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Alan
parasta
korvauspalvelua.

Meillä on tutkitusti tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat.
Asiakkaidemme mielestä meillä asioiminen on vaivatonta ja nopeaa.
Vaalimme asiakassuhteitamme ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita
alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uudet asiakkaat.
(EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012)

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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ähköliiton edustajisto ja hallitus olivat Kiljavan opiston suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutuksessa samoin kuin liiton kaikki
viisi johtokuntaa viikkoa myöhemmin. Koulutuksen tarkoitus oli selventää eri hallintoelinten
päätehtäviä ja antaa valmiuksia niissä toimiville
jäsenistön edustajille. Jäsenlähtöisesti toimivassa liitossa luottamustoimien sujumisesta on
hyötyä. Kun joukkiosta tulee joukkue, pelataan
samaan maaliin jäsenistön eduksi.
Koulutuksessa opetettiin, miten meillä kaikilla on oma roolimme, joka saattaa tilaisuudesta riippuen myös vaihdella. Tärkeintä kuitenkin
on se, että olemme omana itsenämme. Ei tarvitse pyrkiä olemaan yhtään enempää kuin on.
Keskustelua eikä asian pohdintaa synny, ellei
ole ristiriitoja.
Myös kokoustekniikkaa harjoiteltiin käytännössä. Tarkoituksena oli tutustuttaa hallintoelinten jäsenet toisiinsa.
Viikonloppujen palautekeskustelussa osallistujat kokivatkin tärkeimpänä antina yhdessäolon
ja toisiinsa tutustumisen. Jatkossa ryhmissä
työskentely ja vaikeidenkin päätösten tekeminen
on helpompaa.

S

Otiksella otellaan

QQQ

Pääluottamusmies Mäkinen:
”Henkilöstölle kostettiin
yrittämällä hiljentää
se turvaamistoimimenettelyllä.”

Kiljavan koulutusviikonloppuna kaikki johtokunnat pitivät järjestäytymiskokouksensa, sopimusalojen johtokunnat valitsivat myös neuvottelijat
työehtosopimusneuvotteluihin.
Energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunta
kiinnitti erityistä huomiota varallaoloon. Sähköverkkoa hallinnoivista yrityksistä eräs suurimmista ei halua enää maksaa palveluyrityksille
asentajien kanssa tehdystä varallaolosta, vaikka
edellyttää samantasoista ja -vahvuista lähtövalmiutta palveluyrityksiltä häiriötilanteiden
hoitamiseksi.
Varallaolojärjestelmä on pitkäaikainen ja
toimiva järjestelmä takaamaan vika- ja muissa häiriötilanteissa ammattitaitoiset asentajat
selvittämään häiriöitä sovitun ajan puitteissa.
Varallaolojärjestelmien sidonnaisuutta on vuosi-

en varrella löysätty lähinnä viestintävälineiden
kehityksen myötä, mutta samalla myös korvaustaso on laskenut.
QQQ

Jos kiinteistä varallaolojärjestelmistä aiotaan
luopua siksi, ettei työn tilaaja ole valmis maksamaan pikaisesta vikojen ja häiriöiden korjaamisesta, se on verkkoyhtiöltä uusi linjaus asiakkaisiin (sähkönkäyttäjiin) nähden ja ristiriidassa
valtiovallan asettamiin tavoitteisiin nähden.
Verkostotöissä varallaolojärjestelmät ovat olleet
käytössä vuosikymmenien ajan. Näin on pystytty turvaamaan sähkönkäyttäjille minimoidut
sähkökatkoajat, sillä sovittu asentajamäärä on
aina saatu sovitussa ajassa korjaamaan vikaa ja
selvittämään muita häiriöitä.
Varallaolojärjestelmiä oltaisiin korvaamassa
niin sanotulla lähtörahalla, joka maksettaisiin
puheluun vastaavalle ja vialle soiton perusteella
lähtevälle asentajalle. Soittolistaan kerätään
nimiä ja vakuutetaan, ettei sitoudu mihinkään
vaikka nimensä antaa. Kunpa asia olisikin niin!
Väitän, että soittolistaan nimensä antaneilta, jotka puhelimella kiinni saadaan, tullaan
vaatimaan välitöntä lähtövalmiutta ilmoitettuun
kohteeseen. Näin romutetaan vakiintuneet varallaolojärjestelmät.
Asentajat tulevat olemaan ilmaiseksi varalla
odottamassa puhelinsoittoa ja kuittaamaan töihin lähdöstä mahdollisen nimellisen lähtörahan.
Tuskinpa tällaista haluaa yksikään asentaja.
Olen vuosikymmeniä sitten ollut vastaavan
esityksen kanssa tekemisissä. Silloin se pystyttiin torjumaan, koska se käytössä eriarvoistaa
soittolistaan nimensä antaneet.
Nykyisin käytössä olevissa varallaolojärjestelmissä varallaolijalla on pääsääntöisesti yrityksen
huoltoauto kotona. Näin vikapaikalla ollaan nopeammin, vakka välitöntä lähtöä puhelinsoitto
ei edellytäkään. Kehitetään mieluimmin nykyistä varallaolojärjestelmää paremmin osapuolten
näkemyksiä tukevaksi.
Toivotan hyviä hiihtolomakelejä!

Julkaisija:

Päätoimittaja:

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Ilmoitusmyynti:

Sähköalojen ammattiliitto ry,

Martti Alakoski
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33101 Tampere

Jari Mattila

Työpaikkailmoitukset ja

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Puhelin: 03 252 0111

Seuraava Vasama ilmestyy 21.3.2013.

Faksi: 03 252 0210

Palkansaajalehdet – Löntagar-

Aineistot 11.3.2013 mennessä.

Sähköpostiosoite:

tidningar PALE ry:n jäsen

ammattiosastot -50 %

vasamalehti@sahkoliitto.ﬁ
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.ﬁ

Mainostoimistoalennus -15 %

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
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Käräjäoikeus hylkäsi
lakonmurtamishakemuksen
Pohjanmaan käräjäoikeus
on hylännyt voimalaitosten
käynnissäpitopalveluita
tuottavan Proma-Palvelut Oy:n
turvaamistoimihakemuksen,
jolla yritys yritti estää
osasto 169 - PVO Energiaammattilaiset ry:n
työtaisteluhalut. PromaPalvelut ei hakenut muutosta
käräjäoikeuden joulukuussa
2012 antamaan ratkaisuun,
joten se on lainvoimainen.
Teksti: Jonna Heiniluoma

P

roma-Palvelut Oy pyysi viime
vuoden lopulla Pohjanmaan
käräjäoikeutta
antamaan
päätöksen, jolla PVO Energia-ammattilaiset ry:tä olisi 200 000 euron
sakon uhalla kielletty järjestämästä
työtaisteluja. Pyynnön taustalla olivat yhtiön Vaasan toimipisteessä koko syksyn jatkuneet työtaistelut.
Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi Proma-Palvelut Oy:n turvaamistoimihakemuksen lakiin perustumattomana. Käräjäoikeus totesi, että lain
mukaan se voisi määrätä lakon lopetettavaksi tai kieltää uuden lakon
aloittamisen turvaamistoimipäätöksellä asetettavan sakon uhalla ainoastaan, jos tuomioistuimella olisi oikeus antaa sellainen lopullinen
tuomio, jolla lakko kielletään.
Työtaisteluoikeus on ihmisoikeus
– Suomen lainsäädännössä ei ole
säännöksiä, joiden nojalla työrauhavelvollisuutta rikkovat työtaistelut
voitaisiin kieltää. Niistä voidaan ainoastaan tuomita hyvityssakko työ-

’’

Suomen
lainsäädännössä
ei ole säännöksiä,
joiden nojalla
työrauhavelvollisuutta
rikkovat työtaistelut
voitaisiin kieltää.
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Heiniluoma esittää lakiin
täsmällistä säännöstä siitä, etteivät

tuomioistuimessa. Koska lopullisena tuomiona ei voi olla lakon kieltävä
tuomio, ei välivaiheenakaan voi olla
turvaamistoimipäätöstä, jolla lakko
kiellettäisiin sakon uhalla, Sähköliiton lakimies Tero Heiniluoma toteaa.
– Päinvastaisiakin alioikeusratkaisuja on kuitenkin tehty. Esimerkiksi Finnairin lakko murrettiin viime kesänä Helsingin käräjäoikeuden
turvaamistoimipäätöksellä, joka tosin sai oikeusoppineilta murskakritiikkiä ja jota työtuomioistuinkin
myöhemmin oman asiaa koskevan
ratkaisunsa rivien välissä arvosteli,
sanoo Heiniluoma.

työehtosopimuslain mukaan
käsiteltävät työrauhakanteet kuulu
turvaamistoimipäätösten piiriin.

Proma ei pyytänyt muutosta
Proma-Palvelut, jonka lakon murtamiseen tähdänneen turvaamistoimihakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi joulukuussa 2012, ei

määräaikaan mennessä pyytänyt käräjäoikeuden päätökseen muutosta.
Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytyväinen Heiniluoma on pettynyt siihen, ettei Proma-Palvelut lähtenyt
hakemaan muutosta hovioikeudesta.
– Asiasta olisi ollut tärkeää saada ylioikeuden ratkaisu. Hovioikeustason päätös herättää aina laajempaa huomiota ja saa aikaan enemmän
keskustelua kuin käräjäoikeuden ratkaisu, Heiniluoma tuumii.
Vaikka turvaamistoimihakemusten menestyminen työrauha-asioissa on poikkeuksellista, hän pitää tärkeänä, että turvaamistoimenpiteitä
koskevaan oikeudenkäymiskaaren 7
lukuun lisättäisiin nimenomainen
säännös siitä, että työehtosopimuslain mukaan käsiteltävät työrauhakanteet eivät kuulu turvaamistoimipäätösten piiriin. Q

Nyt ei tehty ﬁnnaireja
JUseat
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voidaan kieltää myöhemmin

Vaikka työtuomioistuin

lista.

J

Vaasassa kyse on
ihmisarvosta

Otis-asentajien
palkanalennukset laittomia

P

Turun hovioikeus on 22.1.2013
antamallaan tuomiolla
vahvistanut, että Otis Oy on
velvollinen maksamaan hissejä
valmistaville, modernisoiville
ja huoltaville asentajille
yhden tunnin henkilökohtaista
aikapalkkaa vastaavan matkaajan korvauksen jokaiselta
työpäivältä 22.9.2009 lukien.

ääluottamusmies
Markku
Mäkinen kuulee kernaasti uutisen, että työnantaja
oli luopunut valitusmahdollisuudestaan.
– Toivottavasti se tarkoittaa, että
viestimme on nyt ymmärretty. Turvaamistoimipäätöksen hakemisesta
näki, että työnantajan pinna oli tiukalla. Uskon, että tämän keskustelun
jälkeen työnantaja pitää pään kylmänä seuraavan kerran, kun sen tekee mieli alkaa tehdä sontaratkaisuja
henkilöstönsä puolesta, Mäkinen toteaa.
Mistä se hermo sitten oikein kiristyi?
– Kun meidät 1994 siirrettiin liikkeenluovutuksella
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n kirjoilta PVO-Lämpövoima
Oy:öön, sovittiin, ettei ketään irtisanota, vaan henkilöstön määrä ajetaan oikean kokoiseksi luonnollisen
poistuman kautta. Eläköitymällä vähennys olisi tapahtunut ilman irtisanomisia vajaassa viidessä vuodessa,
Mäkinen vastaa.
Työnantaja ei malttanut odottaa
Proma-Palvelut, joka tuotti kunnossapitopalveluita omistajilleen Pohjolan Voimalle ja Vaskiluodon Voimalle
totesi viime keväänä yksipuolisesti,
ettei 18 vuotta vanha, toistaiseksi vomassaolevaksi sovittu sopimus päde.

– Syvin kumarrus ja kunnioitus käräjäoikeudelle, jonka päätös palautti minulle uskon
Suomen oikeusjärjestelmään, Mäkinen toteaa. 1.1.2013 alasajetun Proma-Palvelut Oy:n
pääluottamusmies toimii nykyään pääluottamusmiehenä Vaskiluodon Voima Oy:ssä.

