kestäviin työehtosopimuksiin.
Olen tyytyväinen, että myös sähköistysalalle saatiin sopimus, jossa raamiratkaisua myötäilevien palkankorotusten lisäksi sovittiin myös muutamia
tärkeitä tekstikohtia.
!!!

Kalenterin mukaan pitäisi kesä olla
parhaimmillaan ja juhannuskin on
aivan ovella. Nyt emme kuitenkaan
emme ole vielä kunnolla päässeet
Suomen suvesta nauttimaan. Kun
heinäkuu alkaa ja suurin osa meistä
jää lataamaan akkuja, toivotaan, että
saisimme tehdä sen lämpimässä aurinkoisessa säässä, jotta olisimme pirteitä
ja innostuneita palatessamme takaisin
töihin.
Rentouttavaa kesää!

KUVA

Sähköliiton edustajiston perinteinen päätösmatka suuntautui
Pietariin. Lisää matkan annista seuraavassa Vasamassa.
Kuva: Riitta Kallio

Kesän asuntomessut
Synttärisankarit
Ristikko
Työttömyyskassa

Pentti Leskinen
( Kirjoittaja on Sähköliiton
hallituksen jäsen ja sähköistys- ja talotekniikkaalan johtokunnan puheenjohtaja)

Hyvin tehdystä
työstä ja asiallisesta käytöksestä ei missään tolkullisessa
organisaatiossa anneta kiitokseksi potkuja takalistolle!
Niin ei ole tehty eikä tulla
tekemään myöskään Sähköliitossa.
Sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunta on edelleen samaa mieltä kuin vuosi
sitten, jolloin se jo pyysi yksimielisesti, yli ryhmärajojen,
puheenjohtaja Martti Alakoskea jatkamaan luottamustoimessaan tulevan syksyn edustajiston kokouksen
jälkeenkin.
Liiton suurin sopimusala
on ollut tyytyväinen istuvan
puheenjohtajan toimintaan,
ja erityisesti edunvalvontaasioissa. En näe mitään syytä
tuhota toimivaa systeemiä,
josta on etua kaikille liiton
jäsenille.
Kun miehellä on meriittilistallaan vuosien vahva
näyttö liiton tes-toiminnan
ja organisaation hyvästä
johtamisesta, yhteiskuntasuhteista ja työnantajajärjestöjenkin luottamuksesta,
jäsenistön olisi epäviisasta
luopua ennenaikaisesti saavutetuista etuisuuksista.

Tiedä ennen kuin toimit
Kesäajan päivystykset

Valta kiehtoo monia. Sähköliitossa vallitsee onneksi
hyvin toimiva ja järkevästi
organisoitu jäsendemokratia.
Minusta ammattiliitossa
jäsenten äänen pitääkin kuulua. Tuoreena esimerkkinä
voisin kehaista omaa porukkaani, sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokuntaa,
joka hiljattain sai tes-neuvottelut onnistuneesti maa-

Osastot toimivat
Kurssit
Jäsenrekisteri tiedottaa
Kalenterin ja Vasaman tilaus
Resumé

Kannen kuvassa Sami Pesola
Kuva Anne Yrjänä

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 Toimittaja: Jonna Heiniluoma
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto): Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

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 %

liin. Alaa tuntevien kentän
edustajien panos neuvotteluihin oli merkittävä.
On hyvä, että tänä syksynä
jäsenistön valitsema edustajisto pääsee päättämään
liiton tulevan nelivuotiskauden tärkeimmistä luottamustoimista. Ulkopuolisilla
tahoilla ei ole esimerkiksi
puheenjohtajan valintaan
minkäänlaista valtaa. Toki
näyttää siltä, että vallantavoittelijat osaavat valjastaa
kampanjaansa mukaan monia ulkopuolisia tahoja hämärtämään tosiasioita.
Vallan tavoittelu ja nettisuhmurointi saattaa pahimmillaan tuottaa jäsenistölle
mittavan karhunpalveluksen. Luotan kuitenkin siihen, että jäsendemokratia
pelaa ja näytöt puhuvat puolestaan enemmän kuin tyhjät
lupaukset.

Ps. Kun 50 vuoden työn tuloksena liitto on vahva, jäsenistön etu on saatu pääasiaksi ja ryhmätoiminta on jäänyt jäsendemokratian työkaluksi, ei kenenkään kannattaisi kivittää nurkan takaa
– ei ainakaan niin kauan kun
toimii liiton palveluksessa
ja nauttii liiton tarjoamista
eduista.

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 16.8.2012, aineistot 6.8.2012 mennessä
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Valkoiseen kirjaan raamikorotus ja tekstimuutoksia

Sähköistysalan neuvottelutulos
hyväksyttiin työehtosopimukseksi
Sähköliitto ja Sähkötekniset työnantajat ovat päässeet
sopuun sähköistysalan työehtosopimusratkaisusta
ajalle 1.9.2012–30.9.2014. Tulos, jonka neuvotteluosapuolet allekirjoittivat STTA:n toimistolla Espoossa
23.5.2012 kello kolmelta aamuyöllä, hyväksyttiin
sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunnassa
yksimielisesti 30.5.2012. Neuvottelutuloksesta tuli
osapuolia sitova, kun se sai hyväksynnän sekä STTA:n että
Sähköliiton hallinnossa. Sähköliiton hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti kokouksessaan 31.5.2012.
Jonna Heiniluoma

Neuvottelutuloksen mukainen palk-

karatkaisu myötäilee keskusjärjestöjen raamisopimuksen ratkaisua. Nyt solmitun
sopimuksen mukaan henkilökohtaisia aikapalkkoja
(PTP+HPO), urakkapuolen
palkkoja ja kärkimieslisiä
korotetaan 2,4 prosentin
yleiskorotuksella lähinnä
1.9.2012 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.
Lisäksi lähinnä 1.9.2012
alkavalta palkanmaksukaudelta maksettavan palkan
yhteydessä maksetaan kokoaikaiselle työntekijälle 150 eu- Omat tunnelmat ovat vähän
haikeat, kun ei tiedä oliko tämä
viimeinen TES, jota pääsin neuvottelemaan, sanoo TES-sopimuksia toista vuosikymmentä
sorvannut Mika Rainio.
Hän kertoo neuvottelukulttuurin muuttuneen vuosien
saatossa avoimemmaksi ja keskustelevammaksi.

ron suuruinen kertakorvaus.
Työehtosopimuksen 11 §:n
lisiä, asuntotuotantohinnoittelun mukaisia palkkoja ja
työsuojeluvaltuutetun erilliskorvausta korotetaan 2,4
prosentilla lähinnä 1.2.2013
alkavan palkanmaksukauden
alusta.
Vuonna 2013 palkankorotus on lähinnä 1. lokakuuta
alkavan palkanmaksukauden
alusta 1,9 prosenttia.

Kaikki tuli,
mitä otettavissa oli

– Emme tietenkään saavuttaneet niitä tasoja, mitä todellisuudessa haluamme. Saimme kuitenkin ihan varmasti
nyt kaiken sen, mitä otettavissa oli, kertoo erilaisia
TES-ratkaisuja reilun vuosikymmenen ajan sorvannut
neuvottelukunnan jäsen ja
sähköistys- ja talotekniikkaalan johtokunnan varapuheenjohtaja Mika Rainio.
– Rahaa tuli sen verran,
mitä tämänhetkinen tilanne
antaa myöden, Rainio sanoo
ja nimittää neuvotteluvoitoksi sitä, että sähköistysalan
työehtosopimuksen raharatkaisun irtisanomisoikeus sidottiin kuluttajahintaindeksin kehitykseen.
– Se tarkoittaa, että jos inﬂaatio Suomessa kasvaa vuodessa yli 4,1 prosenttia on
meillä oikeus irtisanoa työehtosopimuksen rahamääräisiä eriä sisältävät määräykset
päättymään 30.9.2013. Muilla raamisopimuksessa muka-

Sektoripäällikkö Keijo Rimmistö ja sähköistys- ja talotekniikkaalan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Leskinen allekirjoittivat
23.5.2012 neuvottelutuloksen sähköistysalan työehtosopimuksesta kaudelle 2012–2014.

na olevilla irtisanominen on
mahdollista vain, jos jotain
"erityistä" tapahtuu.
– Meillä on siis mahdollisuus vuoden päästä korjata
sopimusta, jos asiat alkavat
näyttää siltä, Mika Rainio
toteaa.

Tekstimuutoksilla tuki
luottamusmiehille

STTA ja Sähköliitto sopivat
sähköistysalan työehtosopimukseen tekstimuutokset,
jotka parantavat pääluottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen siirtosuojaa
ja ansiokehitystä.
Tekstimuutoksissa tode-

Valkoinen kirja painosta
syksyyn mennessä
" Sähköistysalan työeh-

tosopimus 2012–2014 ilmestyy painosta syksyyn mennessä ja se lähetetään automaattisesti niiden osastojen
jäsenille, jotka ovat antaneet Sähköliitolle valtakirjan TES:sien lähettämisestä.
Painetun uuden valkoisen
kirjan voi sen ilmestymisen

jälkeen myös tilata Sähköliiton postituksesta. Ilmestymisajankohdasta tiedotetaan
Vasamassa ja liiton kotisivuilla.
Sähköistysalan tes 20122014, neuvottelutulos on
nähtävissä osoitteessa www.
sahkoliitto.ﬁ/Edunvalvonta/
Työehtosopimukset.!

vasama
Sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunta ja Sähköliiton edustajat kokoontuivat Tampereella 30.5.2012. Kuvassa vasemmalta
oikealle ovat Jukka Toikka, Mika Rainio, Vesa Lindfors, Timo Airas,
Juha Rantasta tuurannut varajäsen Jukka Koukka, Keijo Rimmistö,
Ari Kähkönen, Hannu Luukkonen, Jari Ollila, Pentti Leskinen, Hannu
Helminen, Hannu Rauma, Esa Paldanius, Sami Pesola ja Juha Alatalo. Johtokunnan jäsen Raimo Härmä puuttuu kuvasta.

taan myös, että vuonna 2010
perustettujen aikapalkkausta uudistavan työryhmän ja
urakkapalkkausta uudistavan
työryhmän rinnalle asetetaan uusi työryhmä, jonka
tehtävänä on 31.12.2013
mennessä sopia ydinvoimalaitosten rakentamista koskevista poikkeuksista Sähköistysalan työehtosopimuksen yleisiin määräyksiin.
Lisäksi tehtiin periaateratkaisu menettelytavoista,
joita noudatetaan tilanteissa, joissa työnantaja ei ole
esittänyt urakkatyöryhmälle
työehtosopimuksen vähimmäisvaatimukset täyttävää
työmaasopimusta.

Syksyllä tekstit
tyrmättiin

Sähköistys- ja talotekniikkaalan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Leskinen kertoo, että neuvottelutuloksen
saavuttaminen oli pitkä prosessi. Nyt sovitut asiat eivät
olleet pöydässä ensimmäistä
kertaa. Syksyllä neuvottelut
katkesivat.
– Sopu kaatui siihen, ettei
työnantajapuoli hyväksynyt
tekstimuutosesityksiä. Oli
erittäin suuri ilo huomata
ymmärryksen kasvaneen,
Leskinen toteaa helpottuneena.
– Harppasimme askelen
eteenpäin, kun luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa koskevat
tekstimuutokset menivät
läpi, Leskinen jatkaa.
Luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja ei esimerkiksi voi asemansa vuoksi enää siirtää huonompiin
töihin.
Toinen merkittävä alan
ongelma, joka nyt korjattiin
erillisellä sopimuksella, on
työehtosopimuksen vähimmäisvaatimukset täyttävien
työmaasopimusten puute.

– Töitä tehdään, muttei
yhtään tiedetä, millä palkalla ja millä sopimuksella,
Leskinen kuvailee tilannetta
työmailla ja painottaa, että
työantajan velvollisuus on
esittää työmaasopimus työntekijöille.
– Nyt meillä on työmaasopimusten tekemisestä erillinen sopimus, jolla ongelman
pitäisi parantua.