Toukokuussa 2012 alkoivat ytneuvottelut, joiden piirissä oli yrityksen koko 230-päinen henkilöstö.
Vähennystarpeen
arvioitiin
olevan enimmillään 80 henkilötyövuotta. Neuvottelujen aikana vähennystarpeet tarkentuivat 64 henkilöön.
Näistä 3–4 henkilön vähennyksen oli
määrä kohdistua Seinäjoelle, 16–22
henkilön vähennyksen Vaasan Vaskiluotoon ja 23–38 henkilön vähennyksen Kristiinankaupunkiin ja Porin
Tahkoluotoon.
Markku Mäkinen arvostelee kärkkäästi yhteistoimintalakia. Mäkinen
suomii, ettei menettelyllä rakenneta
yhteistyötä – pelkkää riitaa vain.
– Laki sinänsä on hyvää tarkoittava. Ongelmana on kuuden viikon
määräaika. Sen jälkeen työnantaja
saa yksipuolisella päätöksellään tehdä mitä haluaa. Yhteistyöhön henkilöstön kanssa ei tarvitse sitoutua.
Työnantaja voi todeta, että nyt teemme näin, sovittiinpa neuvottelujen aikana mitä hyvänsä.
Voimalaitosten kunnossapitohenkilöstöä vähennettiin rajusti
– Kävimme irtisanottujen puolesta
työtaisteluja yhteensä 7 päivän edestä. Niistä päivistä saimme sakot työtuomioistuimesta, koska työtaistelut kohdistuivat työnantajan mukaan
työehtosopimukseen, Mäkinen kertoo.
Sakot olivat parin tonnin luokkaa
per kerta per tapaus. Kun työnantaja totesi, etteivät vaasalaiset rapsuja
pelkää, se kokeili saada käräjäoikeudelta turvaamistoimipäätöksen Finnairin esimerkin kannustamana.
– Vanha pääomistajamme Pohjolan Voima Oy ajatteli, että nyt kostetaan henkilöstölle ja pistetään se turvaamistoimimenettelyllä hiljaiseksi,
Mäkinen kuvailee.
– Työnantajan toiminta tuntuu todella törkeältä, kun kaikilla irtisanotuilla oli takana pitkä ura työnantajan palveluksessa, Mäkinen kuvailee
ja painottaa, että kyse on ihmisarvosta.
– Ihmisten heitteillejätöstä tässä
on tapeltu, hän tiivistää. Q

Viisi kannetta = 16 000 euroa
JEnergiateollisuus

Tapio Kujanpää toivoo, että nyt hovioikeuden
päätöksen saanut tapaus toimii
Teksti: Jonna Heiniluoma

rohkaisevana esimerkkinä, yrityksille, joissa
maksuista on nipistelty.

A

lun perin Otis maksoi niin sanottua matkatunnin palkkaa
vastikkeeksi siitä, että asentajat matkustivat ennen työpäivän
alkua eri työkohteisiin ja työpäivän
päätyttyä pois työkohteista siten, että matkustamiseen ei käytetty työaikaa. Vuonna 2009 Otis halusi muuttaa työntekijöiden työsopimusten ja
ajan myötä työsopimuksen veroiseksi muodostuneen käytännön mukaista järjestelyä siten, että työkohteisiin
alettiin kulkea työaikana. Samalla
matkatunnin palkan maksaminen lopetettiin.
Sähköliitto riitautti yhtiön menettelyn ja kaksikymmentäyhdeksän
jäsentä nosti liiton tuella kanteen yhtiötä vastaan syksyllä 2010.
Uudet säännöt
yksipuolisella päätöksellä
Otis Oy:n käsityksen mukaan matkatunnin palkan maksaminen ei ollut perustunut työntekijäkohtaisiin
sopimuksiin tai työsopimuksen veroiseen käytäntöön, vaan Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen
ammattiliitto ry:n väliseen teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimukseen perustuviin kollektiivisiin sopimuksiin eli
paikallisiin sopimuksiin. Paikalliset
sopimukset ovat irtisanottavissa eivätkä niiden ehdot voi vakiintua työsopimuksen ehdoiksi.
Sekä asian ensimmäisenä oikeusasteena ratkaissut Pirkanmaan käräjäoikeus että hovioikeus kuitenkin
totesivat, että kyse ei ollut kollektiivisopimuksista, vaan yksilö- eli
työsopimustasoisesta sopimisesta.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisella päätöksellä muuttaa työsopimuksen ehtoja olennaisesti ja pysyvästi.
Asentajille takautuvasti
200 000 euroa
– Käytännössä tuomio merkitsee sen
vahvistamista, että Otis Oy on rikkonut kantajien kanssa tekemiään työsopimuksia, kantajia avustanut Sähköliiton lakimies Tero Heiniluoma
toteaa.
– Yhtiö on velvollinen korvaamaan kantajille sopimusrikkomuksesta aiheutuneet taloudelliset vahingot, joiden määrä riippuu kunkin
työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan ja työpäivien määrästä, Heiniluoma kertoo.
Pääluottamusmies Tapio Kujanpää on tuomion vuoksi huojentunut.
– Työnantajan yksipuolinen päätös ehti kolmen ja puolen vuoden
ajan merkitä asentajille palkan rajua
alentamista noin kymmenellä prosentilla, Kujanpää toteaa ja lisää, että
tarkkoja laskelmia saatavista ei ole
vielä tehty, mutta kun jutun kantajia on yhteensä 29 ja kun syksyn 2009
jälkeen on ollut noin 900 työpäivää,
on Otis Oy velvollinen korvaamaan
jo tähän mennessä maksamatta jätetyistä matkatunneista yli 200 000 euroa. Osa asentajista on vaihtanut työpaikkaa, mutta yhtiön palveluksessa
edelleen työskenteleville kantajille
matkatunnin palkka on tuomion perusteella maksettava myös vastaisuudessa. Q

ry nosti Proma-Palvelut Oy:ssä käytyjen työtaisteluiden vuoksi

vuoden 2012 syksyllä Sähköliittoa ja PVO Energia-ammattilaiset Os. 169 ry:tä

JOtisilla

vastaan viisi kannetta, joilla vaadittiin hyvityssakkoa työehtosopimuslain mukaisten

Työsopimuksen veroinen käytäntö on kuitenkin oikeuskäytännössä vahvistettu ja oi-

sopimusvelvollisuuksien rikkomisesta. Kanteet ratkaistiin kolmella eri tuomiolla,

keuskirjallisuudessa hyväksytty ilmiö, joten asiaan ei Sähköliiton käsityksen mukaan

joilla Sähköliitto ja ammattiosasto tuomittiin maksamaan Energiateollisuus ry:lle

liity ennakkoratkaisun antamista edellyttäviä tai muita seikkoja, jotka voisivat antaa

korvauksia oikeudenkäyntikulut mukaan lukien yhteensä 16 000 euroa.

aiheen valitusluvan myöntämiseen.

J

on 25.3.2013 asti aikaa pyytää korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.

J

VA S A M A 1 / 2 0 1 3 t 5

SAK:n Lauri Lyly luottaa palkansaajiin

”Pidetään
Suomi
valoisana!”
Kuva: ANNE YRJÄNÄ

– Pidetään Suomi valoisana ja yhteiskuntaa yllä!
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly lähettää 60-vuotissyntymäpäivänsä
aattona terveisiä sähköliittolaisille työhuoneestaan, jonka ikkunasta
näkyy koko Hakaniemi.
Teksti: Riitta Kallio

P

ian neljä vuotta SAK:ta luotsannut Lauri Lyly on kulkenut
pitkän tien ennen Hakaniemen herraksi päätymistään. Vaatimattomista lähtökohdista yhteiskunnan huipulle monen mutkan kautta
kavunnut mies ei ole unohtanut juuriaan.
– Olen edelleen palkansaajan asialla ja sillä saralla kyllä riittää nyt
haastetta.
Lähes 20 vuotta sähköasentajan
töissä ennen järjestöhommia pitää
onneksi jalat maassa ja suhteellisuudentajun tallessa, vakuuttaa Lyly, joka on edelleen Sähköliiton ja osasto
039:n jäsen.
Lylyn johdolla palkansaajakeskusjärjestöt jättivät 13. helmikuuta
hallituspuolueille omat esityksensä
työuraneuvotteluihin. Esitykset koskivat muun muassa työttömien työllistämistä, työaika-autonomian lisäämistä,
perhevapaajärjestelmän
uudistamista, työterveyshuoltoa sekä osaamisen kehittämistä.
Työmarkkinaosapuolten
näkemykset ristiriidassa
– EK:n työurien pidentämiseen liittyvällä neuvottelulistalla olivat vain
leikkaukset, työajan pidentäminen ilman ansiokompensaatiota ja eläkeiän nostaminen. Eläkeratkaisun osalta myös EK:n kanssa on sovittu jo viime maaliskuussa koko eläkejärjestelmän sisällön neuvottelemisesta ja
asioiden käsittelystä. Tähän liittyvät
esimerkiksi nuorten eläkelupauksen
varmistaminen, eläkemaksut ja indeksit sekä karttumat ja ikärajat. Eli
koko paketti on pöydässä syksyllä
Pekkarisen työn valmistuttua, Lauri
Lyly arvelee ja vakuuttaa, että SAK on
valmis jatkamaan neuvotteluja.
– EK:n sanelulinjalla ne eivät kui6 t VA S A M A 1 / 2 0 1 3

tenkaan jatku. Jos tuloksia halutaan,
neuvotteluprosessin on oltava aito ja
neuvottelutulokseen tähtäävä.
Lylyn näkemyksen mukaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa palkansaajien kannalta turvaavin vaihtoehto olisi keskitetty ratkaisu.
– Sopimuskautta on onneksi jäljellä vielä vuoden verran, joten meillä
on aikaa neuvotella ja löytää kunnollinen ratkaisu.
Haastaa itseään ja muita
Lauri Lyly linjailee laajasti tämän
hetken tärkeimpiä työmarkkinahaasteita.
– Suomessa kaivataan uutta kasvua
ja investointeja. Hyvinvointiyhteiskuntaa on pidettävä yllä ja työtä pitää olla
tarjolla. Työmarkkinoille pitää tulla oikealla osaamisella ja
osaaminen on myös
pidettävä ajan tasalla. Työn pitää myös
olla mielekästä ja
palkalla on pystyttävä elämään. Elämää ei voi perustaa yhteiskunnan tukien varaan.
Lyly näkee yhä tärkeämpänä, että
ihmiset voivat vaikuttaa omaan työhönsä.
– Omakohtaisesti tiedän, että hyvinkin stressaavaa työtä voi tehdä,
kun kokee sen mielekkääksi. Olen
tehnyt töitä kaikilla tasoilla ja kaikki työni ovat olleet omalla tavallaan
mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Edelleen pidän hyvänä esimerkiksi sitä,
että opiskelin nuorena sähköasentajaksi. Siinä oppi loogista ajattelua ja
matematiikkaa, joka tässä numeromaailmassa on tarpeellinen taito.

’’

Merkkipäivänään Lauri Lyly on perheensä kanssa matkoilla ulkomailla. Mukana on vaimon
ja kolmen aikuisen lapsen lisäksi ukin lempilapsi, pian kaksivuotias Eelis, josta puhuessaan
Lylyn hymy on tavallistakin herkemmässä.

SAK:n puheenjohtaja on itse hyvä
esimerkki elinikäisestä oppimisesta.
Ahkeruuden, innostuksen ja uskalluksen lisäksi Lyly on kerännyt matkan varrelta tärkeitä tietoja ja taitoja
niin työelämästä kuin opinnoistakin.
Ykkösduunarin plakkarista löytyy
muun muassa työn ohessa suoritettu
yrityshallinnon tutkinto Markkinointi-instituutista ja järjestöasiantuntemuksen yliopistotutkinto, jonka hän
teki ollessaan Sähköliiton puheenjohtajana
Tampereella.
Edelleen Lyly on
tavallisesti se, joka sytyttää aamulla SAK:n käytävälle
valot. Monesti hän
myös saa ne sammuttaa pitkän päivän päätteeksi. Sata
alaista ymmärtää,
että heiltäkin odotetaan paljon.
– Minulla on aina ollut hyviä työkavereita ja alaisia. Tällä hetkellä
olen varmaan yksi tämän maan parhaiten briifatuista ihmisistä. SAK:sta
löytyy monenlaista asiantuntemusta,
jota ei ole karsittu organisaatiouudistuksissakaan, Lyly kehaisee.

Edelleen Lyly on
tavallisesti se,
joka sytyttää aamulla
SAK:n käytävälle valot.

TEAM ja muut lempilapset
Lauri Lyly tuli Sähköliitossa työskennellessään kuuluisaksi monista
projekteistaan, joita hän teki itse ja
laittoi muutkin tekemään. Monet aikaansaannokset liittyvät ay-liikkeen
kehittämiseen. Niistä mittavin lienee
TEAM-hanke, jossa Sähköliittokin oli
aluksi mukana.

Teollisuusliittojen fuusioon tähdännyt kunnianhimoinen hanke ei
täysin toteutunut, sillä mukana olleista viidestä liitosta vain Kirjatyöntekijäin liitto fuusioitui Kemian liiton kanssa. TEAM kuitenkin syntyi
Lylyn selvityksen pohjalta.
– On ollut hauska huomata, että TEAM-hanke on vaikuttanut laajemminkin ay-liikkeen rakenteen kehitykseen. Esimerkiksi sektorimalli
on nyt käytössä monessakin liitossa.
Näyttää myös siltä, että TEAM saattaa vielä laajeta nykyisestä.
Lyly ei halua enää ohjailla Sähköliiton päätöksiä, vaikka sen entisenä
puheenjohtajana lukkarinrakkautta
liittoa kotaan tunteekin.
– Sähköliiton tulevaisuus on sen
päättäjien käsissä. Täytyy vain toivoa, että päättäjät osaisivat nähdä
muutamaa vuotta pitemmälle. Aika
tuo isoja haasteita liittojen edunvalvontaan. Joskus saatetaan kaivata
leveämpiä harteita jäsenten etujen
puolustamiseksi.
Erityisen hyvänä Lyly pitää Sähköliiton joustavaa ja demokraattista päätöksentekomallia, jossa kentän
ääni kuuluu tes-neuvotteluista liiton sääntöihin asti. Ja totta kai Lyly
on itse ollut kehittämässä tätä mallia, jota sittemmin muutkin liitot ovat
lainanneet. Q

Lauri Lyly juhlii syntymäpäiväänsä
perhepiirissä. Mahdolliset onnittelut
voi ohjata SAK:n kulttuurirahaston tilille
FI85 1521 3000 0060 09.
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Mikä on sun Next Step?
Suomi-hipitihopin ja folk-rap-fuusion mestari,
linnanjuhlakuningas Paleface alias Karri
Miettinen sylki tanakat riimit saaden yleisön
tanssimaan politiikkaa.

Teem
KOUL ana
UTUS

Aleks
i
Savol
ainen
Toni Aspholm

Seuraava NEXT STEP
stepataan tammikuussa 2014
Helsingin
Messukeskuksessa.

Next Step -koulutus- ja työpaikkamessut veti tänä vuonna
Jyväskylän paviljonkiin 13 700 koulutus- ja työpaikkaasioista kiinnostunutta nuorta ja aikuista.
Tänä keväänä sähköasentajiksi valmistuvat Aleksi Savolainen ja Toni Aspholm tulivat
messuille Jyväskylästä. 18-vuotiaat jannut opiskelevat kolmatta vuotta Jyväskylän ammattiopiston Harjun toimipisteessä.
Mitenkäs miehet suhtautuvat Sähköliittoon?
– Liityin vuosi sitten oppilasjäseneksi, koska jäsenyydestä voi olla joskus hyötyä, vastaa Aspholm.
Savolainen puolestaan nappaa messuilta mukaansa ”Asenteella ammattiin”-esitteen,
jonka takasivulla komeilee oppilasjäsenen liittymislomake. Savolainen kertoo täyttävänsä
sen tai liittyvänsä myöhemmin netin kautta.
Molemmat kertovat, että nuoret suhtautuvat ammattiliiton jäsenyyteen nykypäivänä
positiivisesti. Monet tajuavat, että liitosta on hyötyä, kun se neuvottelee työehtosopimukset työntekijän puolesta ja sieltä saa lakiapua, jos sitten työelämässä ei kaikki menekään
ihan odotusten mukaisesti.
– Ja saahan sillä jäsenkortilla alennusta bensastakin, autoileva Aspholm hoksaa.

Sopimuksesta syntyi soppaa
Helsingin Paasitornissa kokoontui 23.1. eli tammikuun kihlauksen vuosipäivänä yli 400 ayaktiivia. Alkusysäyksen tilaisuudelle antoi Elinkeinoelämän keskusliitto hylkäämällä raamisopimuksessa hyväksymänsä kolmen päivän koulutusoikeuden.
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kävivät lavalla kiivaassa twitterviestien sateessa vuoropuhelun aiheesta ”Nokittelua vai neuvottelua”.
Tilaisuuden ja soppatykkitarjoilun jälkeen SAK on edelleen
valmis jatkamaan neuvotteluja
työnantajapuolen kanssa. EK:n
sanelulinjalla ne eivät kuitenkaan jatku.

Toimitusjohtaja Häkämies
poistui salista, kun luottamusmiehet aloittivat omat
puheenvuoronsa.
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Raision ammattioppilaitoksen
sähkö- ja automaatiotekniikan
opettaja Markku Valkama on
tyytyväinen haasteelliseen
työhönsä. Reipas opettaja
on havainnut, että myös
opetettavat ovat aktiivisia ja
motivoituneita.

Markku Valkama on päätynyt opettajaksi
Raision ammattioppilaitokseen, jossa hän
itsekin on aloitellut uraansa sähköisillä
aloilla.

Emmi Järvinen miettii jo jatko-opintoja.

Harjoitustöitä tehdään hyvässä hengessä, ja vanhassa tehdashallissa riittää tilaa touhuta.

Teeman
KOULUT a
US

Ammattioppilaitoksessa
opettaja on paljon vartijana
-O
pettaja ei pääse vähällä, kun oppilaat todella ovat kiinnostuneita
alastaan. Valmista opetusmateriaalia
harjoitustöihin on myös vähän tarjolla, Markku Valkama on pannut merkille.
Säännöllisiin päivätöihin hakeutunut Valkama onkin saanut viettää
erinäisiä iltoja kurssien opetusmateriaalia valmistellen. Aktiivista ykkösluokkaa luotsaava, Naantalissa
asuva Valkama on itsekin aikanaan
valmistunut Raision ammattikoulusta. Sittemmin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi opiskellut ja
työn ohessa ammatillisen opettajan
pätevyyden hankkinut Valkama on
viihtynyt opetushommissa nyt kolmatta vuotta.
Kasvavan ammattioppilaitoksen
tilanahtauden ansiosta sähköluokka on saanut ammattiaineiden opis8 t VA S A M A 1 / 2 0 1 3

keluun vanhan tehdashallin, jossa
on hyvät tilat harjoitella käytännön
sähkötöitä. Yleisaineita samoin kuin
hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa opetetaan enimmäkseen koulun päärakennuksessa, jossa myös Markku
Valkama opettaa ammattiaineiden lisäksi myös fysiikkaa, matematiikkaa
ja kansalaistietoa.

Työelämälähtöistä opetusta
– Opetus pyrkii olemaan työelämälähtöistä. Koulu valmentaa nuoria itsenäiseen elämään ja vastuullisuuteen. Ensimmäinen vuosi oppilailla
menee koulun ja työpajan suojissa,
mutta toisena ja kolmantena vuonna vuorossa on 10 viikon työssäoppimisjaksot oikealla työmaalla. Opettajan tehtävä on valvoa silloinkin, että
työolosuhteet ovat kunnossa ja nuorilla teetetään oikeasti alan töitä,
Valkama summailee.

Hän kertoo, että oppilaat hankkivat työharjoittelupaikkansa yleensä
itse. Jos joku ei onnistu paikkaa saamaan, opettaja järjestää sellaisen.
– Sähkö- ja automaatiotekniikan
harjoittelupaikkoja on yleensä löytynyt melko helposti. Raision seudun
kuntayhtymän oppilaitokseen oppilaita tulee myös lähikunnista, Naantalista, Maskusta, Nousiaisista, Mynämäeltä ja Ruskolta, joten kaikki
eivät ole kyselemässä töitä samoista
ﬁrmoista, Valkama kertoo.
Poikaluokan reipas tyttö
Sähkötyöpaja täyttyy ainakin kahtena päivänä viikosta kovasta kuhinasta, kun 19 oppilaan sähköluokka
tekee opettajansa johdolla ammattitaitoon tähtääviä monipuolisia harjoitustöitä. Muun muassa Siemensillä rakennusautomaation parissa ja
YK-joukoissakin kokemusta hankki-

nut Markku Valkama pitää porukkansa rennontiukassa ojennuksessa.
– Työelämän käytäntöihin opetellaan myös läsnäolovaatimuksen
avulla. Turhia poissaoloja eikä asiatonta käytöstä suvaita. Onneksi porukalla into suuntautuu valtaosin oikeisiin asioihin.
Myös luokan ainoa tyttöopiskelija Emmi Järvinen antaa tunnustusta luokkatovereilleen.
– Pojat ovat suhtautuneet minuun
samoin kuin muihinkin luokkatovereihinsa, varsinkin kun minua ei tekniikka pelota. Hain sähköalaa opiskelemaan, sillä se tuntui parhaalta
vaihtoehdolta autopuolen ohella.
Järvinen tähtää tulevaisuudessa
sähköasennustöihin rakennusalalle. Muutaman työvuoden jälkeen hän
myös suunnittelee jatko-opintoja.
Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Kyllä Kiljava opetti
Teemana
KOULUTUS

Kiljavalle kokoontuneet johtokunnat näkivät tärkeimpänä tehtävänään tes-asioiden
valmistelun. Saattaa kuulostaa kuivakalta, mutta tauon happihyppelyllä porukka
vakuutti, että rivien väleistä löytyy kaikenlaista hauskaa.

V

iime syksynä Sähköliiton
hallintoon valitut luottamushenkilöt pääsivät helmikuun alussa pariksi päiväksi
koulun penkkiin. Kiljavan opisto
koulutti liiton uuden edustajiston,
hallituksen ja johtokunnat puhaltamaan yhteiseen hiileen. Kaikkiaan
koulutuksessa oli yli sata henkeä.
– Tällainen koulutus on liitolle
iso investointi, mutta se on minusta jo aiemminkin maksanut itsensä
takaisin, kun iso joukkio saadaan
toimimaan joukkueena, puheenjohtaja Martti Alakoski luonnehti
kurssitusta.
Rehtori Ari-Pekka Lundénin
ja kouluttajakaksikko Inari Juntumaan ja Maarit Fredin johdolla
kurssilaiset perehtyivät muun muassa toimielinten perustehtäviin ja
rooleihin, ongelmanratkaisuun ja
kokoustekniikkaan. Asiat eivät jääneet teorian tasolle, vaan jokainen
johtokunta piti oman kokouksensa
tuoreiden oppien mukaan. Sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunta kunnostautui kolmetuntisel-

la järjestäytymiskokouksella, jossa
päästiin harjoittelemaan myös äänestämistä.
Yhdessäolo tärkeintä
Koulutuksessa käytiin läpi esimerkiksi ryhmän kehitysvaiheet ja roolien ottaminen. Myös toiminnassa
näkyvät arvot puhuttivat kurssilaisia, osaa hyvinkin pitkään aamuyölle. Monet arvioivatkin kurssin
lopuksi, että tapahtuman parasta
antia oli yhdessäolo ja toisiin tutustuminen.
Vaikka vakavista asioista olikin
puhe, huumori kukki ryhmätöissä
ja monet ideat sinkoilivat Kiljavan
palloiluhallin kattoon. Yllättäviäkin, tai ainakin savolaisia ratkaisumalleja löytyi ja hännänhuipuksi
niitä tarjottiin myös ruotsiksi, mehukkaalla Öjan murteella maustettuna.
– Ja kaikkia saunaoluita ei juotu. Sinne jäi puoli pulloa koskemattomaksi, vakuutti jäsenpalveluasiain johtokunnan puheenjohtaja
Jarmo Fagernäs.

Jäsenpalveluasiain johtokunta otti asiakseen nuorten järjestäytymisen
ja saamisen mukaan liiton toimintaan.

1

1

Teollisuuden
ja erityisalojen
johtokunta saa
ensimmäisenä ottaa
kantaa käytännön teskysymyksiin.

2

Sähköistys- ja
talotekniikka-alan

2

johtokunta aloitti
keskustellen vilkkaasti.

3

Kouluttajat saivat
suoraa palautetta
sähköliittolaisilta.

4

Työympäristöasiain
johtokunta edustaa
kaikkia sopimusaloja
ja työpaikkoja
työsuojeluasioissa.

5

3

Raimo Kemppaisella
(keskellä) oli sana
hallussa.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

4

5
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Kutsumus lisää
hyvinvointia
Ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän tekee arjessa asioita,
joista nauttii eniten. Kutsumuksellisuuteen kannattaa satsata jo
ammattiopetuksessa. Hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on, että
kutsumuksensa löytäneitä tuetaan toteuttamaan unelmansa ja
muille annetaan liikkuvuutta löytää oma alansa.
Teksti: Anu Heikkinen

Frank Martela ja Lauri Järvilehto opastavat raportillaan onnelliseen työelämään.

E

delleen istuu aika tiukassa
se asenne, että työ on välttämättömyys, jonka avulla saadaan elanto ja kartutetaan omaisuutta. Onnellisuuden ajatellaan löytyvän
jostain muualta, usein menestyksestä, kauneudesta ja uusista elämyksistä.
Entä jos onkin toisin päin, ja onni piilee elämän mielekkyydessä, tarkoituksenmukaisessa työssä ja onnistumisen kokemuksissa?
Filosoﬁan Akatemian tutkijat
Frank Martela ja Lauri Järvilehto
tarkastelevat arjen onnellisuutta tuoreessa Ammattiosaajan hyvä elämä
-raportissa. Selvityksessä pohditaan,
kuinka ammatillinen koulutus voisi
tukea opiskelijoiden kasvua hyvin-

voiviksi kansalaisiksi.
Kuulostaa kliseiseltä sanoa, että raha ei tuo onnea. Lauri Järvilehdon mukaan sanonta on totta myös
monien tutkimusten valossa. Kun perustarpeet on tyydytetty, omaisuus ei
enää lisää hyvinvointia. Pitkäkestoista onnellisuutta tuovat sisäiset tekijät, kuten vapauden ja mielekkyyden
tunne sekä ihmissuhteet.
– Tyytyväisyys ja onnellisuus
kumpuavat pitkälti siitä, että ihminen voi tehdä arjessa asioita, jotka
ovat itselle merkityksellisiä. Kutsumus ei ole muodikas käsite, mutta
sen löytäminen on merkittävä harppaus hyvään elämään, Järvilehto sanoo.