TES elää

Pentti Leskinen ja Mika Rainio pitävät neuvottelutuloksen parhaana antina juuri
tekstimuutoksia.
– Ainakin ne asiat menevät nyt eteenpäin, Rainio sanoo.
Leskinen luottaa, että aikasekä urakkapalkkauksen kehittämisestä sopivien työryhmien ja nyt perustetun ydinvoiman rakentamiseen liittyvien asioiden sopimisesta
vastaavan työryhmän työstä
seuraa aitoja muutoksia.
– Uskon, että neuvottelutuloksena syntyneen ydinvoimatyöryhmän työ poikii
parannuksia, joilla estetään
uusien Olkiluoto 3:n tapaisten ongelmien syntyminen,
Leskinen sanoo.
Tekstit voidaan irtisanoa
puolin ja toisin vuoden päästä, jos niin halutaan. Kovin
heppoisin perustein muutostyöhön tarttumista Rainio ei
silti suosittele:
– Jos niitä alkaa kaikkia
avata, niin eihän siitä ikinä
neuvottelutulosta tule, tietäähän sen jokainen, sanoo
Rainio.
– Eihän TES koskaan täysin valmiiksi tule. Kehitettävää jää aina, toteaa Leskinen
lopuksi.!
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Perustuntipalkat
lähinnä 1.9.2012 alkavan
palkanmaksukauden alusta:
Palkkaryhmä

€ / tunti

S

9,83

1

12,09

2

14,13

3

15,03

4

15,88

5

16,79

Tiedotustilaisuudessa liittopuheenjohtajat Antti Rinne, Riku Aalto ja Martti Alakoski saivat vastata niin moniin kysymyksiin, että
varattu lounas jäi syömättä, kun miehet kiiruhtivat jo seuraavaan
tilaisuuteen.

Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytys
-ajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen
töistä maksettavat palkat lähinnä 1.9.2012
alkavan palkanmaksukauden alusta:
Palkkaryhmä

€ / tunti

S

11,20

1

13,80

2

15,93

3

16,39

4

16,79

5

17,48

Riitta Kallio

Kärkimieslisät työmaan ensimmäiselle
kärkimiehelle urakkatyössä 1.9.2012
alkavan palkanmaksukauden alusta:
Työryhmän jäsenmäärä

€/h

1-2

0,34

3-6

0,55

7-10

0,86

11-12

1,11

13-20

1,48

yli 20

2,36

Muun kuin ensimmäisen
kärkimiehen kärkimiestehtävien
piirissä olevien työntekijöiden
lukumäärä
€/h
1-2

0,34

3-6

0,55

7-10

0,86

yli 10

1,11

Kärkimieslisät aikapalkkauksella
tehtävässä työssä lähinnä 1.9.2012
alkavan palkanmaksukauden alusta:
Työryhmän jäsenmäärä

€/h

3-6

0,55

7-8

0,86

11-12

1,11

13-20

1,48

yli 20

2,36

Pääluottamusmiehen erilliskorvaukset lähinnä 1.9.2012 alkavan palkanmaksukauden alusta:
Edustettavien työntekijöiden määrä

Pääluottamusmiehen erilliskorvaus 1.9.2012–30.9.2013
€/kahden viikon tilijakso

5-9

52,74 €/2 vko

10-50

63,28 €/2 vko

51-100

84,38 €/2 vko

101-150

105,47 €/2 vko

151-200

126,57 €/2 vko

201-250

147,66 €/2 vko

251-400

168,76 €/2 vko

401-450

189,85 €/2 vko

yli 450

sovitaan erikseen

Liitot painostavat
TVO:ta puuttumaan
Olkiluodon ongelmiin
Teollisuuden Voiman
Olkiluodon ydinvoimalatyömaan työntekijöiden
edunvalvontaa hoitavat ammattiliitot vaativat TVO:ta
korjaamaan rakennustyömaalla ilmenneet ongelmat
välittömästi. Liittojen mielestä TVO:lla on tilaajana
vastuu asiallisista ja suomalaisen lainsäädännön mukaisista olosuhteista ja työntekijöiden kohtelusta.
TVO:n Olkiluodon ydinvoimalatyömaan OL3-projektissa on yli tuhat ulkomaista alihankintayritystä,
jotka kohtelevat työntekijöitään suomalaisen lainsäädännön ja sopimusten vastaisesti.
Alihankintayritykset maksavat työntekijöilleen alipalkkaa ja rikkovat törkeästi sekä työaikamääräyksiä
että järjestäytymisvapautta.
Työmaan sosiaalitiloissa on
puutteita. Lisäksi ulkomaisen työvoiman asuinolosuhteet ovat usein ala-arvoiset.

Liittojen mitta täynnä

Suomalaisten ammattiliittojen vaatimuksista huolimatta
TVO on antanut alihankintayritysten jatkaa ulkomaisten työntekijöiden laitonta
kohtelua. Liitot ovat pitkään
neuvotelleet TVO:n kanssa
ilman tulosta.
Liitot ovat vaatineet myös
viranomaisia toimimaan. Viranomaiset tunnustavat ongelmat, mutta pitävät prosessointia ulkomaisten yritysten
kanssa liian hankalana ja resursseja syövänä.

Työntekijöiden tilanteen
korjaamiseksi heitä edustavat suomalaiset ammattiliitot Sähköalojen Ammattiliitto, Ammattiliitto Pro,
Metallityöväen Liitto, Rakennusliitto, Suomen Konepäällystöliitto ja Uusi Insinööriliitto UIL ovat valmiita
aikaisempaa järeämpiin toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Keinoja kovennetaan?

Kesäkuun 7. ammattiliitot
järjestivät yhdessä tiedotustilaisuuden, missä liittojen
puheenjohtajat ja Olkiluodon yhdyshenkilöt kertoivat
tiedotusvälineille tilanteesta.
– Olemme olleet pitkämielisiä ja yrittäneet ratkaista
ongelmat neuvottelemalla,
Pro:n Antti Rinne tiivisti.
Metallin Riku Aalto totesi, että TVO:n pitäisi todella
noudattaa tilaajan vastuutaan epäkohtien poistamiseksi.
Sähköliiton Martti Alakoski puolestaan vaati, että
viimeistään nyt pitäisi myös
maan hallituksen ja eduskunnankin reagoida, sillä
uudet vastaavat hankkeet
käynnistyvät muutaman
vuoden kuluttua.
Myös Sähköliiton työehtoasiamies Hannu Luukkonen
kertoi työmaalta käytännön
esimerkkejä, kuinka ulkomaalaisia työntekijöitä on
kohdeltu kaltoin. Sähköliittoon liittyneitä puolalaisia
on esimerkiksi painostettu
eroamaan liitosta tai pidetty”
arestissa” majoitustiloissa.!
Sähköliiton Hannu Luukkosella
ja Rakennusliiton Matti Harjuniemellä oli kerrottavanaan
monia esimerkkejä Olkiluodon
ulkomaalaisten työntekijöiden
kaltoin kohtelusta.
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Kahden miehen erity
Sami Pesola ja Jani Somero
voivat vuoden lopussa
onnitella itseään hyvin
konkreettisesti näkyvästä
työpanoksestaan.
Kaksikko vastaa Kokkolan
yhden maamerkin, Kokkolan vanhan Yhteiskoulun
sähkötöistä. Koko sähköistys rakennetaan syöttöjohtoa myöten uudestaan.

A n n e Yr j ä n ä

Komea
keltainen
puurakennus rakennettiin aikanaan (18991907) koko maakunnan
yhteisenä hankkeena. Alueella ei ollut suomenkielistä
yliopistoon johtavaa koulua.
Kaupungilta saatiin tontti, mutta koulun aloittaessa
yksityisenä, suunnittelu ja
rakennustöiden valvontakin
oli pakko saada hoidettua
puoleen hintaan tai palkatta.
Vakaa usko ja palava innostus siivittivät tekemään talkoita ja varojenkeräystempauksia. Sittemmin koulu siirtyi valtiolle ja myöhemmin
kaupungin omistukseen ja
rakennuksen käyttäjätahotkin vaihtuivat.
– Puoliksi suojeltu talo
on erityislaatuinen kohde.

Homehaittojen ehkäisemiseksi
luokat kapseloidaan älymuovilla.

Urakan arvioidaan kestävän
2 600 tuntia. Edellinen kohteemme oli isompi, mutta
tämä on haastavampi, kertoo
kärkimiehenä toimiva Sami
Pesola.
– Tuttu paikkahan tämä
toisaalta on. Ajoin tässä
koulussa aikanaan ompeluajokortin, Pesola naurahtaa.

Homekohteesta
toiseen

Työn ulkoisen näyttävyyden
toinen puoli on se, että parivaljakko työskentelee taas
homekohteessa. Rakennus
ehti olla joitakin aikoja tyhjillään.
– Huono sisäilma huolestustuttaa, kun tekee tällaisia
töitä perätysten, Pesola jatkaa.
Sähkäreiden työ ei useinkaan ole siistiä sisätyötä.
Vuoden alussa käynnistynyt

työmaa on ollut karua katsottavaa. Kun vanhaa puretaan ja samalla uutta rakennetaan, työympäristö on sotkuinen ja pölyinen.

Urakkana ullakko

Ullakon lattian välipohjiin
jäävät kuitenkin vanhat oljet, sammaleet, puhallusvillat ja purut, kun niiden huomattiin olevan kuivia eikä
homeisia.
– Suojavarusteiden käyttö
on ollut mahdollista, mutta vaikeata, koska ullakolla
tuli kuuma ja siellä vietettiin
paljon aikaa. Homeen haju
tuntui nenässä ja tottakai askarruttaa, mitä tapahtuu, jos
homeelle ehtii herkistyä, Pesola ja Somero pohtivat.
Miesten mielestä olisi paljon mielekkäämpää, jos purkutyöt tehtäisiin ensin ja sitten rakennettaisiin uutta.

Runko terve

Vanhan 2097-neliöisen
koulun runkorakenteet ovat
kuitenkin tervettä ja kovaa
hirttä.
Remontissa luokat kapseloidaan asentamalla nurkkiin, kattoon ja lattiaan
älymuovia, jotta paha ilma
ei tule seinän välistä sisään.
Kaikki johtojen läpiviennit
seinälevyn läpi tiivistetään
kumilaipalla. Uusi keksintö
oli seinän välistä kouruun
tulevan johtonipun tiivistäminen multilaipalla.
Asennuskalusteina käytetään pintakalusteita, koska
markkinoilla ei ole tiiviitä
upporasioita. Tarve tiiviistä
rasioista esitettiin vierailulla
ABB:n tehtaalla.
– Ilmastointi tapahtuu sitten koneellisella ilmastoinnilla, Sami Pesola kertoo.
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yislaatuinen urakka
Malliluokka valmistuu
ensimmäisenä

Luokkien huonekorkeus jää
alkuperäiseen neljään metriin eikä niihin tule alaslaskettuja kattoja.
– Siksi joudumme johdottamaan ykköskerrosta ullakon kautta ja tiputtelemaan
johdot huoneisiin. Käytävissä työt tehdään vanhaa
asennustapaa noudattaen
eikä muovilistoja käyttäen.
Kaapelit naulataan vanhaan
malliin ja kalusteet myötäilevät ajan henkeä, Pesola ja
Somero kertovat.
Työn järkestämiseksi yhdestä luokasta tehtiin malliluokka, joka tehdään valmiiksi ensimmäisenä.
– Sen avulla voidaan tehdä viimeiset muutokset, jos
suunnittelussa ilmenee puutteita. Paperilla olevat suunnitelmat eivät heti avaudu

tilan käyttäjille, miehet kertovat.
Malliluokan maalin sävy
löytyi vanhojen maalikerrosten alta. Huoneen ilme on
muuttunut, kun katot on oikaistu ja seinät koolattu suoriksi.

Sähkäreitten
selkä koetuksella

Sähkömiehillä suurin fyysinen ponnistus koitui 2,2
metrin pituisen pääkeskuksen raahaamisesta jyrkkiä
portaita pitkin ullakolle.
Suurimmat muutokset ovat
kohdistuneet juuri ullakkoon – sinne rakennettiin
myös kolme ilmastointikonehuonetta.
– Kaikki mikä kiiltää, on
tässä talossa uutta, Somero
naurahtaa.
Uuden tekniikan asentamisessa vanhaan ympäris-

töön voidaan kohdata myös
yllätyksiä.
– Pienellä jännityksellä
seuraamme, kuinka rakenteet kestävät näitä konehuoneita. Seinien on huomattu
hiukan pullistuneen, Pesola
kertoo.
Sormi voi mennä suuhun
vielä kellarissakin, kun sen
piuhoituksen sijoittamista
vielä suunnitellaan.
Kesän aikana miehistä toisen on pysyttävä töissä, että
yhteistyö saneeraajaosapuolien kanssa etenee oikeassa
järjestyksessä.

Oikeus urakkaan
säilytettävä

Sami Pesola on mukana liiton sähköistysalan neuvottelukunnassa, mikä toimi vie
miestä usein Helsinkiin työehtosopimusneuvotteluihin.
Nykyinen TES lepää mies-

ten työmaakopin pöydällä
hyvin selattuna.
– Se ei ole koriste, vaan
sitä luetaan ahkerasti, Somero lohkaisee.
Tessissä on määritelty esimerkiksi asioita, jotka kuuluvat urakkaan.
– Olemme tarkistelleet,
miten tavaransiirrot ja telineenrakennukset kuuluvat
urakkaan. Meille piti tulla
kaksi harjoittelijaa, mutta
heitä ei sitten tullutkaan, joten aputyötkin olemme tehneet itse, miehet hymyilevät.
Koska Somero on juuri
vaihtanut työnantajaa, myös
lomanmääräytymisasiat selvisivät työehtosopimuksesta.

Palkankorotukset
tyydyttävät

Miehet ovat melko tyytyväisiä palkankorotusratkaisuun,

jossa urakkatyötä korotettiin samalla prosentilla kuin
palkkaakin.
– Olimme tyytyväisiä myös
siihen, että linjamme oli samanlainen muiden alojen
kanssa eikä kukaan lähtenyt
erottautumaan muista. Meille tärkeätä on, että urakalla
tekemisen oikeus säilyy, koska se on oikeudenmukaisin
tapa palkanmuodostukseen.
Välillä työnantajat haluaisivat tarjota vain tuntitöitä,
miehet pahoittelevat.
– On vahdittava, että tilanteemme ei huononnu ja
käteen jää vaan luuranko,
kuten monilla aloilla on käynyt, Somero lisää.

– Nyt on tulossa kunnon
vaalit ja on tärkeätä, että ehdokkaita asetetaan paljon.
Näin jokainen löytää tutun
ehdokkaan, jota äänestää ja
kun kyseessä on suhteellinen
vaali, äänet ohjautuvat oikeaan osoitteeseen, Pesola korostaa.
Vaalityön mies aloittaa
vasta syksyllä, mutta oman
alan työehtosopimuksen kehittäminen on sydämenasia.
– Koskaan työehtosopimus
ei ole valmis, sitä pitää kehittää muuttuvan työympäristön mukana.!

Edustajiston
vaalit jo mielessä

Syksyn edustajiston vaalit lähestyvät ja Pesola on päättänyt taas asettua ehdokkaaksi.

Vaikeinta työ oli ullakolla, jossa sisäilma oli
huonoa, työskentely kuumaa ja ympäristö
äärimmäisen karu. Kuvassa Sami Pesolan ja
Jani Someron rakentama viimeistelyä
odottava kaapelihylly.
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Tarkista
työeläkeotteesi

Piirros Jukka Ojala

"Työeläkeotteeltasi näet, mistä työstä ja kuinka paljon

Ehdokasasettelu
päättyi

Reijo Salmi

Sähköliiton edustajiston vaalin ehdokasasettelu päättyi 8. kesäkuuta klo 16.00. Sähköliiton
Edunvalvonnantekijöiden
vaaliliitto asetti ainoana
vaaliliittona ehdokkaita
kaikissa kolmessakymmenessä vaalipiirissä. Yhteensä
Edunvalvonnantekijät asettivat 307 ehdokasta, Säh-

köistenalojen ammattilaiset
169 ehdokasta ja Sähköliiton asentajat 6 ehdokasta.
Kaikkiaan ehdokkaita on
siis 482. Luku on vielä epävirallinen, koska keskusvaalilautakuntana toimiva
liiton hallitus vahvistaa
ehdokasasettelun 5. heinäkuuta. Samassa kokouksessa
arvotaan myös vaaliliittojen tunnukset. Edustajiston
koko määräytyy kesäkuun
viimeisenä päivänä tehtä-

sinulle on karttunut eläkettä. Otteen tiedot kannattaa tarkistaa, sillä tuleva eläkkeesi perustuu niihin. Jos työskentelytiedoissa on puutteita, ota yhteyttä omaan työeläkeyhtiöösi.
Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat palkansaajat ja yrittäjät
saavat työeläkeotteen kotiin. Siinä näkyvät työskentelystäsi kertyneet ansiot, joista työeläke aikanaan lasketaan.
Otteen voit tarkistaa sähköisesti www.tyoelake.ﬁ tai
oman työeläkeyhtiösi kautta.
Työeläkeotteelle on kirjattu myös palkattomilta jaksoilta
kertyneet eläkkeet. Tällaisia ovat muun muassa sairauspäiväraha- ja työttömyyspäivärahapäivien sekä vanhempainrahan ja opiskeluajan eläkekertymät.!

vän jäsenlaskennan perusteella. Edustajistoon valitaan vaalipiireittäin yksi
edustaja alkavaa 350 sopimusalajäsentä kohti.
Sähköliiton edustajiston
ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaali
järjestetään posti- ja nettiäänestyksenä 14.–28. syyskuuta. Varsinainen edustajiston kokous pidetään
Tampereella 16.–18. marraskuuta kello 10.00 alkaen.

Varsinainen vaalityö alkaa elo–syyskuun aikana.
Kaikki ehdokkaat esitellään
6. syyskuuta ilmestyvässä
Vasamassa.
Sähköliiton kannalta on
tärkeää, että äänestysaktiivisuus nousee vilkkaaksi.
Aikaisemmin järjestetyissä
edustajiston vaaleissa äänestysprosentti on ollut noin
viisikymmentä.!

Uudet asunnot poikivat valituksia
- sähköasennuksille puhtaat paperit
Seija Penttilä

Uusien
asuntojen
kunnosta valitettiin
vuonna 2011 melkein viidenneksen enemmän kuin
edellisvuonna. Kuluttajariitalautakunnalle osoitetut
valitukset koskivat monenlaisia vikoja, mutta sähköasennuksista asukkaat eivät
yleensä huomauttaneet.
Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja Jari Porthén kertoo, että uutena asiana taloyhtiöihin on tullut
tietoliikenne, josta kumpuaa
nykyisin paljon kysymyksiä.
Käyttäjien tietämättömyys ja
opastuksen vähyys ovat Porthénin mukaan tavallisimpia
syitä tietoliikenteen ongelmiin. Yhteyksien asennukset
ovat yleensä kunnossa.
Kuluttajaliiton neuvontapuhelimeen tuli aikaisemmin
kyselyjä vanhojen asuntojen
vioista, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana tieduste-

lut ovat suuntautuneet uusien asuntojen kuntoon. Viime vuonna oli joulukuuhun
mennessä tullut valituksia
kaikkiaan jo 170 kappaletta,
mikä oli melkein 30 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Yhteiset asiat ovat nykyisin paremmin kytkettyinä ja
ohjattuina. Ovet ja valot toimivat ja huolto on kärryillä
taloyhtiön elämästä.

Taloyhtiö
sujahtaa arkeen
entistä ripeämmin

Uusien pientalojen sähköturvallisuus on entistä parempi. Tukes (Turvallisuusja kemikaalivirasto) selvitti
viime vuonna 131 pientalon
sähkön asennustöiden tasoa.
Hengenvaarallisia asennuksia ei löytynyt ollenkaan ja
verrattuna aikaisempiin selvityksiin asennustöiden taso
oli nyt parempi.
Asennuspuutteita oli kuitenkin 17 kohteessa ja niistä
seitsemässä löytyi myös vakavahkoja vikoja. Sellaisia
olivat muun muassa palovaaraa aiheuttavat valaisinasennukset ja huonosti tehdyt
johdinliitokset.
Sähköpiirustusten osalta uusien pientalojen tilanne on edelleen huono, sillä

Hutiloinnit ja virheet johtuvat usein työmaan pilkkomisesta monille eri urakoitsijoille. Maalari saattaa vetää
pistorasiat sotkuun, mistä ei
vastaa sähkömies. Toisaalta
ei vastaa maalarikaan siitä,
että rasioita ei ole otettu pois
tieltä. Kun tieto ei kulje ja
kaikilla on kiire, tulee hankauksia.
Vaikka valitukset asuntojen viimeistelystä, maalausjäljestä, ilmanvaihdosta ja
äänieristyksestä ovat lisääntyneet, alkavat taloyhtiöt
Porthénin kokemuksen mukaan elää oikeaa arkielämää
aikaisemmin kuin ennen.

Pientalojen tilanne
petraantunut

piirustukset puuttuivat tai
olivat erityisen huonot melkein puolessa tarkastetuista
taloista. Muun muassa alkuperäisestä suunnitelmasta
poikkeavat asennusratkaisut
saattoivat olla korjaamatta
piirustuksiin.

sa. Kahdeksassa tapauksessa
pöytäkirja oli niin surkea,
että sillä ei Tukesin tarkastajien mukaan ollut vähäisintäkään arvoa sähköturvallisuuden osoittajana.

Huolimaton
tarkastus on riski

Projektin 131 uudehkossa
pientalossa sähkötöitä oli
tehnyt 104 eri urakoitsijaa ja
talot sijaitsijat 13 eri paikkakunnalla.
Ylitarkastaja Kanerva arvioi, että usein pienkohteiden ei-ammattirakentajat
ovat tyytyväisiä, kunhan
sähköt toimivat, vaikka valittamisen aihetta saattaisi
löytyäkin. Tukes keskittyi
tarkastuksessaan vain turvallisuuteen ja esimerkiksi työn
siisteys jätettiin huomiotta.

Asennusten käyttöönottotarkastus oli puutteellinen yli
40 talossa. Tukes muistuttaa
raportissaan, että huonosti
tehty tai laiminlyöty käyttöönottotarkastus on vakava rike. Ylitarkastaja Roger
Kanerva huomauttaa, että
puutteellinen tarkastus on
riski myös urakoitsijalle; työn
tekijälle pätevästi toteutettu
käyttöönottotarkastus ja sen
dokumentointi antaa turvaa
mahdollisissa riitatilanteissa.
Käyttöönottotarkastuksen
pöytäkirja puuttui kokonaan
tai oli huomattavan virheellinen joka kolmannessa
131 tarkastetussa pientalos-

Yli sadan
urakoitsijan töitä

Valppaana
tuntilaskutuksen
kanssa

Sähköasennustöiden osalta
kuluttajariitalautakunta jou-

tuu useimmiten ottamaan
kantaa tuntilaskutukseen.
Loppulaskun summa saattaa
kummastuttaa tilaajaa ja silloin aletaan katsoa, mikä on
työtuntien asianmukainen
määrä asennustöissä. Jälkikäteen arviointi on kuitenkin
hankalaa ja siksi ylitarkastaja Timo Maso kehottaakin
tiiviiseen kanssakäymiseen.
– Pitkään kestävässä urakassa on viisasta hyväksyttää
työtuntilaput riittävän tihein väliajoin tilaajalla. Periaatteena voi olla vähintään
viikoittain.
Maso pitää tuntilaskutusta
silti hyvänä tilaajankin näkökulmasta, koska yleensä se
vastaa kustannuksia. Hänen
kokemuksensa mukaan myös
kiinteähintaisissa urakoissa
on omat ongelmansa.
Kuluttajariitalautakuntaan
valitetaan jonkin verran myös
sähköasennustöiden laadusta
ja ulkonäöstä, mutta tavallisimmin valittajia askarruttavat hintakysymykset.!
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Banaanitasavalta?
Kärkimies

A

mmottavia aukkoja valtion veropohjassa ja kymmeniä tuhansia
pimeitä, alipalkattuja ulkomaalaisia työntekijöitä ilman työterveyshuoltoa ja ala-arvoisissa
asuinolosuhteissa. Sadoittain rikollisia viranomaisvalvonnan ulkopuolella toimivia
yrityksiä, jotka ovat vallanneet markkinat
lakia noudattavilta.
Kreikassako? Ei vaan 2010-luvun EU-Suomessa.