021,382/,67$26$$0,67$6,
-lQQLWHW\|NRMHLVWRLVVD SY 
ɷ7XUNXɷ3DLPLRɷ+LQWD½
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Oma paikka työelämässä
Järvilehdon mukaan kutsumuksellisuus on sekä työntekijän, työnantajan että koko yhteiskunnan etu. Kutsumusammatissaan toimivat ihmiset
ovat tuottavimpia ja sitoutuneimpia
työntekijöitä. He voivat myös muita
paremmin sekä henkisesti että fyysisesti.
– Parasta olisi, jos jo nuorilla olisi perusopetuksesta lähtien kasvualusta, joka tukisi heitä löytämään
vahvuutensa ja tavat toteuttaa itseään tulevassa työelämässä. Erityisesti ammatillisella koulutuksella on
erinomaiset mahdollisuudet välittää
nuorille ammattipätevyyden lisäksi hyvän ja tasapainoisen elämän aineksia.
Ammattiin opiskelevia nuoria
haastatellessaan Järvilehto ja Martela löysivät neljä opiskelijatyyppiä:
kutsumukselliset, alanvaihtajat, ajelehtijat ja ongelmatapaukset. Merkittävälle osalle nuorista oma kutsumus
oli epäselvä. Järvilehdon mukaan
ratkaisu voisi löytyä ammattikoulutuksen rakenteellisista muutoksista.
– Harva 16-vuotias tietää, mitä
haluaa tehdä isona. Voitaisiin saavuttaa hyviä tuloksia, jos ammattioppilaitokseen ei tultaisikaan heti
tietylle alalle, vaan nuoret voisivat
kokeilla eri aloja ja selvittää oppilaanohjauksen tuella, mikä on heidän juttunsa. Ongelmaoppilaskin voi

oikean alan löydyttyä saada mielekkyyttä elämäänsä, eikä häiriökäyttäytymiselle enää ole tarvetta.
Onnellisuutta voi opetella
Järvilehto muistuttaa, että hyvää elämää voi myös opetella. Tärkeintä on
oma halu muuttua ja muuttaa elämänsä suuntaa. Tavoitteeseen pääseminen on jokaiselle yksilöllisiä, ja oppiminen vaatii harjoittelua. Martelan
ja Järvilehdon raportti tarjoaa työvälineitä oppilaitosten käyttöön ja miksei muillekin.
– Ongelmakeskeisyyden sijasta halusimme keskittyä myönteisen ajattelun vahvistamiseen ja mahdollisuuksien avaamiseen.
Järvilehdon haaveena on yhteiskunta, jossa mahdollisimman moni
voisi olla onnellinen siitä, että pääsee
tekee juuri sopivaa työtä, jolla on merkitystä sekä itselle että toisille. Painopiste olisi hyvässä arjessa, ei rahan,
maineen ja elämysten tavoittelussa.
Kun oma ala löytyy, siihen voi satsata täysillä. Järvilehdon mielestä
nykypäivän valtava yleissivistyksen
vaatimus ja itsensä kehittämisvimma
vievät välillä metsään. Monesti riittää, että yksilö osaa yhden asian hyvin.
– Kun ihminen saa tehdä sitä mistä hän eniten nauttii, ei ole väliä, onko työ trukin ajamista vai kvanttifysiikkaa. Q
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näkökulmia niin yksittäisille opettajille
kuin yhteiskunnallisen tason päättäjille.

kyyden ja elämänhallinnan aineksia?
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ammattioppilaitokset voisivat

tarjota nuorille ammatin lisäksi mielek-
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Hyvinvointia ammattiin opiskeleville
Julkaisu on osa Ehkäisevä päihdetyö

Miten nuori voisi löytää kutsumuksensa

EHYT ry:n AMIS-työtä, josta vastaa AMIS

työelämässä? Miltä näyttää ammattioppi-

– Arjen ammattilaiset (2011–2015).

laitos, jossa opiskelijoiden hyvinvointi on

Työn tavoitteena on lisätä ammattiin

johtoajatuksena?

opiskelevien hyvinvointia ja terveyttä val-

Näitä kysymyksiä pohditaan Filosoﬁ-

takunnallisesti. Julkaisua voi tilata 2,50

an Akatemian tutkijoiden Frank Martelan

euron hintaan EHYT ry:n verkkosivuilta

ja Lauri Järvilehdon laatimassa Ammat-

http://www.ehyt.ﬁ/ﬁ/ajankohtaista/julkai-

tiosaajan hyvä elämä -selvityksessä.

sut.

J

Raportti perustuu laajaan tutkimuskatsaukseen ja ammattioppilaitoksissa

Frank Martela & Lauri Järvilehto: Am-

tehtyihin haastatteluihin. Se tarjoaa

matti-osaajan hyvä elämä. Ajatuksia ja

konkreettisia työkaluja, joilla nuorten

työkaluja ammattiin opiskelevien elämän-

sekä nykyistä että tulevaa hyvinvointia

laadun edistämiseksi. EHYT ry:n julkaisu-

voidaan vahvistaa. Raportti avaa uusia

sarja 2/2012.

rakennetun loistoristeilijä Oasis of the Seasin kylmälaitteita alihankintatyönä Seaking Oy:lle, joka on toimittanut valtaosan laivan
keittiö- ja kylmäkoneista. Kymmenen päivä keikan aikana maisemat vaihtuivat USA:n Miamista Haitiin. Risteily jatkui Jamaikalle ja
päätyi Meksikon Cozumeliin.
” Työtä tehtiin yötä päivää, mutta auringostakin ehdittiin nauttia. Lämpötila reissulla oli +24 - 40 astetta. Takaisintulomatkaa hiukan

den

Harjavallassa asuva sähköasentaja Jani Ala-Sipilä kävi oman sähköpalveluyrityksensä puitteissa sydäntalvella huoltamassa Suomessa

uuk au

k

Työkeikka saattaa joskus suuntautua rapakon taaksekin. Lammaisten Energian kohdesuunnittelijana useimmiten ahertava 31-vuotias

Kuva

haittasi lumimyrsky New Yorkissa, jonka kautta lennettiin kotiin. Meitä oli Suomesta matkassa kolme kaveria ja yksi tilaajapuolelta!

Kuva: Jani Ala-Sipilä

Seuraava reissu suuntautuu Välimerelle. Jäsenistölle muuten mukavat keväänodotustoivomukset!” ;)

Sähköisen talotekniikan asiantuntijaksi Metropoliasta
Talotekniikan insinööriopinnoissa (AMK) voit syventyä sähkötekniikkaan.
Opit hallitsemaan kiinteistöjen
sähköenergia- ja tietojärjestelmien suunnittelua, rakentamista
ja käyttöä. Painopisteenä ovat
kiinteistöjen modernit ohjaus- ja
valvontajärjestelmät sekä energiatehokkuusratkaisut. Keskeisiä
opintokokonaisuuksia ovat mm.
sähkötekniset tietojärjestelmät
sekä rakennusautomaatio- ja sähköasennusjärjestelmät.

opinnoista voit suorittaa halutessasi myös ulkomailla.
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2013, sekä nuoriso- että aikuispuolella.
Tutustu tarkemmin koulutuksen
sisältöön: www.metropolia.fi /
haku
Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Arja Pälkiö
puh. 020 783 6043
arja.palkio@metropolia.fi

Koulutuksessa painottuvat
käytännönläheisyys ja työelämäyhteistyö. Opintoihin kuuluvan
laajan työharjoittelun ja osan

LÄHEMPÄNÄ TYÖELÄMÄÄ
Yhteishaku 4.3.–3.4.2013 metropolia.fi/haku
Kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja liikenne
Tilaa hakijan uutiskirje sähköpostiisi, lähetä ilmainen tekstiviesti “Mhaku sähköpostiosoite” numeroon 18200.
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Kaivossähköasentajan
työnkuva on muuttunut

Siirrettävät WLAN-tukiasemat ovat nyt kehityskohteina Kemin kaivoksella. Sähköasentajat rakentavat omana työnä langatonta runkoverkkoa sekä si

6

00 metrin syvyisessä Outokummun Kemin kaivoksessa
sähköasentajan työ on hyvin
omatoimista. Kun aikaisemmin työt
kaivoksessa keskittyivät melkein kokonaan voimasähköpuolelle ja sähkönjakeluun, rakennetaan nyt myös
omana työnä LAN ja WLAN-verkkoa. Kaivosmiehet halutaan tavoittaa omasta työkohteestaan jokaisesta louhosperästä, ja siinä auttavat
siirrettävät tukiasemat lay outiltaan
kampamaisen kaivoksen perien risteyksissä.
– Kun perän päähän laitetaan tukiasema, saamme edullisella ja helpolla tavalla kantoaallon tavoittamaan kaikki työkohteet emmekä
Teksti: Riitta Ahonen
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tarvitse useita päällekkäisiä järjestelmiä. Aikaa näiden suunnittelu on
vienyt paljon, mutta työ on haastavaa ja mielenkiintoista. Kiinnostusta
tämä on herättänyt, sillä vieraita on
käynyt ulkomaita myöten kuvaamassa kehittämäämme mallia, ja he ovat
kyselleet toimintaperiaatteesta, sanoo sähköasentaja Pasi Määttä.
Pölyä, tärinää ja kosteutta kaivoksessa riittää. Tukiasemat ovat toimintavarmoja, koska ne asennetaan
kannettavaan salkkuun suojaan pölyltä ja kosteudelta.
– Olemme vaihtaneet kahdeksan
vuotta toiminnassa olleita tukiasemia eivätkä ne ole vieläkään olleet
tiensä päässä, vaan ongelmana on ollut niiden vanhentunut rauta. Eniten
huoltoa ja hoivaa kaipaa tukiasemia

syöttävä sähköverkko, ethernet kaapelointi ja antennit, jatkaa Määttä.
Sähköliiton pääluottamusmieheksi vuoden 2013 alusta
Määtän tavallinen työpäivä kaivoksessa alkaa näyttöjen tarkastamisella ja tarkistamalla, onko edelliseltä
vuorolta jäänyt jotain tehtävää.
– Yksi sähkömiehen työkaluista
on Voip-puhelin. Perinteisten puhelujen ja hälytysviestien lisäksi puhelimella saa katsottua esimerkiksi vikalistoja verkosta pudonneista
laitteista, paikannettua työkoneet ja
myös työkaverit. Puhelimella saa ohjattua myös tuuletusta. Itse käytän
eniten verkonvalvontatyökalua, jolla
voidaan havaita tukiasemat, niiden
signaalien voimakkuudet, taajuudet

ja nimet, kertoo Määttä.
Sähköasentaja Pasi Määttä on
työskennellyt pian kuusi vuotta Outokummun Kemin kaivoksessa. Kemin kaivos on EU:n ainoa kromikaivos ja Suomen suurin maanalainen
kaivos. Kaivoksen tuotteet eli palarikaste ja hienorikaste menevät omaan
käyttöön Tornion tehtaalla. Tuotanto tuplattiin 2010–2012, rikastamon
syöttö on tänä vuonna 2,2 miljoonaa tonnia, vuodesta 2014 lähtien 2,7
miljoonaa tonnia.
Tuotannon laajeneminen näkyy
myös kaivososaston toiminnassa:
vielä vuonna 2005 siellä työskenteli
yksi sähkötyönjohtaja ja kaksi sähköasentajaa. Nyt työnjohtajia on kaksi
ja sähköasentajia yhdeksän. Kaivoksessa työntekijöitä on yhteensä noin

Kuva: TIMO LINDHOLM

Kuva: TIMO LINDHOLM

Sähköasentaja Pasi Määttä valittiin vuoden 2013 alusta lukien
Kemin kaivoksen ja rikastamon sähkömiesten pääluottamusmieheksi.

irrettäviä tukiasemia. Nykyaikaiset laitteistot tuovat turvaa kaivosväelle.

Kuva: TIMO LINDHOLM

Vuoronvaihto. Aamuvuorolaiset työskentelevät kuudesta kahteen.