<<<

Lähetettyjen eli ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa Suomessa työskentelevien
työntekijöiden määrä on kasvanut vauhdilla
2000-luvun puolivälissä tapahtuneen EU:n
laajentumisen jälkeen. Suomessa on samaan
aikaan yritetty sopeuttaa lainsäädäntöä kansainvälistyneisiin vuokratyö- ja aliurakkamarkkinoihin, mutta jokseenkin huonolla
menestyksellä. Viiden eri ministeriön, EU:n
direktiivien ja kolmikantatyöryhmien työn
tuloksena syntynyt säännösviidakko on sekava ja täynnä aukkoja ja näennäissäännöksiä.
<<<

Suomessa on vuonna 2010 työskennellyt
noin 31 000 lähetettyä työntekijää. Heistä kaksi kolmasosaa on Virosta. Valtaosa
lähetetyistä työntekijöistä työskentelee rakennuksilla ulkomaisen aliurakoitsijan palveluksessa, muutamia tuhansia metallin alihankkijoiden palkkalistoilla. Vuokratyön-
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tekijöiden verotusta koskevien säännösten
tiukennuttua vuonna 2007 vuokratyö on
paljolti korvautunut muodollisesti itsenäisellä aliurakoinnilla.
<<<

Vuonna 2010 Suomessa työskennellyistä
31 000 lähetystä työntekijästä alle 7 000
löytyy verohallinnon tietokannasta. Osa
puuttuvista on niitä, jotka eivät ole Suomeen verovelvollisia sen vuoksi, ettei heidän työnantajallaan ole Suomessa kiinteää
toimipaikkaa ja työntekijän työskentely
täällä kestää alle puoli vuotta.
Näiden osuus ei kuitenkaan voi olla kovin suuri. Ei ole uskottavaa, että lähtömaista
saapuisi Suomeen puolen vuoden välein uusiutuva tuhansien työntekijöiden ja satojen
yritysten joukko. Valtaosa vajauksesta selittyy työnantajilta puuttuvalla ennakonpidätysvelvollisuudella ja sillä, ettei verohallinto
pysty valvomaan työntekijöiden eikä heidän
työnantajiensa Suomessa oloaikoja.
<<<

Ulkomaisella yrityksellä ei ole Suomessa työnantajavelvoitteita, jollei sille synny
tänne kiinteää toimipaikkaa. Osa näistä
yrityksistä toimii verohallinnon rekistereiden ulkopuolella, osa rekisteröityy, mutta
ei anna ilmoituksia ja osa ilmoittaa vääriä
tai puutteellisia tietoja. Esimerkiksi Suomen
tarkimmin valvotulla työmaalla Olkiluodossa on vuosina 2006 – 2011 toiminut kulkulupatietojen perusteella yli 300 ulkomais-

ta yritystä, jotka eivät ole rekisteröityneet
mihinkään verohallinnon rekisteriin. Työmaan kulkulupatietojen ja siellä toimivien
yritysten vuosi-ilmoitusten ristikontrollissa
ilmoituksia puuttui vuonna 2010 lähes tuhannelta työntekijältä.
<<<

Lähetettyihin työntekijöihin tulisi soveltaa
Suomessa voimassa olevaa työlainsäädäntöä
ja työsuhteen vähimmäisehtoja. Käytännössä näin ei tapahdu, vaan työsuhteen ehtoja
poljetaan yleisesti. Valvontavastuuseen asetetuilla työsuojeluviranomaisilla ei ole riittäviä keinoja selvittää tosiasiassa sovellettuja palkkausta ja työaikaa koskevia työsuhteen ehtoja palkka- ja työaikakirjanpidon
puutteiden sekä ulkomaisen työnantajan
edustajan asettamista koskevien laiminlyöntien vuoksi.
<<<

Vaikka voitaisiin todeta, että vähimmäistyöehdoista on poikettu, lainsäätäjä jättää
pahimpia työsyrjintätapauksia lukuun ottamatta tilanteen korjaamisen työntekijän itsensä asiaksi. Yleensä järjestäytymättömän
ja työnantajastaan riippuvaisen ulkomaalaisen työntekijän kohdalla ajatus vahingonkorvauskanteen nostamisesta työnantajaa
vastaan on epärealistinen.
Räikeimpiä alipalkkaustapauksia on viety
oikeuteen kiskonnantapaisena työsyrjintänä, mutta niiden lukumäärä on marginaalinen eikä lievällä tuomiokäytännöllä ole

ennaltaehkäisevää vaikutusta.
<<<

Lainsäädännön ja valvonnan aukot kaventavat Suomen veropohjaa laskennallisesti
lähes 700 miljoonalla eurolla vuodessa sekä
suoranaisesti verottamatta jääneiden tulojen että työehtosopimusten ja tosiasiassa
maksettujen palkkojen erotuksen muodossa. Tuloksena sääntelyn ja siihen perustuvan
valvonnan toimimattomuudesta on se, että
Suomeen on viime vuosien aikana muodostunut kahdet työ- ja aliurakkamarkkinat.
Käytännön verovapaudesta nauttivat ulkomaille rekisteröidyt yritykset saavat veroa
maksamattomine ja alipalkattuine työntekijöineen merkittävän kilpailuedun lakia noudattaviin yrityksiin ja niiden työvoimaan
verrattuna.
<<<

Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan
säännöstön uudistaminen vaatisi sekä poliittista tahtoa että säännösvalmistelun ja
viranomaisvalvonnan koordinointia.
Keskeisinä tavoitteina tulisi olla ulkomaalaisten ja suomalaisten yritysten asettaminen rekisteröinti- ja työnantajavelvoitteiltaan tasavertaiseen asemaan, valvontaa
varten annettavien tietojen reaaliaikaisuus
ja viranomaisten yhteiskäyttö sekä tilaajavastuulain muutos siten, että sopijapuolet sitoutuvat myös tosiasiallisesti noudattamaan
alan työehtosopimuksia. <

Kodinhoitoapua toipilaalle
Käytä hyödyksesi Turvan uusi etu! Nyt sinulla on ammattiliiton jäsenenä
mahdollisuus saada korvausta myös tapaturman jälkeisen toipilasajan
aikana käytetyistä kodinhoitopalveluista. Haluamme näin helpottaa arkesi sujumista toipumisen aikana.
Jos joudut sairaalahoitoon vähintään vuorokaudeksi korvattavan tapaturman vuoksi, voit saada korvausta sairaalasta kotiutumisen jälkeen käyttämistäsi kodinhoitopalveluista. Ammattiliiton jäsenenä olet
oikeutettu etuun, jos sinulla on Turvassa kotivakuutus ja henkilökohtainen tapaturmavakuutus.

UUSI ETU
a

mmattiliitto
jen
jäsenille.

Lue lisää turva.fi/kodinhoitoetu

Etu koskee 1.6.2008 tai sen jälkeen otettuja henkilökohtaisia
aikuisen tapaturmavakuutuksia. Korvauksen enimmäismäärä on 500 €
yhdestä tapaturmasta.

Mihin kodinhoitoapua voi käyttää?
Kodinhoitoetua voi käyttää esim.
• kaupassa tai muilla asioilla käyntiin
• lemmikkieläinten päivittäiseen hoitoon
• tavalliseen viikkosiivoukseen
• pyykinpesuun
• nurmikonleikkuuseen
• puiden pilkkomiseen
• lumitöiden tekemiseen

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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Asuntomessut

Tampereen

Vuoreksessa

13.7.-12.8.2012

Kaupunginosien
kuopus lanseeraa
E-luvun

Kari Sievin mielestä on hienoa, ettei tarvitse murehtia sähkölaskuja. Perimmäinen syy nollaenergiatalon valintaan oli kuitenkin
ideologinen. Pieni hiilijalanjälki on iso ilo.

Jonna Heiniluoma

Uudisrakennusten

kokonaisenergiankulutukselle määrätään heinäkuun alusta alkaen rakennustyyppikohtainen yläraja,
joka ilmaistaan E-luvulla.

Uusi E-luku esitellään suurelle yleisölle asuntomessuilla Vuoreksessa. Luvun löytää
jokaisen messuasunnon seinältä energiataulusta.
E-luvulla on merkitystä
rakennuslupaa varten tarvittavassa energiaselvityksessä.
Esimerkiksi 150 neliön talon

E-lukuvaatimus on 162. Jos
luku on suurempi, ei rakennuslupaa kyseisen kaltaiselle
talolle enää 1.7.2012 alkaen
tipu.
E-luku lasketaan rakennukseen ostettavan energian
ja energian tuotantomuotojen kertoimien tulona. Ra-

kennuksen omalla tontilla
tuotettu aurinko- ja tuulivoima otetaan laskutoimituksessa huomioon vähennyksenä. Mitä pienempi lopputulos, sitä energiatehokkaampi
rakennus on.

Aurinkoa, tuulia
ja ideologiaa

Yksi Suomen energiatehokkaimmista taloista on Tiina
ja Kari Sievin perheen upouusi koti. Aurinkotuulianimisen 150-neliöisen omakotitalon E-luku on pyöreä
nolla.

– Se tarkoittaa, että talo
tuottaa itse kaiken tarvitsemansa energian, toteaa Kari
Sievi kauniin, kaksikerroksisen, rapatun puurakenteisen
talonsa pihamaalla.
Messukohteen katon etelälappeen täyttää 50 neliötä
aurinkopaneeleja ja kahdek-

Vihreitä virikkeitä Vuoreksesta
Tämän kesän asuntomessut ovat historian
energiatehokkaimmat. Seitsemän kilometrin
päähän Tampereen keskustasta syntynyt
kaupunginosien kuopus, Vuores on energiatehokkuuden, ekologisuuden, luonnonläheisyyden
ja uuden teknologian hyödyntämisen mannekiini.

Vuoreksessa roskat
lajitellaan putkikeräysjärjestelmään, joka vie
energiaa murto-osan tavanomaisiin jätekeräysjärjestelmiin verrattuna. Vuoreksen
sade- ja valumavedet käsitellään luonnonmukaisesti
jo asukkaiden pihoissa, jot-

tei lähistön järviin kulkeudu
epäpuhtauksia.
Kadut ja puistot valaistaan
led-valoilla, joita himmennetään ja kirkastetaan tarpeen mukaan ja valokuituun
perustuvalla 100/100 Mbps:n
tietoverkolla puolestaan parannetaan vuoreslaisten etä-

työ- ja etäopiskelumahdollisuuksia.
Koulu, kauppa, kirkko, kirjasto ja kuppilakin löytyvät
ihan vuoreslaisten läheltä,
ekologisesti kävelymatkan
päästä.!
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san neliötä aurinkokeräimiä.
Aurinkokennot muuttavat
auringon säteet sähköksi ja
aurinkokeräimet lämmittävät käyttöveden.
Talon lämmittämistä ja
jäähdyttämistä avittaa maalämpö. Sievi esittelee, kuinka tontille on noin metrin
syvyyteen asennettu putkisto, jolla myös maaperään varastoitunut auringon lämpöenergia saadaan käyttöön.
– Lisäksi meillä on rakennuslupa kunnossa, jos vaikka
laitetaan vielä joku päivä pihaan pystyyn 18 metrin tuulimylly, Kari Sievi kertoo ja
jatkaa, ettei kuitenkaan ole
aikeissa kiirehtiä oman tuulivoimalan perustamista.
– Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen
vaatii hulppeat alkuinvestoinnit. Lysti ei tule halvaksi,
mutta tämä onkin enemmän
sellainen ideologinen kysymys.

2020-luvun
nollaenergiatalossa
tarkenee

Aurinkotuulia-talon energiankulutus on vain kolmasosa vastaavankokoisen
tavallisen talon tarpeesta.
Lämmitys- ja jäähdytysenergiantarvetta vähentävät hyvät eristykset ja ilmatiiveys.
Lämpöenergiaa kerätään
talteen ilmanvaihdossa lämmöntalteenottolaitteilla ja
poistoilmalämpöpumpulla.
Talossa on lämpöenergiaa
talteenottavat vesikiertoinen takka ja saunanpiippu.
Isoista eteläikkunoista
tulvii alakerran olohuoneeseen lämmön lisäksi nyt valoa, mutta illan hämärtyessä
valontulon takaa 12 voltin
led-valaistusjärjestelmä. Pimeimpinä talvipäivinä aurinkopaneeleista ei sähköä
heru, mutta Kari Sievin
mukaan nelihenkinen perhe pysyy lämpöisenä ja kylläisenä, kun talossa on lei-

Mika Pekkinen Tampereen Sähkölaitokselta kertoo, että verkkoyhtiön kertahyvitys Sievien talon aurinkojärjestelmän liitynnästä on 130 euroa.

vinuunitakka, kaasuhella ja
puukiuas. Lattioiden alle on
piilotettu vesikiertoinen lattialämmitys.
– Kaiken kaikkiaan tällainen omavaraisuussysteemi
on pitkälti automatisoitua
eikä vaadi hirveästi työtä,
Kari Sievi esittelee pienenä
sähkövoimalaitoksena toimivan talonsa tarpeita.
Katolle on noustava pari
kertaa vuodessa puhdistamaan aurinkopaneelit nokipölystä. Tehtävän talon
emäntä on delegoinut talon
isännälle. Kari Sievi ei ole
työnjaosta moksiskaan:
– Samalla se hoituu, kun vesikourujen putsauskin.

Ylijäämäsähköllä ei
vielä rikastu

Aurinkotuuliassa tuotettu sähkö, jota Sievit eivät
itse käytä, valuu kaupungin
sähköverkkoon ilmaiseksi.
Mika Pekkinen Tampereen
Sähkölaitokselta arvioi, että
Sievien voimala tuottaa
vuodessa ylimääräistä sähköä noin sadan euron edestä. Laki ei kuitenkaan vielä
mahdollista sen hyvittämistä
asiakkaalle helposti suoraan
sähkölaskussa.
– Kun sähköstä pitäisi maksaa tuloverot ja arvonlisävero, on tulos plus miinus
nolla. Toistaiseksi hyvitämme pientuotantolaitosten
rakentajille kertaluontoisen
korvauksen, joka määräytyy
voimalan nimellistehon perusteella, Pekkinen toteaa
ja kertoo, että parhaillaan
Energiateollisuus ry sekä
Työ- ja elinkeinoministeriö
selvittävät, millainen malli
Suomeen parhaiten sopisi.
Ratkaisu voisi löytyä verovapaudesta tai sähkön netotuksesta, jossa verkkoon päin
mennyt sähkö hyvitettäisiin
sähkön tuottajalle sähkölasKari ja Tiina Sievin huushollissa
työnjako on selvä: isojen etelään
antavien ikkunoiden ja aurinkopaneelien puhtaanapito ovat
isännän hommia.

kussa. Euroopassa monissa
maissa on käytössä syöttötarifﬁ, jonka perusteella valtio
maksaa pientuottajalle kor-

vauksen tuotetusta sähköstä.
Tämä on iso periaatteellinen kysymys. Pientuotanto
tulee joka tapauksessa lisään-

tymään 10 vuoden kuluessa,
joten jokin ratkaisu olisi syytä ottaa käyttöön myös Suomessa, Pekkinen toteaa.!