100. Kaivossähköasentajalta vaaditaan sähköasentajan perustutkinnon
lisäksi parin vuoden työkokemus ja
hyvä terveys.
– Tulin Outokummun jaloterässulatolle sähköpäivystäjäksi yhdeksän vuotta sitten. Kun kaivokselle haettiin heikkovirta-asentajaa, pääsin
toisella yrittämällä tänne töihin. Perheelliselle kaivoksen kaksivuorotyö
sopii hyvin.
Pasi Määttä valittiin vuoden 2013
alusta lähtien kaivoksen ja rikastamon sähkömiesten pääluottamusmieheksi.
– Olin luottamusmiehenä jo sulatolla. Valinnasta olin totta kai otettu,
sillä ajattelin, että tehtävässä jatkaisi edellinen pääluottamusmies. Yllätyksekseni pyyntö tuli häneltä itseltään, tietysti mieluisana sellaisena.
Isot saappaat on täytettävänä, mutta
onneksi uskallan pyytää neuvoja viisaammilta.
Outokummun kaltaisessa suuressa talossa ei Määtän mukaan törmätä
juuri ollenkaan työehtosopimuksen
noudattamatta jättämiseen tai muihin laiminlyönteihin.
– Hieno asia on, että ihmiset luottavat minuun. Pikkuhiljaa tässä pääsee kärryille pääluottamusmiehen
työnkuvasta ja sen vaatimuksista.
Tinkimätön asenne
turvallisuuteen tärkeintä
Määtän esimies sähköautomaatiotyönjohtaja Juha Nevalainen työskentelee kahdeksatta vuottaan Kemin
kaivoksella.
– Suunnitelmallinen toiminta on
lisääntynyt vuosi vuodelta. Automaatiojärjestelmä laajenee uusien
projektien myötä ja eri toimintojen
etäkäyttö kasvaa jatkuvasti. Harrastamme kehitystyötä ja erilaisia pieniä projekteja omalla porukalla entistä enemmän. Voimasähköpuolella
on panostettu turvallisuuteen säh-

könjakeluverkossa muun muassa vikavirtasuojauksilla ja maasulkusuojauksilla, sanoo Nevalainen.
Kaapelipalojen riski on minimoitu ja tällä hetkellä tilanne on erittäin
hyvällä tasolla. Jakelukeskuksiin ja
porasähkökeskuksiin on tehty paljon
kehitystyötä yhteistyössä asentajien,
työnjohdon ja laitetoimittajien kanssa.
– Kaivoksiin tulee 20 kV:n syöttö kahdesta suunnasta, ja se on rakennettu rengassyötöksi. Jos vika on
omassa verkossa, saamme rajattua vian hyvin pienelle alueelle.
Kaivoksen työpaikat ovat kysyttyjä. Työhaastattelun yhteydessä kaikki työnhakijat käytetään kaivoksessa. Siinä vaiheessa voi ilmoittaa, jos
ei mielestään pystykään tulemaan
maanalaiseen työhön. Tärkeä vaatimus kaivoksessa työskentelyä ajatellen on tinkimätön asenne turvallisuutta kohtaan. Kiirehtiä ei saa koskaan,
ja aina pitää huomioida, voiko jonkin
työvaiheen mennä tekemään turvallisesti. Jokaiseen vuoroon on lisäksi
muodostettu koulutetuista vapaaehtoisista työntekijöistä kootut pelastusryhmät.
Pasi Määttä on ollut yhdeksän
vuotta mukana pelastustoiminnassa.
Suurimmat turvallisuusuhat kaivoksessa ovat liikenne, putoavat kivet ja
tulipalot.
– Pelastusryhmäläisille järjestetään kerran kuukaudessa erilaisia
palo- ja pelastusharjoituksia. Se tuo
työnkuvaan mukavasti syvyyttä ja
vaihtelua. Erityisesti pidän savusukellusharjoituksista kuumakontissa.
Kunnon savu ja kuumuus antavat oikeanlaista särmää ja kosketusta tositilanteeseen. Pelastuslaitteisiin satsataan ja opittavaa tulee koko ajan.
Voisinkin suositella, että mikäli tarjotaan tilaisuutta lähteä mukaan pelastustoimintaan, tarttukaa siihen. Taidoista voi olla hyötyä myös siviilissä,
sanoo Määttä. Q
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KÄRKIMIES
JARI OLLILA, 050 603 02
Sopimusvastaava

Alihankinta ja vuokratyö
sähköistysalan haasteena
ähköistys- ja talotekniikkaala kuuluu suhdanneherkkiin
toimialoihin, joissa työtilanne voi
vaihdella äkillisesti ja voimakkaastikin. Viime vuosina alan yritykset
ovat muuttaneet toimintatapojaan
joustavammiksi, vähentäneet omien
työntekijöidensä määrää, ja pyrkineet
kattamaan omalla työvoimallaan vain
osan työvoiman tarpeestaan. Oman
työvoiman lisäksi on ryhdytty käyttämään yhä enemmän alihankintaa ja
vuokratyövoimaa.
Alihankintaa on alalla aina käytetty esimerkiksi niissä tilanteissa,
joissa yrityksen omilla asentajilla ei
ole ollut riittävää erikoisosaamista
jonkin työn suorittamiseen. Nykyistä
työvoiman vuokrausta lisätyövoiman tarpeen täyttäjänä on aiemmin
vastannut lähinnä määräaikaisten
työsuhteiden käyttö projektien loppuvaiheessa. Moni alalla työskentelevä
allekirjoittaa sen, että työn määrän
vaihtelu kuuluu alan luonteeseen.
Työntekijän näkökulmasta viime
vuosina on kuitenkin esiin noussut
huolestuttavia suuntauksia.

S
Esa Larsén linjasi sähköistysalan tulevaisuutta STTA:n hallituksen ja Sähköliiton
sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunnan tapaamisessa Vantaalla tammikuun lopussa.

STTA visioi sähköistysalan tulevaisuutta
S

TTA:n hallitus ja Sähköliiton
sähköistys- ja talotekniikka-alan
johtokunta yrittivät yhdessä löytää
koko rakennusalaa koskevia keinoja
ja toimenpiteitä harmaan talouden
torjumiseksi.
Keskustelemaan
kokoontuneet
työnantajien ja työntekijöiden edustajat olivat kokolailla eri linjoilla.
STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén
esitti
työntarjoamisvelvollisuuden
alueellisen rajoittamisen ja työpaikoista tiedottamisen välitöntä uudistamista, koska nykyistä mallia
pidetään työnantajapuolella liian
työläänä.
– Kirjeiden lähettely vie aikaa ja
moni työntekijä pitää vain hattuiluna, kun työtä tarjotaan maan toiselta laidalta, työnantajapuolelta kerrottiin.
Asuntotuotantohinnoittelussa
Larsén haluaisi pyrkiä pois ovihinnasta, niin että pisteet kaikkialla laskettaisiin.
– Tekniikan murros ja järjestelmien integroituminen ovat muuttaneet
toimintaympäristöä niin, että kaikki
pisteet kaikkialla pitäisi laskea. Esimerkiksi opiskelija-asuntolassa ovihinta muodostuu kohtuuttoman korkeaksi.

työkohtaisesti sovitulla urakkapalkkauksella – ja jollei hinnoitteluperusteesta päästä sopimukseen, tehtäisiin työ aikapalkkauksella.
Toinen Larsénin esittämä vaihtoehto on, että otetaan käyttöön tarjousvaiheen paikallinen sopiminen
työn hinnasta. Urakan ulkopuolisten
töiden, kuten mittausten ja siivouksen, hinta vakioidaan joko TES:ssa
tai työmaasopimuksessa. Lisäksi
sallitaan urakkahinnoittelun taulukoiden tasapainottaminen ja työvaihekohtaiset osa-urakat. Itseohjautuvan urakkatyöryhmän malli otetaan
erääksi urakkatyön tekemisen vaihtoehdoksi ja korkeuskertoimet nostimilla tehtävissä töissä uudistetaan
tasoltaan nykyistä alhaisemmiksi.

HPO alas motivaation
laskun myötä
Larsénin toivomassa mallissa palkkahajontaa kasvatettaisiin aikapalkkausjärjestelmässä.
Aikaperusteinen palkkaryhmän nousuautomaatti
poistettaisiin ja HPO:n alentaminen
työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella mahdollistettaisiin.
– Esimerkiksi jos henkilön motivaatio on pitkäaikaisesti laskenut ja
tämä todetaan esimerkiksi kahdessa vuoden välein pidettävässä kehiLisää työmaakohtaista sopimista
tyskeskustelussa, HPO:ta voitaisiin
Larsénin mielestä urakkapalkkausalentaa, Larsén esitti.
järjestelmää on pakko uudistaa, jotJatkuva yt-menettely pitäisi laatei
ajauduta
pakkoyrittäjyyteen.
jentaa käsittämään myös irtisanoUrakkahinnoittelun
kehittämiseen
miset mutta yt-menettely pitäisi
Larsénilla on parikin vaihtoehtoa.
poistaa, jos kyseessä on normaali tiUrakkahinnoittelu pitäisi tolauskannan vaihteluun liittyvä
teuttaa niin, että kaikki
työvoiman vähentäminen
palkkaus- ja hinnoitteKerro
lomauttamalla tai irtisalumuodot tulisivat tamielipiteesi
nomalla.
saveroisiksi. Työmaaos
oi
tte
– Näin on ollut taessa:
kohtaisesti
sitten
www.sahkoliitto.ﬁ
lonrakennusalalla
jo
sovittaisiin, tehdään/
sahkoliitto/kesku
1980-luvulta
lähtien,
kö työ aika-, palkkiostelu
Larsén muistutti.
vai TES:n mukaisella
urakkapalkkauksella vai

Työntekijöitä vai työn ostamista
Sähköistys- ja talotekniikka-alan
yritysrakenteen ja toimintatapojen
muuttumisen takana tai sen johdosta
työnantajapuolella on nähtävissä
asenteellinen muutos. Omien työntekijöiden palkkaamisen ja heistä
huolehtimisen asemesta on alettu
ostaa työtä.
Työlainsäädäntö lähtee siitä, että
työsuhde on aina oletusarvoisesti
toistaiseksi voimassa oleva. Mikäli
tehdään määräaikainen työsopimus,
perusteen on oltava ulkopuolisenkin
silmin todettavissa. Perusteena voi
olla työsopimuksessa sovittu ajanjakso tai tietty projekti. Alan yleinen
projektiluonteisuus ei voi kuitenkaan
sellaisenaan olla määräaikaisuuden
peruste.
Yrittäjä palkkaa itselleen työntekijän lähtökohtaisesti vakituiseen
sopimussuhteeseen, jossa molemmilla on oikeuksia ja velvollisuuksia.
Työntekijä ei ole porakone, jonka
voi ottaa työkalupakista juuri sillä
hetkellä kun sitä tarvitsee ja laskea
taas käsistään. Työntekijä on verta ja
lihaa, ihminen, mies tai nainen, jolla
on elämän perustarpeet kuten asunto, perheen elatuksen hankkiminen
ja myös virkistäytyminen työssä jaksamiseksi. Vastavuoroisesti työntekijä
antaa yritykselle työpanoksensa.
Työmarkkinoilla etenee asenne,
jossa työnantajat vain ostavat työtä.
Vastuuta työntekijästä työvoiman

käyttäjien ja välittäjien pitkässä ketjussa ei enää ota kukaan.
Kuka kantaa vastuuta?
Monella asennustyömaalla törmää
tilanteeseen, jossa sähköurakan
saaneen yrityksen omia asentajia
työskentelee työmaalla vain muutama tai vain kärkimies. Erilaisia
sähköisiä järjestelmiä asentavat
useat alihankkijat ja lisäksi käytetään
vuokratyövoimaa. Sähköistysalan työehtosopimuksessa vuokratyön käyttö
on rajoitettu vain ruuhkahuippujen
tasaamiseen, mutta tälläkin hetkellä
sitä käytetään joissakin yrityksissä
pitkäjaksoisesti ja säännöllisesti osana työvoimaa. Ulkopuolisen työvoiman käyttöä perustellaan henkilöstön
hallinnan helppoudella. Kun projekti
loppuu, vastuu työntekijöistä ja heidän työllistämisestään jää alihankkijoille tai työvoimaa vuokraavalle
yritykselle, joka paiskaa heidät työttömiksi ja yhteiskunnan vastuulle.
Sähköliittolaisia työskentelee
myös alihankintaa tekevissä yrityksissä, eikä alihankintaa itsessään tulisi
pitää vääränä. Jotkut haluavat tehdä
vuokratyötä sen joustavuuden vuoksi, mutta kenenkään ei pidä siihen
joutua. Alihankintaa tai vuokratyötä
ei pidä käyttää epäterveeseen työn
hinnan kilpailuttamiseen tai vakituisesta työsuhteista johtuvien velvollisuuksien välttelemiseen. Erityisesti
järjestäytyneiden työnantajien, jotka
ovat työehtosopimuksen osapuolia,
on kannettava vastuunsa.
Epätervettä kilpailutusta
Jo pitkään alalla on ollut nähtävissä
työn hinnan epätervettä kilpailuttamista. Halvin työ saadaan ulkomailta
höynäyttämällä Suomen työmarkkinakäytäntöjä tuntematonta työntekijää. Sähköliitto selvitti hiljattain,
että valtaosa Tampereen keskustaan
valmistuneen P-Hämpin parkkiluolan
sähköasennustöistä tehtiin työehtosopimuksen minimiehdot alittaen.
Alan kehitykselle lyhytnäköinen
ajattelu toimintatavoissa ja henkilöstöpolitiikassa ei ole eduksi. Miten
työntekijä voi innostua yrityksen
kilpailukyvystä, kehittämisestä,
tuottavuusodotuksista tai tilaajan
odotuksista jos hänestä tulee vain
työsuorituksen tarjoava pelinappula,
jonka hinta kilpailutetaan jatkuvasti
ulkopuolista työvoimaa vastaan?
Alan kehityksen varmistamiseksi
työehtosopimuksen osapuolten tulisi
yhdessä tukea työntekijöitä ja heidän
osaamistaan arvostavia työn tekemisen malleja.