Loma-asuntomessut Lappeenrannan Rauhassa 25.6.–8.7.2012

Saimaan malli on vihreä tupa
ja perunamaa
" Loma-asumisvaihtoehtojen kuumin kirjo esit-

täytyy tänä vuonna Rauhan alueella, 35 kilometrin
päässä Lappeenrannan keskustasta. Kymmenen hehtaarin alueella, palvelujen
välittömässä läheisyydessä, Saimaan rannalla on 21
kiintoisaa messukohdetta
ympärivuotisista parinsadan
neliön villoista järven laineilla kelluviin lomalukaaleihin ja pikkuruisiin sopumökkeihin.

Yksi mielenkiintoisimmista ratkaisuista loma-asuntomessuilla on paikallinen
aluelämpökeskus, joka jakaa järvestä peräisin olevaa
lämpöenergiaa yhdeksälle
messualueen loma-asunnolle. Myös Lappeenrannan
teknillisen yliopiston Mini
Green Campus on tutustumisen väärti.
Teknillinen yliopisto tahtoo minikampuksellaan
näyttää, että tuuliturbiinilla
ja aurinkopaneeleilla voidaan hyvin tuottaa energia

yhden loma-asunnon tarpeisiin. Itse osasto saa energiansa kuusimetrisestä 600 watin
nimellisteholla energiaa
jauhavasta tuuliturbiinista
ja 1,38 kW:n aurinkopaneelisetistä, johon kuuluu kuusi
1 m x 1,5 m:n paneelia. Tuuliturbiinin toimiessa tunnin
ajan maksimiteholla on
mahdollista pyörittää tunnin ajan kuutta tietokonetta. Aurinkopaneeleita puole
lestaan
riittäisi kesämökkita
tarpeisiin
3–4 kappaletta. !

Mö
Mökkimatkat
körötellään tietenkin
vihreästi hybridiautolla.
te
Lappeenrannan
teknillinen
La
yliopisto
rakentaa loma-asunyli
tomessuille
tuuliturbiinista,
to
aurinkopaneeleista
ja hybridiau
autoon
kehitetystä akkujärjesau
telmästä
pienoissähköverkon.
te
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Hyvä työyhteisö auttaa jaksamaan
Riitta Kallio

Minulla on ollut loistava työyhteisö. Se
on auttanut jaksamaan vuosikymmenten pituisen työputken, Jorma Ilmoniemi
pohtii.
35 vuotta Stora Ensolla ja
yhtä pitkään sähköasentajien
luottamusmiehenä yhtäjaksoisesti toiminut lahtelainen
Ilmoniemi on nykyään ABBServicen palkkalistoilla.
Jorma Ilmoniemi täyttää 60
kesäkuun 30. päivä.

– Firman nimi on vaihtunut,
mutta työt ovat pysyneet samoina, hän toteaa.
Ilmoniemi iloitsee samanhenkisistä työkavereista, joiden kanssa voi puhua reilusti
asiat halki. Myös työnjohto
tukee hyvää työilmapiiriä.

Pitkä
luottamusmiesura

Ilmoniemi on vaikuttanut
Sähköliiton teollisuusalojen
johtokunnassa 16 vuotta.
Edustajistovuosia on karttunut kahdeksan perättäistä.
Hän on ehättänyt toimia ak-

Supliikkimies mietiskelee
syntyjä syviä
Margit Nurmikolu

Sähköliiton edusta-

jistossa ja työttömyyskassan hallituksessa ensimmäistä kauttaan istuva Jari
Arffman viettää 50-vuotissyntymäpäiviään 10. heinäkuuta. Mies on ehdokkaana
edustajistoon myös seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Aiemmin hän on vaikuttanut muun muassa järjestö-,
koulutus- ja nuorisovaliokunnassa sekä työympäristövaliokunnassa. Tällä hetkellä Arffman on teollisuus- ja
eritysalojen johtokunnan
varajäsen.

”Juankoski
here I come”

Arffman asuu nykyisin Sauvossa, mutta on syntyisin
Juankoskelta, jossa kävi myös
ammattikoulun ja suoritti sisäjohtoasentajan tutkinnon.
Myöhemmin hän hankki
myös teollisuusautomaatioasentajan pätevyyden.
Hän pääsi suoraan ammattikoulusta Juankosken
kartonkitehtaaseen töihin.

Sitten olivat vuorossa MetsäSerla Mäntässä ja Enermet
Oy Jyväskylässä.
- Sen jälkeen olin 21 vuotta UPM:n palveluksessa
Ristiinassa. Viime vuonna
saneeraus vei mennessään
työpaikkoja ja siinä meni
minunkin leipäpuuni. Vuodenvaihteessa löytyi kuitenkin Turusta sähköasentajan
paikka JPT-Industria Oy:n
kunnossapitopuolelta, Arffman kertoo.

Pelisääntöihin
puututtava

- Edunvalvontaan pitää olla
kunnon välineet ja yhteistyötä liittojen välillä on lisättävä.
Harmaan talouden kitkemiseksi Arffman pitää hyvänä esimerkiksi rakennusalalle tulevaa erityistä veronumeroa, jollainen pitää olla
jokaisella rakennustyömaalla
liikkuvalla.
- Tällöin tiedetään, keitä
työmaalla liikkuu. Tämä olisi erittäin käyttökelpoinen
myös teollisuudessa, Arffman
toteaa.
Hänestä myös luottamushenkilöille pitäisi saada oikeus työpaikoilla valvoa, että
ihmiset maksavat veronsa ja
että palkat ovat kohdallaan.

Harrastuksista
virtaa vanttuisiin

Kuntoaan Arffman pitää yllä
lenkkeilyn, kävelyn ja lentopallon avulla. Henkistä
energiaa tuo puolestaan lukeminen.
Aikaisemmin hän teki
myös kivikoruja ja kertoo
pikkupojasta lähtien keräilJari Arffman täyttää 50 heinäkuun 10. päivä.

leensä kiviä.
- Kun on tällainen pieni ja
heiveröinen mies, täytyy kerätä kiviä taskuun, ettei tuuli
vie mukanaan, Arffman vitsailee.
Kirpputorit ja vanhojen
tavaroiden, erityisesti LPlevyjen keräily on miehen
intohimo. Hän on tehnyt
vanhoista vinyyleistä erilaisia kippoja ja kuppeja.
- Kulho uuniin ja vinyyli
siihen päälle, vähän muotoillaan – ja vinyyli taipuu
vaikka hedelmäkoriksi, Arffman kertoo.
Myös valokuvaaminen
kuuluu Arffmanin harrastuksiin.

Ensimmäinen
edustajistokausi
lopuillaan

Arffmanin ensimmäinen
kausi edustajistossa ja työttömyyskassan hallituksessa
alkaa olla lopuillaan.
- Erityisesti työttömyyskassan hallituksessa työskentely on antanut näkökulmaa
työttömyyteen ja monien
tuskaan työpaikkojen pysyvyydestä, Arffman pohtii.
Hän toteaa, että yhteiskunnassa ihmisten asenteiden
on lievennyttävä.
- Ahneuskeskustelu on paikallaan. Pitää olla heikompien ja huonompiosaisten puolella. Aktiivisella toiminnalla esimerkiksi ammattiosastoissa pystyy vaikuttamaan
asioihin, Arffman muistuttaa.!

tiivisesti ammattiosastonsa,
059:n toiminnassa koko työuransa ajan.
Ilmoniemi arvelee, että
myös liikunnallisella elämäntavalla on ollut suotuisa
vaikutus pitkään työuraan.
Korttelijalkapallo on nyttemmin syrjäyttänyt nyrkkeily- ja sulkapalloharrastuksen. Myös matkailu pitää
mielenkiintoa yllä.
– Aivan ykkösasia tämänhetkisessä elämässä on viisivuotias tyttärentytär, joka
viihtyy usein papan seurassa.
Kahden aikuisen tyttären

isä kantaa huolta myös huonompiosaisista lapsista.

Osasto auttaa lapsia

Kukaan ei voi valita vanhempiaan, Ilmoniemi tiivistää syyn hyväntekeväisyystoimintaansa, johon hän on
houkutellut myös koko ammattiosastonsa.
19 vuotta sitten osasto
laittoi ensimmäisen kerran
hatun kiertämään ja avusti
lasten sydäntautiosastoa.
– Huomasimme pian, että
vähiten avustuksia tuli lastenpsykiatriselle osastolle,

joten päätimme kohdentaa
apumme näille lapsille. Monena vuonna olemme keränneet rahaa myös työnantajapuolelta ja vieneet lapsia ja
heidän hoitajiaan kesäretkelle. Tänä kesänä viemme
porukan kylpylään. Aiemmin olemme käyneet muun
muassa Korkeasaaressa.
Ilmoniemi lyö rumpua
myös monikulttuurisuuden
ja suvaitsevaisuuden puolesta.
– Itse olen perehtynyt erityisesti mustalaiskulttuuriin.!

Kyöstiltä sujuu
sähköistys ja sähkötys
Te k s t i
Jonna Heiniluoma
Kuva Riitta Kallio

Eipä uskonut ujo maalaistalon poika, kun
1.6.1970 Tekomaan sähköliikkeeseen pestautui, että
vetäisi isot rakennusprojektit kärkimiehenä, opettaisi
uusia sähköasentajia, saati
pitäisi puhetta hotellityömaan harjakaisissa. Tänään
tuo Tervolassa 60 vuotta sitten syntynyt ay-aktiivi miettii mennyttä ja tulevaa.
Sähköliiton edustajiston ja
työympäristövaliokunnan jäsen Kyösti Heikkilä on ollut
ikänsä samassa ﬁrmassa. Nyt
YIT Kiinteistötekniikkana
tunnetun yhtiön nimi on
vaihtunut 42 vuoden aikana
neljästi. Muuttunut on maailmakin.
– Työt tehdään pienemmällä porukalla ja tahti on
kiristynyt, osa-aikaeläkeläinen kuvailee.

Myös kärkimiehellä
on enemmän hommia.

– Kännykkä pirisee tämän
tästä, ja silti pitäisi ehtiä
asentaa, Kyösti toteaa 30
vuoden nokkamieskokemuksella.
Luottamusmiehenä kymmenisen vuotta ja työsuojeluvaltuutettunakin noin 10
toimikautta ollut lappilainen
näkee edistyksen: asennusmateriaalit, työ- ja suojavälineet ja työturvallisuus ovat
parantuneet.

Ay-uralle
urakkalaskelmilla

Tekomaa passitti Kyöstin
sähköistämään Veitsiluodon

keskusvarastoa. Paperitehdaskomennus päättyi armeijaan, josta alkoi radioamatööriharrastus.
– Laitteet ovat tallella ja
lupa ja kutsumerkki OH9UI
edelleen voimassa, toteaa
sähkäri, jolta sujuu myös sähkötys.
Armeijan jälkeen hän
meni talotyömaille oppimaan betonirungontekoa.
Hän suoritti iltakoulussa ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, automaatioasentajan
tutkinnon, urakointiluvan ja
atk-kursseja.
Työpari, luottamusmies
Timo Jakola opetti urakkalaskentaa. Se tie veti ammattiosastotoimintaan.
– 80-luvun alussa aloitin
Rovaniemen sähkötyöntekijäin urakkatarkkailujaoston
jäsenenä ja jatkoin puheenjohtajana, Kyösti muistelee.
– Kun Sähköliiton urakkalaskentaohjelmaa puuhattiin, minusta tuli atk-yhdyshenkilö, sitten sen käytön
kouluttaja ja osaston ohjelmistojen ylläpitäjä.
90-luvun alussa käydystä
kirjanpitokurssista seurasi taloudenhoitajuus.

Marja-Liisalle kiitos

Kyösti oli ammatti- ja perustutkintojen arvioitsijana 15
vuotta, joista yhden kolmivuotiskauden Oulun ja Lapin
läänien sähköalan tutkintotoimikunnan jäsenenä. 2006
tuli kutsu ammattiopistolle
kouluttajaksi.
Opetustyö kiehtoo, koska
siinä oppii itsekin. Ja pysyy
kuvioissa mukana etenkin,
kun sirkkelivamma pisti pari
vuotta sitten lopun asentajantöille. Toipilaan kalen-

14.6. syntymäpäiväsankari oli
matkalla, mutta juhannuksen
jälkeen kokoonnutaan lähipiirillä mökille ja kylpytynnyri
lämpiää takuuvarmasti: – Siitä
lastenlapset tykkää. Ei haittaa
sade eikä kolea sää, Kyösti
Heikkilä sanoo.

terin täyttävät nyt mökki
Olkkajärvellä, omakotitalo,
kolme lastenlasta ja bichon
frisé -koira. Tärkein tuki on
rakas vaimo:
– Marja-Liisalle suurkiitos
siitä, että hoiti kotiamme,
kun komennuksilla meni
viikkoja ja luottamustehtävätkin veivät osansa ajastani. Hän on ollut tukena huonoina hetkinä. Niitäkin on
matkan varrella ollut, Kyösti
sanoo ja lupaa hellittää tahtia. Esimerkiksi edustajisto
saa nyt jäädä:
– Monenlaista on tehty ja
koettu. Tähän on hyvä lopettaa ja antaa tilaa nuorille.
Toivoisin, että edustajistosta
jäisi politikointi pois ja ajettaisiin vain sähkömiesten
etuja – että henkilöt valittaisiin pätevyyden eikä sopivuuden perusteella. Ryhmät
voisi lopettaa. Ehkä se vaatii
kuitenkin vielä aikaa.!

vasama
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Työttömyyskassa

TIEDOTTAA

Kesällä muutos
puhelinpäivystysaikoihin
Työttömyyskassa puhelinpäivystää kesäkuussa

normaaliin tapaan arkisin kello 9.00–11.00 numerossa 03 252 0300.
2.7.–3.8.2012 työttömyyskassan toimisto on suljettu,
mutta etuuskäsittelijät ovat töissä. Puhelinpäivystys kutistuu silloin tunnin mittaiseksi eli numero 03 252 0300
vastaa arkisin kello 10.00–11.00.
Toimisto aukeaa jälleen 6.8.2012 lukien ja puhelinpäivystyskin alkaa toimia entiseen tapaan.

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

Hakemusten postitusosoite

klo 9.00 – 11.00 (paitsi 2.7.–3.8.2011 kello 10.00–11.00),
puh. 03 252 0300

!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
P
Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
34
3 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvausta ei tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät, jotka on
maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai palkaton sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero.
Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
J
Lomauttamisesta on työsopimuslain mukaan ilmoitetL
tava vähintään 14 kalenteripäivää ennen sen alkamista
ja sinulla on oikeus saada ilmoitus lomauttamisesta kirjallisena.
Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
K
Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
P
kotihoidon tuesta.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
J
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
m
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2010 verotuspäätöksestä.
Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
M
verotietoja, jotka työttömyyskassa saa kerran vuodessa
v
– 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

• Toimita ansiopäivärahahakemus omaan työttömyyskassaasi. Älä lähetä ansiopäivärahahakemusta esimerkiksi TE-toimistoon,

Kelaan tai Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön.

• Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimiston antaman ohjeen mukaisesti!

TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jollei työnhakusi ole voimassa.

vasama

6/2012

Pidetään kuoleman
klikkeri nollassa
Kivikasvoinen hau-

Jonna Heiniluoma

tausurakoitsija seisoo kaivutyömaalla
ja odottaa. Kaivuri
rouhii ojaa, jonka
kuravedessä seisoo mies lapiohommissa. Mies äkkää
vedessä kaapelin
ja huutaa kuskille.
Liian myöhään. Kauha iskee kaapeliin,
mies kärähtää ja
hautausurakoitsija
klikkaa laskuriinsa
jälleen yhden uuden
sähkötapaturman
uhrin.

"Tiedä ennen kuin

toimit!"-kampanjan
mainosﬁlmin tarkoitus on
ravistaa ihmiset ottamaan
selvää sähköjohtojen lähellä
työskentelyn turvaohjeista.
Valtaosa Vasaman lukijoista
hallitsee sähköturvallisuusasiat, mutta aihe on syytä
pitää pinnalla. Kuolemaan
johtaneita sähkötapaturmia
– mukaan lukien muut kuin
työssä sattuneet turmat – tapahtuu 2000-luvulla edelleen tasaiset 3–4 kappaletta
vuodessa.
– Ilmajohtojen tai maakaapelien lähellä työskenneltäessä on vuosina 2000–2011
sattunut peräti 42 vakavaa
sähkötapaturmaa. Kahdeksan niistä on johtanut kuolemaan, kertoo ylitarkastaja
Leila Öhman onnettomuustietoja keräävästä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.
Lisäksi sattuu huomattava
määrä läheltäpiti-tilanteita,

joita ei tilastoida.
– Tavoite on nolla sähkötapaturmaa, kiteyttää turvallisuuskampanjan projektipäällikkö, kantaverkkoyhtiö Fingridin Marcus Stenstrand.

Varo johtoja ja
pylvään pohjia

Monilta tapaturmilta olisi vältytty, jos uhrit olisivat
tienneet, miten sähkön lähellä toimitaan.
– Ajetaan koneella liian
lähelle ilmajohtoa ja sähkö hyppää ilman kautta koneeseen. Tai kaivetaan liian
läheltä sähköpylvästä tietämättä, ettei sen alla mitään
talon perustuksia ole, Stenstrand kuvailee.
– On aina vaarallista koskea sähköjohtoa,
mutta jo meneminen
liian lähelle esimerkiksi maahan pudonnutta
johdinta, johdossa kiinni olevaa puuta tai työkonetta on vaarallista.
Sähkö leviää myös maassa.
Jalkojen väliin syntyy pa-

15

himmassa tapauksessa tappava jännite-ero, hän toteaa.
Yrityksistä ja organisaatioista koostuvien sähköalan
toimijoiden tiedotuskampanja tähtää henkien lisäksi sähköverkon häiriöiden
ja rahan säästämiseen. Vahingot kun voivat olla mitä
tahansa sähkökatkon sulattamista pakaste-eineksistä
sähköverkon pysyvään vaurioitumiseen.
– Aina kannattaa kysyä
neuvoa sähköyhtiöstä, Stenstrand kehottaa.
– Kyseessä on kaikkien yhteinen asia.!

”Rapatessa roiskuu ja vakuutusyhtiö maksaa”-asenne tuo
klikkerimiehelle töitä. Katso
lisätietoa ja shokkifilmit sivulta
www.hengenvaara.fi.

Liittojen yhteinen työmarkkinatiedottaja-kurssi pidetään syksyllä

Uusi, yksinkertainen aineisto
tekee tiedottamisesta helppoa.
M i r a Te n h u n e n

Neljän SAK:laisen
teollisuusliiton, TEAMin, Paperiliiton, Puuliiton
ja Sähköliiton yhteinen työmarkkinatiedottaja-kurssi
pidetään ensi syyskuussa.
Neljän liiton työmarkkinatiedottamista on rukattu toimivampaan ja yhtenäisempään muotoon helmikuun
alusta alkaen, kun mukana
olevien liittojen yhteiseksi
työrukkaseksi palkattu projektityöntekijä Juha Jumisko aloitti työnsä.
Tavoitteena on yhtenäistää liittojen työmarkkinatiedotuskäytäntöjä, kouluttaa
uusia ja vanhoja työmarkkinatiedottajia, koota heille
ajantasainen ja helppokäyttöinen tiedotusmateriaali ja
saada työmarkkinatiedottaminen kunnolla kaikissa liitoissa käyntiin ja sitä kautta
edistää liittojen jäsenhankintaa.
– Tarkoitus on saada ren-

nosti yhteys kyseisten liittojen alojen opiskelijoihin
ensimmäisen vuoden aikana
ja sitä kautta heidät liittojen
oppilasjäseniksi. Ihanteellista olisi tavoittaa heidät
hyvässä hengessä vielä toisen kerran, ennen kuin he
valmistuvat: kertoa, miten
liitto toimii. Se olisi ideaali
tilanne, Jumisko sanoo.

Tarvetta tiedottajille
eri puolilta Suomea

Työmarkkinatiedottajakurssi
on suunnattu TEAMin, Paperiliiton, Puuliiton ja Sähköliiton nykyisille ja tuleville työmarkkinatiedottajille.
Ikärajoja kurssille osallistuville ei ole, olennaisempaa
on kiinnostus työmarkkinatiedottamista kohtaan. Mukaan mahtuu noin 30 kurssilaista.
– Toiveena on, että osallistujat tulisivat juttuun nuorten kanssa ja ettei heidän
omista opiskeluajoistaan olisi
kovin kauan. Mutta ikäkään

ei ole este. Jos on innostunut
asiasta, voi ilman muuta tulla kurssille mukaan. Tarkoitus on aktivoida kaikkien
liittojen osalta uusia ja vanhoja tiedottajia.
– Toivon, että kurssille saadaan kiinnostuneita mahdollisimman monelta eri alalta ja ympäri Suomen, että
saataisiin laajennettua työmarkkinatiedottajakuntaa.
Ammattiopistotkin ovat eri
puolilla Suomea.
Sen sijaan tiedottajan taustalla ei ole niin suurta merkitystä.
– Esimerkiksi hevostenhoitajaksi opiskellut Puuliiton
jäsen voi vetää tiedotuksen
vaikka Puuliittoon järjestäytyville metsuriopiskelijoille;
materiaaleista tehdään helppo, ja niissä käsitellään perusasioita.

Työkaluksi
oppilaitoskartoitus

Tulevana kesänä Jumisko tekee kaikille liitoille yhteisen

työmarkkinatiedotus-materiaalin.
– Esittelymateriaali tehdään yhteiselle pohjalle, jotta ilme on kaikilla liitoilla
samanlainen, mutta luonnollisesti jokaisen liiton omilla
logoilla ja tiedoilla. Materiaali tehdään simppeliksi, jotta kynnys lähteä vetämään
tiedotusta ei nouse korkeaksi
ja että tiedottaja tuntee hallitsevansa materiaalin, josta
kertoo. Jaettavassa materiaalissa tulee olemaan mukana
oppilasjäsenen liittymiskaavake, eli liittymispapereita ei
tarvitse jakaa enää erikseen.
Tiedottajat saavat käyttöönsä myös oppilaitoskartoituksen, johon on listattu liittojen sopimusalojen oppilaitokset.
– Siitä on tehty helppo taulukko, josta löytyvät koulujen
yhteystiedot ja tieto siitä, milloin siellä on viimeksi käyty
pitämässä työmarkkinatiedotustilaisuus. Kartoituksesta
tulee työmarkkinatiedottaji-

en yhteinen työkalu.

Tiivis mutta
rento kurssi

Työmarkkinatiedottaja-kurssilla kouluttajina ovat Juha
Jumiskon lisäksi järjestö- ja
koulutuspäällikkö Reijo Salmi Sähköliitosta.
– Reijo Salmi kertoo ammattiosaston roolista työmarkkinatiedotuksessa, jotta
osastotkin saataisiin ottamaan vastuuta työmarkkinatiedottamisesta. Työmarkkinatiedottajan puheenvuorossa kaksi vanhaa tiedottajaa, Puuliitosta ja TEAMista,
kertovat kokemuksistaan,
jotta kurssilaiset saisivat käsityksen, että tiedottajat ovat
ihan tavallisia kentän jäseniä.
Koulutusosuuden jälkeen
kurssilaisille on luvassa illanvietto lauantaina Siivikkalassa Ylöjärvellä, jonne
Juha Jumisko etsii uusia työmarkkinatiedottajia.

on järjestetty kuljetus sekä
kuljetus takaisin Tampereelle. Siivikkalan iltaohjelma ei
ole vielä varmistunut.
– Sunnuntaina käydään
läpi työmarkkinatiedottajan
ohjeistus, jossa kerrotaan
selkeästi, miten koulutus
vedetään, miten oppilaitoksissa toimitaan, kehen ottaa
yhteyttä. Tiedottajat saavat
pitää ohjeistuksen itsellään.
Sen jälkeen on vielä liittokohtainen osuus, jossa oman
liiton tiedottajat miettivät,
miten tiedottamista aletaan
kurssin jälkeen jatkaa.!
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Myllymiehestä toimitsijaksi
Te k s t i R i i t t a K a l l i o
Kuva
Va s a m a n a r k i s t o

- Miesmuistin aika-

na Suomi on kehittynyt valtavasti. Elintasoharppaus on ollut iso, sanoo vuosi
sitten Sähköliiton toimitsijapestin päättänyt Markku
Vuoti.
Upeaa purjevenettään
Kreikan saaristossa kunnostavan Vuotin elämäntarina
on hyvä esimerkki sodanjälkeisen sukupolven elintason
noususta.
– Synnyin olkipatjalle
10-lapsisen pienviljelijäperheen nuorimmaksi vesaksi
Pyhäjoen Yppärin kylään,
Pikkumehtä-talon peräkammariin, jonne lapsenpäästäjä
haettiin paikalle polkupyörällä.
Köyhä kotikontu jäi taakse
vuonna 1965, jolloin 16-kesäinen nuorukainen suuntasi
tehdastöihin Ruotsiin.
– Isä antoi matkarahaksi
kaikki rahansa, 10 markkaa,
muistelee Vuoti ja kertoo os-

taneensa ensimmäisestä tilistään kilon viinirypäleitä, jotka söi ruokatunnilla tehtaan
katolla.
Uudet ihmeelliset herkut
eivät jaksaneet nuorukaista pidellä vuotta pitempään
poissa silloisen tyttöystävän,
nykyisen vaimon luota. Seuraava vuosi kului kotipuolessa risusavotalla, jonne jäi
myös yksi sormenpuolikas.