Teksti: Jonna Heiniluoma

V A S A M A 1 / 2 0 1 3 t 15

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Verkosto 2013 kokosi sähkö- ja tietoverkkojen ammattilaiset Tampereelle

V

erkkoliiketoiminnan ammattilaiset kokoontuivat

Verkkoliiketoimintaan kaivataan uusia
ihmisiä, investointeja ja ratkaisuja

tammikuun lopussa Tampereelle
pohtimaan alan tulevaisuutta sekä
esittelemään sähkö-, tele- ja tietoverkkojen uusimpia ratkaisuja.
Sähkökatkot historiaan -seminaarissa nousi esiin alalla
odotettavissa oleva työvoimapula,
sillä kolmannes energia-alan
työvoimasta eläköityy 10 vuoden
kuluessa. Kilpailtaessa työvoimasta raskas energia-ala ei houkuttele
nuoria.
Verkosto 2013 oli sähkönsiirto- ja jakeluverkkoalan sekä
televiestintäverkkoalan vuoden
päämessutapahtuma Suomessa.
Kaikkien aikojen suurimmassa
Verkosto-tapahtumassa oli 138
näytteilleasettajaa ja 4635 messuvierasta. Kiinnostavat messut
tarjosivat tietoa verkkoliiketoimin-

Finnelectricin Tommi Härkönen

nan nykytilasta, uusimmasta tek-

sai esitellä sähköautojen erilaisia

niikasta sekä lähivuosina edessä

lataussysteemejä kymmenille

olevista muutoksista.

messuvieraille.

ABB:n osaston vetonaulana
oli sähköauto. Uusinta
energiateknologiaa esiteltiin myös
yhtiön tiedotustilaisuudessa.

Ajankohtaisina aiheina mes-

Sähkömies
kahdeksalla
vuosikymmenellä

suilla nostettiin esille monet
uudistukset ja investointitarpeet,
joita alalla lähivuosina tulee tehdä sähköverkkoihin sekä tele- ja
tietoverkkoihin. Muuan muassa
toimenpiteiden aikataulut, niiden
kustannukset, sähkön toimitus-

siirtyä armeijan leipiin. Sieltä

varmuus ja suurhäiriövalmiuksien

nuorukaisen tie jatkui rintamalle.

ylläpito, sähköautot ja niiden

Kovien kokemusten jälkeen Similä

latausverkoston kehittäminen, verkonrakentamisen uudet ratkaisut,

yleisöä. ABB:n kehitysjohtaja Dick

älyverkot sekä kyberturvallisuus

Kronman esitteli kunnianhimoista

nousivat messuilla esiin.

Kalasatama-suunnitelmaa.

Uutta osaamista ja

– Helsinkiin nousevalla

palasi takaisin Hämälän palveluk-

kaupunkiasumista.

seen vuonna 1944.

– Meidän on herätettävä

– Työni liikkeessä oli pistora-

nuorison kiinnostus alaa kohtaan

sioiden vaihtoa, keittolevyjen kor-

erilaisissa koulutus- ja nuorisota-

osaajia tarvitaan

mallialueella hyödynnetään ja

pahtumissa. Oppilaitosyhteistyö ja

Laajasta seminaari- ja tietoisku-

testataan useita koko maailman

oppisopimuskoulutus ovat osoit-

tarjonnasta suosituimpia olivat

mittakaavassa uusia älykkään säh-

tautuneet paikallistasolla erittäin

Sähkökatkot historiaan -seminaari

köjärjestelmän ratkaisuja. Älykäs

tehokkaaksi tavaksi rekrytoida.

sekä Finnet-liitto ry:n kaksipäiväi-

kauko-ohjattava muuntamo, vika-

Lisäksi tarvitaan harjoittelupaik-

set Verkkopäivät. Lisäksi ELTEL

sietoinen rengasverkko, mittava

koja ja tutkintotyöaiheita kaikilla

Networks Oy:n, Ensto Oy:n ja JT-

sähkövarasto ja kiinteistön ky-

opinto- ja koulutustasoilla, arveli

Milleniumin toteuttamat verkon-

syntäjoustovalmiudet vievät kohti

johtava asiantuntija Pertti Lindberg

rakentamisnäytökset kiinnostivat

kestävän kehityksen mukaista

Energiateollisuus ry:stä.

J

jausta ja muuta vastaavaa. Pian
pääsin lisäoppiin omakotialueen
sähkötöihin. Kytkemisen salaisuudet opin sähkölaitoksen kuuden
päivän kurssilla, jossa maadoitusvuotta täyttävä sähköasen-

90

hommatkin tulivat tutuksi. Parin

taja Lauri Similä on tehnyt

vuoden kuluttua kelpasin jo ker-

sähköalan töitä peräti kahdeksalla

rostalotyömaille, missä vierähtikin

vuosikymmenellä. Oululainen

15 vuotta.

teräsvaari ja ammattiosaston 001

töitä Hammarin Sähköllä, jossa

tiaana, mutta töihin on pyydetty

vierähti 10 vuotta. Liikkeen lo-

jatkuvasti sen jälkeenkin.

petettua asennushommat Similä

– Aikoinaan minulle jo kerrot-

siirtyi Tuiran Sähkölle, jossa taas

tiin, että olen ensimmäinen pien-

vierähti vuosikymmen. Ennen

liikkeiden palveluksessa ollut säh-

eläkkeelle jäämistään Similä ehti

köasentaja, joka on jatkanut töissä

nähdä myös Rakennusvoiman toi-

65-vuotiaaksi saakka. Pari päivää

minnan päättymisen.

viralliselle eläkkeelle siirtymiseni

Lauri Similän sähköasenta-

jälkeen minut pyydettiin rivitalo-

jauraan on mahtunut lukuisia

työmaille töihin, missä vierähtikin

töitä isoissa ja pienissä kohteissa.

monta vuotta, Similä muistelee.

Terveys ja henkikin on ollut joskus

Kunto on sallinut miehen jat-
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Hämälän jälkeen Similä paiski

jäsen siirtyi eläkkeelle 65-vuo-

vaarassa. Olosuhteet työmailla

kaa sähköhommia näihin päiviin

eivät aina ole olleet kummoisia.

asti, toki nyt lähinnä tuttuja ja su-

Työturvallisuuteen ei aikoinaan

kulaisia silloin tällöin autellen.

pahemmin panostettu. Muistona

Similän ura sähköalalla alkoi

työtapaturmista Similällä on kat-

vuonna 1941, jolloin keskikoulu

kenneita kylkiluita ja paleltuneita

keskeytyi, kun nuorukainen meni

sormia. Varsinaisen työnsä ohella

töihin sähköliikkeeseen. Pesti ehti

Similä on ajanut myös taksia ja

kestää puoli vuotta, kun kävi käsky

kuorma-autoa.

J

JÄSENREKISTERI
Verkkopalvelu toimii
24 tuntia vuorokaudessa
Jäsenrekisterin verkkopalvelun

Jäsenmaksut ja tiedot kuntoon

kautta voit vaivatta päivittää tieto-

Jäsenrekisteri korostaa, että jäsen-

jasi, ilmoittaa palkattomat jaksot

maksujen maksuaikaa on kuusi

ja maksaa jäsenmaksut, jos työn-

kuukautta siitä, kun maksuperuste

antaja ei peri niitä suoraan palkas-

on syntynyt.

tasi. Maksaessasi jäsenmaksuja
verkkopalvelun kautta et tarvitse
erillisiä viitenumeroita.
Jäsenrekisterin verkkopalvelu
löytyy sivun www.sahkoliitto.ﬁ
oikeasta reunasta kohdasta Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenre-

Jäsenmaksu on 1,4 prosenttia,
joka maksetaan päätoimen ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloista ja työttömyyskassan maksamista etuuksista. Työttömyyskassa
perii jäsenmaksun automaattisesti
maksamistaan päivärahoista.

kisteri. Kirjautumisohjeet tulevat

Omat jäsentiedot on tärkeä

esiin linkin painamisen jälkeen.

pitää ajan tasalla, joten ilmoita

Verkkopalvelu toimii 24 tuntia
vuorokaudessa, eli voit käyttää
sitä silloin kuin parhaimmaksi
näet.
Jäsenrekisteri poimii päivite-

muutokset jäsenrekisteriin. Tietojen aukottomuus on oleellista,
koska jäsenmaksusta vapautumiseen pitää aina olla jokin peruste,

Ulk
komaillle tö
öih
hin
n?
Ennen kuin lähdet ulkomaille

työntekomaassa, majoitus- ja sen

työntekomaan sosiaaliturvan

töihin, ota yhteyttä Sähköliiton

laatu, tapaturma-, sairaus- ja vas-

piiriin.

keskustoimistoon tai aluetoimis-

tuuvakuutukset.

t5BSLJTUBFSJUZJTFTUJWBLVVUVT 

toihin. Kun lähdet, muista nämä:

t0UBNVLBBTJUBSWJUUBWBUTJJSUPMP-

matka- ja asuntoehdot sekä työ-

makkeet täytettynä.

ajat.

t7BBEJUZÚTPQJNVTLJSKBMMJTFOB

t7BBEJUPTJUFKPLBJTFTUBQBMLBO-

t7FSPUUBKBBFJQÊÊTFLBSLVVO 

Työ- ja komennussopimukseen on

maksusta.

maksa siis verosi. Ennen ulko-

kirjattava ainakin työsopimuksen

t4VPNBMBJTFOZSJUZLTFOUÚJTTÊ

maille lähtöä on aina syytä ottaa

osapuolet, työsuhteen alkamis-

pätee suomalainen työehtosopi-

yhteyttä verottajaan ja selvittää

aika, määräaikaisen työsuhteen

mus. Varmista noudatettava TES

ulkomaantyön verotus. Pääsään-

kesto, työn suorittamispaikka,

komennussopimuksessa.

töisesti verot joutuu aina mak-

työtehtävän pääasiallinen laatu,

t5ZÚOUFLPNBBOQBLPUUBWJBNÊÊ-

samaan joko työntekomaassa tai

palkka, palkanmaksukausi, työ-

räyksiä ei voi alittaa.

kotimaassa. Esimerkiksi Saksassa

aika, vuosiloma, irtisanomisaika,

t4VPNFOQBMLLBUVSWBBOPMFU

ja Pohjoismaissa maksamatta

sovellettava lainsäädäntö ja työ-

oikeutettu silloin, kun olet suoma-

jätetyt verot voidaan ulosmitata

ehtosopimus, päivärahan suuruus

laisen työnantajan palveluksessa.

Suomessa.

ja miltä päiviltä se maksetaan,

t-ÊIFUFUUZUZÚOUFLJKÊLVVMVV4VP-

t)BSNBJMMBNBSLLJOPJMMBFJPMF

työnantajan kustantamat kotimat-

men sosiaaliturvan piiriin.

sosiaali-, työttömyys- eikä muuta-

kat, matkakustannusten korvaus

t)BLFVUVOVUUZÚOUFLJKÊLVVMVV

kaan työsuhdeturvaa.

kuten esimerkiksi Kelan maksama

tyt tiedot jokaisena arkipäivänä,

työttömyyspäiväraha- tai sairaus-

mutta tiedot eivät näy päivittäjälle

päiväraha-aika, armeija, määrä-

reaaliaikaisena.

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.ﬁ ja jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ

aikainen eläke, äitiys-, isyys- tai
vanhempainraha-aika, hoitovapaa
tai opiskelu.

Virkisty Virossa

Lähetetystä työntekijästä on kyse, kun työnantaja

Työhön hakeutujasta on kyse, kun työntekijä oma-

lähettää työntekijän Suomesta ulkomaille töihin.

aloitteisesti matkustaa ulkomaille ja hankkii sieltä

Lähetetystä työntekijästä puhutaan silloinkin, kun

työpaikan tai pestautuu työvoiman välittäjän avulla

työsopimus allekirjoitetaan vasta työntekomaassa.

ulkomaisen yrityksen palvelukseen.

Lähetettynä työntekijänä:

Hakeutuvana työntekijänä:

t/PVEBUFUBBO4VPNFOMBLJBKBTVPNBMBJTUBBMBO

t4PWFMMFUBBOUZÚOUFLPNBBOMBJOTÊÊEÊOUÚÊKBUZÚFI-

työehtosopimusta. Asia on syytä kirjata komennus-

tosopimusmääräyksiä.

sopimuksessa.

t5ZÚTVIUFFTFFOTPWFMMFUBBOBMVTUBBMLBFOUZÚOUFLP-

t5ZÚOUFLPNBBOQBLPUUBWBMBJOTÊÊEÊOUÚ

maan työlakeja, sosiaaliturvaa ja työehtosopimuksia.

huomioidaan.

t0JLFVUUB4VPNFOUZÚFIUPTPQJNVLTFONVLBJTJJO

t5ZÚOBOUBKBNBLTBBNBULBLVMVUKBBTVOOPOBMB-

etuisuuksiin ei ole.

kohtaisesti voimassa olevien työehtosopimusmää-

t)BLFVUVKBZMFFOTÊLVTUBOUBBNBULBUKBBTVOOPO

räysten mukaisesti.

itse, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu.

tTee etukäteen kirjallinen sopimus työnantajasi kanssa.
tHuolehdi jäsenyysasiasi kuntoon ulkomailla työskennellessäsi.
tOta yhteys jäsenrekisteriin ja kassaan AINA ennen ulkomaantöihin
lähtöäsi!
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/ulkomaille_toihin
Sähköliitolla on seitsemän ul-

Vuoden 2013 viikkojen 26, 27,

komaista lomaosaketta, jotka

29, 30, 31, 32 ja 33 hakuaika

sijaitsevat Viron Pärnussa meren

on 21.2.–4.3. Jos samalle viikolle

rannalla Villa Andropofﬁn loma- ja

tulee useita varauksia, suorite-

kokouskeskuksen yhteydessä 130

taan varaajien kesken arvonta

kilometrin päässä Tallinnasta ja

keskiviikkona 6.3. Arvonnan tulos

kahdeksan kilometrin päässä Pär-

ilmoitetaan lomaviikon saaneille

nun kylpyläkaupungista.

henkilöille.

Hyvin varustellut 2–6 hengen
lomaosakkeet sijaitsevat rannan

Varaa lomasi laittamalla sähköpos-

tuntumassa rivitaloissa. Osak-

tia osoitteeseen johanna@andro-

keet ovat vuokrattavissa viikoilla

poff.ee. Kirjoita viestiin nimesi,

26–27 ja 29–33. Viikon hinta on

jäsennumerosi, osoitteesi, sähkö-

400 euroa. Osakkeisiin kuuluu

postiosoitteesi, puhelinnumerosi

kaksi White Beach Golﬁn viikko-

sekä ensisijainen viikkotoiveesi

peliosaketta.

viikoista 26, 27 ja 29–33. Lisää

Lomaviikkoja voivat varata

viestiin myös toissijainen viikko-

yli vuoden Sähköliiton jäsenenä

toive ja tieto, haluatko käyttää

olleet henkilöt. Lomat on ensi-

golf-osakkeita.

sijaisesti tarkoitettu työikäisille
jäsenille. Oppilasjäsenillä va-

Lisätietoa: www.andropoff.ee ja Jo-

rausoikeutta ei ole. Eläkeläisjä-

hanna Leivonen, puh. +358 500

senet saavat vuokrausoikeuden

867 209, johanna@andropoff.ee

arvonnassa varaamatta jääneisiin
viikkoihin.
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA

Työttömyyskassan puhelinpäivystys 03 252 0300, arkisin kello 9.00–11.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.ﬁ/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.ﬁ
Yleistä neuvontaa työttömyysturva-asioissa antaa työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta arkisin klo 9.00 - 17.00, puh. 0295 020 701

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

Jos sinut lomautetetaan ja

lausunnon. Oikeus työttömyys-

hakijaksi täyttämällä sähköinen

lomautettavia ﬁrmassa on vähin-

etuuksiin alkaa aikaisintaan il-

ilmoittautumislomake osoitteessa

tään kymmenen, tekee työnantaja

moittautumispäivästä lukien.

www.mol.ﬁ viimeistään ensimmäi-

teistä ryhmälomautusilmoituksen

senä työttömyyspäivänä.

TE-toimistolle.

Huom! TE-toimistossa on

Ryhmälomautusmenettelystä

TE-toimiston antamia ohjeita

Työllistymistä edistävästä
palvelusta poissaolon
ilmoittaminen muuttui
Vuoden alusta hakija voi olla omalla ilmoituksella pois työllistymistä

on noudatettava, koska päivära-

edistävästä palvelusta omasta sairaudesta johtuen enintään kolme peräk-

han maksaminen saattaa muuten

käistä palvelustapoissaolopäivää. Tämän jälkeen hänen on toimitettava

yleensä käytävä henkilökohtaisesti

luovutaan 1. heinäkuuta 2013,

katketa. TE-toimiston antamat

lääkärintodistus työttömyyskassalle saadakseen ansiopäivärahaa pois-

myös sähköisen ilmoittautumisen

jolloin kaikkien lomautettujen tu-

lausunnot sitovat kassaa, eikä

saolopäiviltä. Mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta työttömyyskassalle,

jälkeen!

lee työttömyysetuutta saadakseen

kassa voi maksaa päivärahaa, ellei

ansiopäiväraha hylätään neljännestä poissaolopäivästä lukien.

rekisteröityä henkilökohtaisesti

työnhakusi ole voimassa. Jos työn-

kaasi päivärahahakemuksen.

työnhakijoiksi TE-toimistoon. Var-

hakusi katkeaa, et voi uusia sitä

rauden vuoksi työllistymistä edistä-

Päivärahahakemuksen voit myös

mista työnantajaltasi, tekeekö hän

takautuvasti.

vässä palvelussa oleva voi olla pois

tulostaa Työttömyyskassojen

ryhmäilmoituksen vai onko sinun

yhteisjärjestön www.tyj.ﬁ-sivulta

ilmoittauduttava TE-toimistoon

myyspäivärahahakemus vähintään

peräkkäistä päivää. Lääkärintodis-

kohdasta Lomakkeet. Sieltä löydät

itse.

kahdelta täydeltä kalenteriviikolta.

tusta ei näissä tilanteissa tarvitse

Puutteellisesti täytetty hakemus

toimittaa työttömyyskassaan. Työt-

palautetaan täydennettäväksi.

tömyyskassa hylkää ansiopäivära-

TE-toimistosta voit ottaa mu-

työttömyyskassan tarvitseman

TE-toimisto antaa työttömyys-

palkkatodistuslomakkeenkin.

kassalle työttömyyttäsi koskevan

Täytä ensimmäinen työttö-

Alle 10-vuotiaan lapsen sai-

omalla ilmoituksella enintään 4

han viidennestä palvelusta poissa-

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

Työllistymistä
edistävien palveluiden
ajalta maksettavan
ylläpitokorvauksen
nimi muuttui
kulukorvaukseksi.

olopäivästä lukien.
Kulukorvaukseen ei ole oikeutta poissaolopäiviltä. Ansiopäiväraha sen
sijaan maksetaan, kun poissaololle on hyväksyttävä syy, kuten oma tai
alle 10-vuotiaan lapsen sairaus. Muissa palvelustapoissaolotilanteissa TEtoimisto selvittää poissaolon syyn ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon
työttömyyskassalle koskien oikeutta ansiopäivärahaan.
Tapauskohtaisesti työttömyyskassa voi pyytää hakijaa toimittamaan

Oletko Sähköliiton opiskelijajäsen?
Jos haluat opiskelun välisten työsuhteiden kerryttävän työttömyyskassan
työssäoloehtoon laskettavaa
työssäoloaikaa, voit aloittaa
jäsenmaksun maksamisen

jo opiskeluaikaisen palkkatyön perusteella.
Jos aloitat jäsenmaksun
maksamisen opiskeluaikaisesta palkkatyöstä, sinun
on täytettävä uusi, varsi-

naisen jäsenen liittymisilmoitus tai jäsenmaksun
perintäsopimus, joka löytyy
sivulta www.sahkoliitto.
ﬁ>Lomakkeet.

Varsinainen jäsenyys alkaa sen jälkeen, kun työllistyt ja täytät
varsinaisen jäsenen liittymisilmoituksen.

lääkärintodistuksen kaikista poissaolopäivistä. Jos poissaolot ovat toistuvia, voi TE-toimisto keskeyttää palvelun, mikäli palvelulle asetetut tavoitteet eivät poissaolojen vuoksi täyty.
Työllistymistä edistäviä palveluita ovat: tUZÚOIBLVWBMNFOOVTtVSBWBMNFOOVTtLPLFJMVtUZÚWPJNBLPVMVUVTtUZÚUUÚNZZTFUVVEFMMBUVFUUVUZÚOIBLJKBOPNBFIUPJOFOPQJTLFMVtLPUPVUVNJTFOFEJTUÊNJTFTUÊBOOFUVOMBJO
fTTÊUBSLPJUFUUVPNBFIUPJOFOPQJTLFMVtLVOUPVUUBWBTUBUZÚUPJNJOnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta

”Ryhmäpalveluna toteutettavan työnhakuvalmennuksen” korvaa
työnhakuvalmennus. Sen ajalta maksetaan etuutta kuten muissakin työllistymistä edistävissä palveluissa.

Fluke tekee yhden asian paremmin kuin
mikään muu mittalaitevalmistaja. Me
kuuntelemme asiakkaitamme. Ja tämän
me kuulimme. Ensinnäkin: kehittäkää
edullinen mittalaite, jossa yhdistyvät
infrapunalämpömittarin helppokäyttöisyys
ja lämpökameran visuaalisuus. Ja: tehkää
mahdollisimman helpoksi löytää kuumat ja
kylmät kohdat sekä mikäli vain mahdollista
niin myös lämpökartan ja digikuvan
läpinäkyvyyden säätö olisi hieno juttu.
Tehty.

www.ﬂuke.ﬁ/VT02
©2012 Fluke Corporation
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Kuntoloman tarpeessa?

www.pht.fi

UUSI Fluke VT02
visuaalinen IR-lämpömittari.

Hyödynnä jäsenetusi*
0EWIVPIMOOEYOWIRQEOWYXSR
IWMXYXOMQYW º
 PEWIVNEPMRWWMPIMOOEYOWIRLMRREWXE
6]LQmEPIRRYW OYRV]LQmWWmSR
ZmLMRXmmRLIROMP}mNEXSMQIRTMXIIX
ZEVEXEERWEQEPPEOIVXEE

6LOPlVLRYDWPHLOOHV\GlPHQDVLD
Medilaser auttaa sinua näkemään kirkkaasti kaikissa
elämän vaiheissa.
Kun haluat nähdä ilman silmälaseja, hoitaa kaihin
heti ensimmäisten oireiden ilmetessä tai etsit apua
ikänäköön, meillä olet turvallisissa ja luotettavissa
käsissä.

* Mainitse varauksen yhteydessä sähköalojen ammattiliiton jäsenyys.

Näe elämä uusin silmin laser-, kaihi- tai ikänäköleikkauksella.
Palvelemme sinua valtakunnallisesti.
Varaa aika klinikaltamme! www.medilaser.fi

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS
28.2. TURKU
6.3. VANTAA
9.4. KUOPIO
22.5. TURKU
4.6. TAMPERE

7.3. TAMPERE
17.4. KOUVOLA 23.4. TAMPERE
28.5. VANTAA

24.4. VANTAA

Tutustu tuotteisiimme: www.sahkoinfo.fi

Koulutus on suunniteltu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan lukien
työnjohto-, käyttö-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat
henkilöt.
Päivän aikana käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut. Kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä.
Kurssilla opastetaan henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojalaitteiden käyttöön.
Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin.
Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.
Hinta 405,00 e / jäsenhinta 255,00 e + alv.

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti
työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja
käytönjohtajalle. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

D1-2012 KÄSIKIRJA RAKENNUSTEN
SÄHKÖASENNUKSISTA
Standardisarjaan SFS 6000 on tullut merkittäviä muutoksia. Näistä johtuen käsikirjasta D1 julkaistiin uudistettu painos.
Kirja sisältää lisäohjeet rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten
sekä standardien soveltamiseen.
Kirja noudattaa pääosin samaa jaottelua kuin standardisarja SFS 6000.
Koko: A4. Laajuus: 402 sivua. 10/2012.
Hinta: 88,00 e / jäsenhinta 66,00 e + alv.

D1-2012 HANDBOK OM
BYGGNADERS ELINSTALLATIONER
Boken ämnar först och främst att ge närmare anvisningar för tillämpning av standarderna för elinstallationer av byggnader.
Storlek: A4. 402 s. 1/2013.
Pris 88,00 e / medlemspris 66,00 e + moms.

ILMOITTAUDU
Internet: www.sahkoinfo.fi/kurssit
Sähköposti: koulutus@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

TILAA
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

Toimituskulut 8,90 e / lähetys.
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OSASTOT TOIMIVAT

21.3.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 11.3.2013 kello 15.00 mennessä.Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti
lomakkeella: www.sahkoliitto.ﬁ/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

005 Lounais-Hämeen sähkö-

kevätkokoukselle määräämät asiat:

tehdään 27. – 28.4.2013 Tallin-

mään sekä tapaamaan vanhoja

en Hotelli Pietari Kylliäisen Ruis-

työntekijäin ammattiosasto ry

tilinpäätös vuodelta 2012, vas-

naan. Risteilylle pääsee 40 ensim-

kavereita! Kahvitarjoilu ennen

kukkakabinetissa. Kokouksessa

Sääntömääräinen kevätkokous

tuuvapauden myöntäminen, muut

mäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoit-

kokouksen alkua; tulethan ajoissa.

käsitellään sääntömääräiset asiat.

pidetään la 16.3.2013 klo 12.00

ajankohtaiset asiat. Kokouksen

tautumiset viimeistään 18.3.: puh.

Tervetuloa!

Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa

Forssan Järjestöjentalolla. Kokouk-

jälkeen ruokailu! Tervetuloa, am-

040 809 7029.

sessa vieraana työympäristöasia-

mattiosaston hallitus.

mies Veijo Korhonen. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa,
hallitus.

päivällisen. Tervetuloa, hallitus.
057 Etelä-Pohjanmaan

Pilkkikisat pidetään 6.4.2013 klo

Osasto järjestää jäsenille per-

030 Anjalankosken

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

9.00 - 12.00 Everlahdessa Kellar-

heineen laskettelumatkan Himok-

Sähkötyöntekijät ry

Etelä-Pohjanmaan Sähköalan-

pellossa. Osasto tarjoaa makkarat

selle la 23.3.2013. Osasto tarjoaa

Osaston kevätkokous pidetään

työntekijäin osasto 057 järjestää

ja virvokkeita. Tervetuloa, hallitus.

bussikuljetuksen sekä ruokailun

12.3. klo 17.00 alkaen osaston

pilkkikilpailut la 6.4.2013. Paikka

011 Tampereen Seudun

Himoksella. Bussin tarkempi aika-

toimitiloissa. Käsitellään sääntö-

Kyrkösjärven tekoallas Seinäjoella.