Naantaliin töihin

Armeijan jälkeen Markku
Vuoti pääsi mittamiehen
apulaiseksi Naantaliin, jossa
tie vei pian voimalaitoshommin IVO:lle.
– Aloitin myllymiehenä,
eli kärräsin hiiltä jatkuvalla
syötöllä. Pikkuhiljaa etenin
lämmittäjäksi ja lopulta turbiininhoitajaksi. 350 työntekijän porukka nosti minut
myös pääluottamusmieheksi.
Naantalissa Vuotin nuorelle parille syntyi kaksi poikaa.
Tätä nykyä Markku ja Hilkka ovat myös neljän lastenlapsen isovanhempia, joiden
eläkepäivät paljolti kuluvatkin jälkikasvua huoltaen.

Sähköliiton
keskustoimiston
kesäajan päivystykset
Liiton keskustoimisto ja työttömyyskassan toimisto Tampereella
on suljettu 2.7. – 27.7.2012.
Tänä aikana eri osastojen päivystykset
maanantaista perjantaihin seuraavasti:
Edunvalvontaosaston päivystys:
puh. 03 252 0240
2.7. – 6.7.
Jari Ollila
9.7. – 13.7. Hannu Luukkonen
16.7. – 27.7. Hannu Helminen
Jäsenrekisterin päivystys,
puh. 03 252 0303
klo 10.00 – 11.00
Työttömyyskassan päivystys,
puh. 03 252 0300
HUOM!! 3.8.2012 asti
klo 10.00 – 11.00

10 vuoden pääluottamuspestin ja hallintoneuvostopaikan ohella Vuoti ehti
edustaa henkilöstöä seitsemän vuotta myös IVO:n
tuotantopalveluiden hallituksessa.
– Se aika opetti ymmärtämään yritystaloutta, kun valtionyhtiötä muutettiin pörssikelpoiseksi, Vuoti tuumii.

Sähköliittoon
energian toimitsijaksi

Rankan luottamusmiespestin
uuvuttama Vuoti ei pitkään
saanut huilailla voimalaitoksen valvomossa rivimiehenä,
kun jo kutsu kävi Tampereelle ja mies pyydettiin Sähköliittoon töihin energia-alan
toimitsijaksi.
– Teimme isoja juttuja.
Palkkarakenteen uudistaminen, energia- ja tietoliikennealan tessien yhdistäminen
osuivat toimitsija-aikaani.
Varsinkin Lauri Lylyn puheenjohtaja-aikana teimme
hyvää ja luovaa yhteistyötä
silloisen neuvottelupäällikkö Martti Alakosken kanssa.
Meillä oli hauskaa, kun esi-

timme neuvotteluissa hyvää
ja pahaa toimitsijaa. Minä
olin se rähinöitsijä, Vuoti
tunnustaa.
Hän toteaa, että henkilövaihdosten ja sitä seuranneen neuvottelukulttuurin
muutoksen jälkeen työn ilo
vähin erin katosi ja ”akku
tyhjeni”. Pitkän sairasloman
aikana mies kävi keräilemässä voimia Karibianmereltä,
jossa hän otti tuntumaa valtameripurjehdukseen kuunari Helenan miehistössä kolmen viikon ajan.

nyt Thaimaassa valmistetun
45-jalkaisen lasikuituveneen
tiikkikansi on tiivistetty merikelpoiseksi ja vene muutenkin lähes valmis laskettavaksi vesille.
– Tarkoitus on aluksi vie-

dä vene Espanjaan. Vielä on
avoinna, jätetäänkö se sinne
telakalle talvehtimaan vai
purjehditaanko vielä ennen
syysmyrskyjä kotisatamaan,
Markku Vuoti aprikoi.!

Purjehtien Kreikasta
Suomeen

Kuunarin kannella syntyi
ajatus hankkia taas oma iso
matkavene, jollainen oli ollut jo kerran aiemminkin
työn alla. Osaava mies selasi
ahkerasti nettisivuja ja löysi
sopivan, kunnostusta kaipaavan ”edullisen” veneen
Kreikasta. Vuoden takainen
hankinta on vaatinut monta reissua ja työtuntia, mutta
- Töitä on pitänyt tehdä pirusti,
Markku Vuoti selittää elintasoharppaustaan.

Sähköliiton aluetoimistojen kesäajan päivystykset
"Etelä-Suomen aluetoimisto

Paasivuorenkatu 2 A, 00530 Helsinki
Vastaava alueasiamies Jaakko Aho, puh. 050 60 448
Alueasiamies Juha Lujanen, puh. 050 563 4400
Aluetoimisto on suljettuna 2.7. – 5.8.2012
Päivystys puh. 03 252 0240.

"Länsi-Suomen alueen asiat keskustoimistosta käsin
Alueasiamies Jari Ollila, puh. 050 60 302
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Päivystys 9.7. – 3.8.2012,
puh. 03 252 0240.

"Itä-Suomen aluetoimisto

Matkakuja 6 A, 48600 Kotka
Alueasiamies Jouni Leppänen, puh. 050 60 303

Aluetoimisto on suljettu 25.6. – 27.7.2012
Päivystys puh. 03 252 0240.

"Pohjois-Suomen aluetoimisto

Mäkelininkatu 31, 90100 Oulu
Alueasiamies Markku Kemppainen,
puh. 050 60 304
Aluetoimisto on suljettu 18.6. – 13.7.
ja 23.7 – 10.8.2012
Päivystys puh. 03 252 0240.
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Osastot

16.8.2012 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset
pyydetään toimittamaan 6.8.2012 klo 15.00 mennessä
lomakkeella www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat,
s-postilla vasamalehti@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8472,
Margit Nurmikolu.
Muistathan kertoa yhteystietosi, kun jätät ilmoituksen.

toimivat

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto

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

004 Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry

Yleinen kokous- ja toimintapäivä
Rovaniemellä, Willamolla lauantaina 4.8.2012 klo 12.00.
Esillä ajankohtaiset asiat, sääntömuutos. Rannalta ongintakilpailut kokouksen jälkeen noin
klo 14.00. Kisojen jälkeen grillataan ja saunotaan Kemijoen voimatyöntekijöiden kerhon kanssa. Grillimestariksi pyritään saamaan Teuvo Vaara. Ilmoittaudu
maanantaihin 30.7.2012 klo
12.00 mennessä mieluiten sähköpostilla risto.tiuraniemi@kemijoki.fi tai puh. 040 540 5409
tai 85 3311. Tervetuloa!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Tervehdys teille onkimisen saloihin perehtyneille, kilpailuintoa
täynnä oleville kalastajille.
Osaston onkikilpailu järjeste-

tään jälleen Ensilän rannalla
21.8.2012 klo 17.00.
Tervetuloa kaikki, jotka tuntevat
onkimisen paloa ja haluavat
pientä kilpailujännitystä.
Kilpailupaikalla tarjolla pientä
purtavaa ja saunojille sauna
lämpöisenä.
No niin, onkipelejä vain virittelemään. Hyvää kesää kaikille ja
tervetuloa Ensilään.
– Vapaa-ajan jaosto

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Järjestämme kisamatkan
Kalevan Kisoihin Lahteen
25.8.2012. Bussi ajaa reittiä: Tervakoski 10.30, Turenki
11.00, H-linna Wetterhoff 11.15
ja Lahti 12.30. Matkaltakin kyytiin voi nousta. Ilmoittautumiset
perjantaihin 10.8.2012 mennessä, puh.050 377 6566 tai petri.
salmi@ruukki.com. Omavastuu
10 € pitää maksaa 10.8.2012
mennessä osaston tilille: FI39
5680 0020 1979 80.
Lähde kannustamaan!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Onkikisat 1.9.2012 klo 9-13 Aulangon tekosaaren rannoilla. Kokoontuminen Katajiston

KU RSSIT 2012

Kartanon P-alueella klo 8.30.
Kota on varattuna palkintojenjakoon ja makkaranpaistoon.
Lisätietoa P. Salmi,
puh. 050 377 6566.

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijät ry

Osasto järjestää retken Mikkelin
kesäteatteriin 28.7.2012. Lähtö Varkauden keskusliikenneasemalta klo 11.30. Teatteriesitys
Rikkaan rakkaus klo 13.00, jonka jälkeen ruokailu Tertinkartanossa. Paluu Varkauteen n. klo
19.00. Retken hinta 30 €/henkilö. Sitovat ilmoittautumiset 21.
– 30.6.2012 Veli-Matille, puh.
040 356 6480 työ tai 040 511
3527 koti. Paikkoja varattu
40:lle. – Hallitus
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Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Jalkapallon MM-2014
-karsintaottelu
Suomi - Ranska
Olympiastadionilla
perjantaina 7.9.2012
(klo 19.00 arvio).
50 lippua B19-kaarteeseen.
1 lippu /jäsen.
Varaukset
puh. 044 425 2552
(sihteeri).

136 Hämeen Sähkömiehet ry

Osasto on varannut Pyynikin
kesäteatteriin 50 kpl lippuja.
Ohjelmassa on musikaali
Kuuma Kesä. Aika on lauantai
28.7.2012 klo 14.00. Ilmoittautumiset Hannes Koivulalle,
puh. 044 212 9012, sähköposti
hannes.koivula@pp.inet.fi
Tervetuloa vaimon tai ystävän
kanssa. – Hallitus

www.sahkoliitto.fi
facebook.com/Sahkoliitto

Oikaisu

4toukokuun Vasamassa julkaistusta Taitaja-artikkelista sivulta 12 saa kuvan, että kilpailija olisi voinut tutustua vuoden 2012 kilpailun tehtäviin etukäteen. Kukaan
kilpailijoista ei tiedä kisan tehtäviä ennakkoon. Taitajakisaa varten harjoitellaan aikaisempien vuosien finaalitehtävien pohjalta.3
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Jäsenrekisteri tiedottaa

Opiskelu päätöksessä, uudet haasteet edessä

Pidä jäsenyytesi voimassa
Margit Nurmikolu

Koulujen kevätluku-

kausi on taas päättynyt
ja monille nuorille puhaltavat uudet tuulet.
Osa on mennyt armeijaan,
kesätöihin, vakituiseen työhön tai ei ole vielä löytänyt
töitä.
Jos olet aloittanut armeijan
tai et ole vielä löytänyt töitä opiskelun jälkeen, Ilmoita
palkaton jakso jäsenrekisteriin, jotta se voidaan merkitä
jäsenmaksuvapaaksi. Näin
varmistat, että jäsenyytesi ja
samalla työttömyysturvaoikeutesi pysyy voimassa.
Muita palkattomia jaksoja ovat muun muassa Kelan
maksama työttömyyspäiväraha- ja sairauspäiväraha-aika,
määräaikainen eläke, äitiys-/
isyys- tai vanhempainlomaaika, hoitovapaa, opiskelu ja
oma loma (ei työssä).

Ilmoita palkattomat
jaksot

• Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.ﬁ > Jäsenrekisteri
(Kirjautumisohjeet tulevat
esiin heti linkin painamisen
jälkeen. Verkkopalvelu toimii 24 h/vrk).
• Sähköpostilla jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
• Kotisivuilta tulostettavalla
lomakkeella ”Jäsenmaksuvapaiden ilmoittaminen”
• Oheisella lomakkeella

Oppilasjäsenestä
varsinaiseksi
jäseneksi

Jos olet löytänyt työpaikan
heti opiskelun päätyttyä,
muistathan, että sinun pitää
liittyä varsinaiseksi jäseneksi
– et ole enää oppilasjäsen –
jotta myös työttömyyskassan
jäsenyys alkaa.
Varsinainen jäsenyys ei ala
automaattisesti, vaan sinun
on täytettävä varsinaisen jäsenen uusi liittymisilmoitus/
perintäsopimus.
Jos olet ollut armeijassa ja
aloitat työt, muista myös tällöin täyttää liittymisilmoitus/perintäsopimus.
Vaivattomin tapa on täyttää liittymisilmoitus/perintäsopimus liiton nettisivuilla
www.sahkoliitto.ﬁ. Etusivun
vasemmasta laidasta löytyy
Liity jäseneksi -painike, jonka kautta pääset sähköisesti
lähettämään lomakkeen jäsenrekisteriin.
Tulostettava ja postitse lähetettävä versio löytyy nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.
Voit myös tilata liittymisilmoituksen/perintäsopimuksen liiton postituksesta, puh.
050 315 6708.

Varsinainen jäsen
välillä opiskelemassa

senrekisteriin töiden alkamisesta. Selvitä myös, periikö
työnantaja jäsenmaksut palkastasi vai maksatko ne itse.

Varmista
äänioikeutesi
syksyn vaaleissa

Jäsenrekisteri muistuttaa
myös koko jäsenistöä lähestyvistä syksyn edustajiston
vaaleista.
– Jäsenmaksujen ja jäsenmaksuvapaiden tulee olla
kunnossa, jotta äänioikeus
vaaleissa säilyy, jäsenrekisterinhoitaja Arja Toivonen
korostaa.
Muistathan äänestää edustajiston vaaleissa! Näin voit
omalta osaltasi vaikuttaa
Sähköliiton toiminnan kehittämiseen.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot

Sähköliitto, Jäsenrekisteri
PL 747, 33101 Tampere
jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
Päivystys arkisin
klo 9 – 11 ja 14 – 15
HUOM!
Päivystys 2.7. – 27.7.
klo 10 – 11
puh. 03 252 0303
faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.ﬁ

Jos olet jo Sähköliiton varsinainen jäsen, mutta olet
ollut esimerkiksi lukukauden
opiskelemassa ja olet aloittanut jälleen työt, ilmoita jä-

Sopimusalajäsenten kalenteri, eläkeläisten Vasama

Tilauskanavat auki
elokuun alusta
Margit Nurmikolu

Sopimusalajäsenten kalenteritilauksen ja
eläkeläisten Vasaman tilauksen tilauskanavat avataan
1.8.2012.
Tilaukset voi tehdä matkapuhelimella tekstiviestinä tai
liiton nettisivujen kautta.
Sopimusalajäsenet saavat
tilaamalla kalenterin ilmaisena jäsenetuna. Eläkeläisille ei kalenteri jäsenetuna
kuulu, joten eläkeläisjäsenet
eivät voi sitä tilata.

Eläkeläiset saavat Vasaman
ilmaiseksi tilaamalla sen. Sopimusalajäsenille Vasama tulee automaattisesti.
Sopimusalajäsenten kalenteritilauksen tilausaika päättyy 31.10.2012.
Eläkeläisten Vasaman tilausaika päättyy 30.11.2012.

Kalenteri ja Vasama
netin kautta

Sopimusalajäsenten kalenterin ja eläkeläisjäsenten Vasaman tilaus onnistuu Sähköliiton nettisivuilla www.
sahkoliitto.ﬁ.

Etusivun oikeasta laidasta löytyy laatikko, jossa on
Sähköliiton verkkopalvelut.
Verkkopalvelun ohjeet tulevat näkyviin heti napsauttamalla kohtaa: Kalenteri- ja
lehtitilaukset.

Sopimusalajäsenten
kalenteritilaus
tekstiviestinä

Sopimusalanjäsenet voivat
tilata vuoden 2013 kalenterin verkkopalvelun lisäksi myös matkapuhelimella
tekstiviestinä. Viesti lähetetään numeroon 13145.

aa:
Viestiin pitää kirjoittaa:
uSähkö kalenteri jäsennusmero (sanat erotetaan toisisn
taan välilyönnillä ja jokaisen
oma, henkilökohtainen jäsennumero löytyy jäsenkortista).
Tilaaja saa vastauksena tilauksen vastaanottamisvahvistusviestin ”Kalenteritilauksesi on vastaanotettu. T:
Sähköliitto.”

Eläkeläisten Vasaman
tilaus tekstiviestinä

Vasamasta kiinnostuneet
eläkeläisjäsenet voivat tilata

lehden verkkopalvelun lisäksi myös tekstiviestillä.
Millään muulla tavalla tilausta ei voi tehdä.
Eläkeläisjäsenten Vasama-lehden tilaus tapahtuu
lähettämällä matkapuhelimella tekstiviesti numeroon
13145.
Viestiin pitää kirjoittaa:
Sähkö Vasama jäsennume-

ro (sanat erotetaan toisistaan välilyönnillä ja jokaisen oma, henkilökohtainen
jäsennumero löytyy jäsenkortista).
Tilaaja saa vastauksena tilauksen vastaanottamisvahvistusviestin ”Vasama-lehden tilaus on vastaanotettu.
T: Sähköliitto.”
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Martti Alakoski

4Fredagen den 8 juni avs-

lutades kandidatnomineringen till Elektrikerförbundets
representantskapsval. Enligt
en alltjämt obekräftad uppgift ställde tre valförbund
upp kandidater. Antalet kandidater i valet är 307+169+6
dvs. 482.
Förbundets styrelse, som
fungerar om centralvalnämnd, sammanträder den 5
juli för att slå fast kandidatnomineringen och samtidigt
dra lott om valförbundens
beteckningar. Därefter får
kandidaterna sina nummer.
Jag vill tacka i synnerhet
alla er som ställer upp i representantskapsvalet! Valet
sker per post och på webben
den 14 - 28 september. Ett
stort tack till medlemskåren
för ert arbete, och till alla er
som inte längre ställer upp i
valet.
Allas vår gemensamma uppgift är att göra ett gott valarbete för kandidaterna så
att vi får en hög röstningsaktivitet.

<<<

Problemen på kärnkraftsbygget OL3 med arbetstagarnas
underbetalning, okränkba-

ra organisationsfrihet och
andra problem, som också
regionförvaltningsverkens
inspektörer antecknat i sina
granskningsprotokoll, har
inte åtgärdats.
Fackförbundens (Metall-,
PRO-, Byggnads- och Elektrikerförbundets) kontaktpersoner på arbetsplatsen är
frustrerade över situationen.
Därför höll för bunden en
gemensam presskonferens
den 8 juni i Helsingfors. På
presskonferensen medverkade också Finlands Maskinbefälsförbund och Nya Ingenjörsförbundet. De kommer att stödja de åtgärder
som förbunden uppgav sig
vidta om missförhållandena
inte åtgärdas.
En kraftig vädjan framfördes till arbetsbeställaren
Teollisuuden Voima Oy och
dess ägare. Förbunden tänker
inte längre nöja sig med förklaringarna om att beställaren
inte kan påverka avtalen
mellan anläggningsleverantören Arevas entreprenörer
och dessas underentreprenörer. Vi anser att beställaren
visst kan påverka dem. I ﬂera
överläggningar med TVO:s
ledning har förbunden framfört diverse alternativ, men

utan resultat.
Läget har redan pågått så
länge att landets regering
och riksdag nu verkligen
borde reagera, eftersom nya
motsvarande projekt startar
inom några år!
<<<

I Elektrikerförbundets alla
avtalsbranscher har man nu
uppnått långa kollektivavtal
som gäller ända till hösten
2014. Jag är nöjd att också
elektriﬁeringsbranschen ﬁck
ett avtal där lönehöjningarna i stort sett följer ramavtalet och att man därtill kom
överens om några viktiga
punkter i texten.
<<<

Enligt kalendern borde sommaren nu vara som vackrast,
och midsommaren står för
dörren. Men än har vi inte
fått njuta riktigt ordentligt
av den ﬁnländska sommaren.
När vi kommer till juli och
största delen av oss börjar
semestern för att ladda batterierna ska vi hoppas att vi
får njuta av mycket sol och
värme så att vi är pigga och
entusiastiska när vi återvänder till arbetet.
Jag önskar er alla en riktigt
avkopplande sommar!

Re s um é

TVO måste ta itu
med problemen
vid Olkiluoto

4De fackförbund som be-

vakar arbetstagarnas intressen på Teollisuuden Voimas
kärnkraftverksbygge i Olkiluoto kräver att TVO rättar till missförhållandena
på byggplatsen omedelbart.
Förbunden anser att TVO
i egenskap av beställare bär
ansvar för att förhållandena
och arbetstagarnas bemötande är sakliga och följer ﬁnsk
lag.
Underentreprenörsföretagen för OL3-projektet på
kärnkraftverksbygget underbetalar sina arbetstagare och
bryter grovt mot bestämmelserna om både arbetstider
och organisationsfrihet. Det
ﬁnns brister i personalutrymmena på arbetsplatsen och
de utländska arbetstagarnas
boendeförhållanden är undermåliga.
Förbunden har krävt att
också myndigheterna ingriper. Myndigheterna medger
problemen men anser att det
är alltför komplicerat och
resurskrävande att inleda en
process mot de utländska företagen.

Elbranschernas fackförbund, Fackförbundet Pro,
Metallarbetarförbundet,
Byggnadsförbundet, Finlands
Maskinbefälsförbund och
Nya Ingenjörsförbundet UIL
är nu beredda att vidta tuffare åtgärder för att rätta till
situationen.3

Kollektivavtal för
elektrifieringsbranschen

4 Elektrikerförbundet

och den eltekniska arbetsgivarföreningen har nått en
överenskommelse om ett kollektivavtal för tiden 1.9.2012
– 30.9.2014. Resultatet, som
förhandlingsparterna undertecknade på arbetsgivarföreningens kansli i Esbo den
23 maj 2012 klockan tre på
morgonen, godkändes enhälligt i elektriﬁerings- och husteknikbranschens direktion
den 30 maj 2012. Förhandlingsresultatet är bindande
för parterna efter godkännande av både arbetsgivarnas och elektrikerförbundets
styrelse. Elektrikerförbundets
styrelse godkände förhandlingsresultatet enhälligt på
sitt möte den 31 maj 2012.3
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Närmare 500 kandidater

vuotta
1987 - 2012

Fin

El l ed n i n g e n

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

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

GE-keskuskomponentit, esim 1-vaiheiset GE johdonsuoja-

katkaisijat. 48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).
Hinnastomme sivulta 95
AH 10 1-11 kpl 2 80 €/kpl yli 11 kpl 2 40 €/kpl
AH 16 1-11 kpl 2 80 €/kpl yli 11 kpl 2 40 €/kpl

Grön
inspirationen på
bostadsmässan

4Sommarens semesterbostadsmässa i Villmanstrand
och bostadsmässan i Tammerfors förevisar hur man
idag kan utnyttja både energieffektivitet, ekologi och ny
teknologi.
På semesterbostadsmässan i Villmanstrand 25.6 –
8.7.2012 ﬁnns en lokal regionvärmecentral som distribuerar värmeenergi från sjön
till nio semesterbostäder på
mässområdet.
På bostadsmässan i Tammerfors 13.7 – 12.8.2012
består gatu- och parkbelysningen av energisparande
dimljus med ledteknik. Det
100/100 Mbps snabba datanätet bygger på optisk ﬁber
och förbättrar möjligheterna
till distansarbete och distansstudier.
De nya energibestämmelserna, som träder i kraft den
1 juli 2012, är högaktuella i
Vuores. E-talet, eller energitalet, dvs. totalenergiförbrukningen i alla nybyggnader,
presenteras för allmänheten.
Som exempel kan nämnas
att E-talet för solenergihuset Aurinkotuulia är en klar
nolla, 0.3
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GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi.
Sysäysvirrankestävät ja pulssin tunnistavat.
Pakkaskestoisuus -25 °C. Hinnastomme sivulta 94
VVS 225 A 1-5 kpl 18 80 €/kpl yli 5 kpl 16 80 €/kpl
VVS 440 A 1-2 kpl 24 80 €/kpl yli 2 kpl 22 80 €/kpl

Taipuisat muoviputket johtimilla eli putkijohdot, myydään

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

079 €/m
129 €/m
108 €/m

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

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

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

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

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

2x1,5+1,5 1-99 m 0 99
2x2,5+2,5 1-99 m 1 35
4x1,5+1,5 1-99 m 1 49
4x2,5+2,5 1-99 m 1 99
4x6+6
1-49 m 4 20
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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-2,2

Erityisetu voimassa
1.6.-31.8.2012

snt/l

Alennus voiteluaineista -10% (10 litran ja sitä pienemmät astiat).
*Alennuksen saa liiton jäsenkortilla Teboil-huoltamoilta ja
-automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia.
Alennus jäsenkortilla normaalisti -1,7 snt/litra.