080 Heinolan Sähkömiehet

Sähköalantyöntekijät ry

taulu ja reitti ilmoitetaan lähtijöille

määräiset asiat. Tervetuloa, hal-

Lähtö tapahtuu Jalasjärven puo-

Ammattiosasto 80 ry

Taas on tullut aika ratkoa kuka on

ilmoittautumisen loputtua. Takaisin

litus. Osaston kokouksen jälkeen

leiselta uimarannalta klo 10.00.

Varsinainen kevätkokous pe

pilkkimisen mestari. Nyt pilkit ja

Himokselta lähdetään klo 17.00.

pidetään vapaa-aikayhdistyksen

Sarjat kaikenikäisille ja -kokoisille,

15.3.2013 Bar Bulmerin kabi-

pakit kairaa unohtamatta kainaloon

Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi

vuosikokous.

miehille ja naisille. Tervetuloa

netissa klo 18.30. Kokouksessa

ja kohti Ensilää, TKT:n vapaa-ajan

ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset

viettämään mukavaa kevätpäivää

esillä sääntöjen kevätkokoukselle

viettopaikkaa. Kilpailu 24.3.2013

13.3. mennessä: Veera Jalkanen

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry

mukavassa seurassa. Lisätietoja:

määräämät asiat. Kokouksen

klo 9.00 alkaen. Tervetuloa ulkoile-

(mieluiten e-mail) veera.jalkanen@

Kevään matkakohde Praha vaihtui

www.anvianet.ﬁ/epsahko57

jälkeen varattu sauna ja napostel-

fortum.com tai 010 455 3731.

matkaohjelman muutoksen vuoksi.

maan ja pilkkimään. Paikan päällä
sauna lämpöisenä ja pikkupurtavaa

tavaa. Kaikki osaston jäsenet terve-

Osaston kevään matka 19.4. –

058 Joensuun

tuloa kokoukseen. Toimikunta.

tarjolla. Pilkkimisen riemua ja hy-

026 Jyväskylän

21.4.2013 on Tallinnaan. Lähtö

Sähköalantyöntekijä ry

vää kevättä kaikille. T. Vapaa-ajan

Sähköalantyöntekijät ry

Kuopiosta pe 19.4. bussilla kohti

Osasto järjestää perinteisen pilk-

094 Raahen Sähkömiehet ry

jaosto, Yli-Somero 050 468 4585.

Sääntömääräinen kevätkokous

Helsinkiä n. klo 6.30. Takaisin

kitapahtuman Maatilamatkailu

Kevätkokous. Aika: 19.3 2013 klo

Hirvosella Suhmurassa 16.3.2013

19.00. Paikka: Raahen Sähkömie-

pidetään osaston toimistolla Va-

Helsingissä su 21.4. n. klo 15.30,

018 Hämeenlinnan

paudenkatu 79 A, ti 5.3.2013 klo

siitä bussilla Kuopioon. Tallinnassa

klo 9.00 - 15.00. Osoite Rosti-

het ry:n toimitila, Ratsukatu 5 E,

Sähkötyöntekijät ry

19.00 alkaen. Esillä sääntömääräi-

majoittuminen Tallink City -hotel-

lantie 52, Suhmura. Pilkkikisan

Raahe. Asiat: Sääntöjen kevätkoko-

Kevätkokous pidetään ma

set ym. esille tulevat asiat. Terve-

lissa. Laivamatkoilla buffetruokai-

jälkeen lounas. Paikalla mahdol-

ukselle määräämät asiat, osaston

18.3.2013 klo 18.00 Hämeen-

tuloa, hallitus.

lu. Lisätiedustelut ja ilmoittautu-

lisuus myös makkaran paistoon.

uusien sääntöjen käyttöön otta-

miset Jukka Savolaiselle, jukka@

(Huom. omat makkarat mukaan.)

minen, muut esille tulevat asiat.

savolainen.net tai 050 385 3280.

Ruokailun takia pyydämme en-

Tervetuloa, hallitus.

linnan Seudun Osuuspankin

Tervehdys osaston 026 nuori

kokoustiloissa, Raatihuoneenkatu

jäsen! Järjestämme pe 22.3.2013

21, Hämeenlinna (käynti sisäpihan

klo 18.00 - 21.00 Osasto tutuksi

puolelta). Kevätkokousasioiden

-tilaisuuden kylpylä-hotelli Ran-

perheineen 16.3. Julkulassa klo

mennessä Kari Heinoselle 050

100 Järvenpään

lisäksi täydennetään hallituksen

tasipi Laajavuoressa: n. 1 h mit-

9.00. Kilpailun jälkeen ruokailu

454 7319 tai sähköposti karie-

Sähköalantyöntekijät ry

kokoonpanoa. OP:n edustaja an-

tainen info osaston toiminnasta ja

Ullan krouvissa klo 13.00, jonka

heinonen@gmail.com Tervetuloa,

Pilkkikisat Kaarniemessä

taa tietoa verkkopankin käytöstä,

tilaisuuden päätteeksi osasto kus-

jälkeen sauna krouvin tiloissa klo

osaston hallitus.

23.3.2013. Majoitus pe 22.3. –

palkansaajayhteistyön eduista ja

tantaa tilaisuuteen osallistuneille

14.00 alkaen. Tervetuloa!

mahd. pankkifuusiosta. Tervetuloa

hohtokeilausta 2 h paikan päällä

iltakahville!

+ kahvi/tee ja pullat tilaisuuden

Pilkkikilpailut osaston jäsenille

nakkoilmoittautumiset 10.3.2013

su 24.3. mökeissä (poikamiehet
060 Mikkelin

+ härkäparit) ja huoneistoissa

041 Turun Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

(perheet). Pilkkimään lauantaina

Kevätkokous järjestetään 8.3. klo

klo 10 - 14. Osasto tarjoaa eväät

aikana sekä virvoke keilailun ohes-

Sähkötyöntekijät ry

Alajärvellä. Kokoontuminen Ter-

sa. 15 ensiksi ilmoittautunutta

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry

18.00 Hotelli Cumuluksessa, Hal-

+ virvokkeet + runsaat palkinnot.

vaniemen P-alueella klo 8.30.

mahtuu mukaan. Ilmoittaudu vii-

osasto 041 järjestää pilkkikilpailut

lituskatu 9. Tervetuloa, hallitus.

Ilmoittautumiset 20.3. mennessä,

Kilpailuaika klo 9 - 13. Punnituk-

meistään 1.3.2013 joko osastolla

su 17.3. klo 9 - 14 Ruissalossa.

sen- ja palkintojen jaon jälkeen

päivystysaikaan, sähköpostilla

Kolme kovinta saalista palkitaan.

066 Suonenjoen Sähköalantyön-

sauna kuumana ja pikku välipalaa

niko.pitkanen@gmail.com tai soit-

Kyselyt/tiedustelut Ilkka Aronen

tekijäin ammattiosasto ry

18.00. Cantina Zapata (kokoustilat

tarjolla. Samalla pidetään kevään

tamalla 044 540 9740.

040 572 7618.

Sääntömääräinen kevätkokous

4. krs), Mannilantie 44, Järvenpää.

6.3.2013 klo 18.00 Sammalta-

Käsitellään sääntöjen määräämät

Pilkkikilpailut la 16.3.2013

ulkoilupäivä hiihtäen, luistellen tai

Osaston perinteiset pilkki-

044 425 2552/sihteeri.
Kevätkokous 12.4.2013 klo

muuten vaan ulkoillen. Tervetuloa

kilpailut pidetään yhdessä JAP:n

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

lolla, Kuopiontie 56 Suonenjoki.

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu

mukaan koko perheen voimin!

kanssa la 23.3.2013 klo 9 - 13

Kevätkokous to 21.3 klo 18.00,

Esillä sääntömääräiset ja muut

virvokkeineen. Tervetuloa. Info 044

ajankohtaiset asiat. Kahvitarjoilu.

425 2552/sihteeri.

Jyväsjärvellä. Ilmoittautuminen al-

paikkana raksan toimisto, Sibelius-

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

kaa klo 8.00 Kilpailukeskus hotel-

bulevardi 36, Porvoo. Tulevat kuu-

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Ammattiosasto ry

li-ravintola Alban rannassa. Sarjat

kausikokoukset 18.4. ja 16.5. klo

Hallitus.

Koko perheen pilkkikilpailut pide-

yleinen ja työhuonekuntajoukkueet

18.00, sama paikka. Tervetuloa!

tään aurinkoisessa Kaarniemessä

(3 hlö). Kireitä siimoja, hallitus.

Huom! Teatteriin ilm. päätt. 10.3.

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry

22.3.2013 klo 19.00 Hotelli Kä-

Ilmoittautumiset Keijo Kulojoelle

Sääntömääräinen kevätkokous

enpesässä. Tervetuloa, hallitus.

10.3. mennessä 040 557 3786.

17.4.2013 hotelli-ravintola Pitkä-

la 16.3.2013 klo 10 - 13. Tarjolla

101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe

on upeita palkintoja, pientä purta-

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry

vaa ja raikasta meri-ilmaa. Tervetu-

Pilkkikilpailut la 9.3.2013 klo 9

jussissa klo 18.00 alkaen.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

loa, hallitus

- 13 Hallin Rantasaunalla, Hauki-

049 Helsingin

Kokouksen jälkeen ruokailu.

Pilkkikisat la 16.3.2013 Herra-

lahdentie 6, 3Halli. Kahvitarjoilu.

Sähköalantyöntekijät ry

Tervetuloa, hallitus.

kunnalla Kotojärvessä klo 12.00

022 Lappeenrannan Seudun Sähkö-

Sääntömääräinen kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous

alantyöntekijät ry

la 9.3.2013 klo 13.30 – 15.00

pidetään torstaina 7.3.2013 klo

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry

toa. Palkintojen jako monitoimita-

Työehtoasiamies Jouni Leppänen

Hallin Rantasaunalla. Tervetuloa,

17.00 osoitteessa Paasivuorenkatu

Eläkejaoston maaliskuun kokous

lolla, missä virvokkeita ja pientä

päivystää toimistolla Väinölänkatu

hallitus.

2 C, Helsinki. Kahvitarjoilu.

6.3.2013 klo 13.00 Kettumäen

purtavaa. Mahdollisuus saunoa.

Tervetuloa, hallitus.

palvelukeskuksessa. Susanna

Tervetuloa joukolla.

Reinikka kertoo Kuusankosken

Kevätretki Pärnuun pe 24.5 - su

25, Lappeenranta: 6.3., 3.4. ja
8.5.2013 klo 16 – 18.

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin

- 15.00. Rannassa makkaran pais-

Osasto ry

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät

tehtaiden sairauskassan asioista.

26.5. Yövymme Tervis Paradiis

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

Kevätkokous pidetään pe

ry / Eläkeläisjaosto

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Spa hotellissa. Max 30 henkilöä,

Ammattiosasto ry

12.4.2013 klo 18.00. Kokouk-

Eläkeläisjaoston kokous

Sääntömääräinen kevätkokous

sessa käsitellään sääntömääräiset

25.2.2013 klo 13.00 osaston

077 Savonlinnan ja

Ilmoittautumiset viimeistään 10.4.

pidetään to 21.3.2013 klo 17.00

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.

toimistolla Paasivuorenkatu 2 C, 4.

Lähiympäristön Sähkömiehet ry

mennessä. Tiedustelut ja ilmoittau-

alkaen hotelli Degerbyn kokousti-

Terveisin, hallitus.

krs. Aiheena kevät- ja syysretket.

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

tumiset Tomi Raitaselle 040 587

Tule keskustelemaan ja päättä-

detään 12.4.2013 klo18.00 alka-

7748.

loissa, Loviisassa. Esillä sääntöjen
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Osaston perinteinen risteily

50 e jäsen ja 100 e seuralainen.

KURSSIT
132 Pietarsaaren sähkötyöväen
ammattiosasto –
Jakobstads elektriska
arbetares fackavdelning ry

TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI

15. - 19.4.2013 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Järjestämme kevätkokouksen pe

KOHDERYHMÄ: LUOTTAMUSMIEHET, TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

15.3.2013 Jugendsalissa klo

Tavoite: Lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä
toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä
työpaikalla.

18.00. Sauna klo 19.00, ruokailu
sen jälkeen klo 20.30. Ilmoittautuminen 050 390 0951 tai 0400
859 954.
Håller vårmöte fredagen den
15.3.2013 vid Jugendsalen kl.
18.00. Bastu kl. 19.00, mat

Avainsisältöjä:
työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet
työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden muuttaminen
työsopimuslaki käytännössä
yhteistoimintalaki ja -menettely
työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

859 954.
140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen
Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

tel. 050 390 0951 eller 0400

Sääntömääräinen kevätkokous
Kiteellä Kansanopistolla pe

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistysalan ja talotekniikkaalan sähköasennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto
työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän
edunvalvonnan hoitamiseen.

URAKKATÖIDEN LASKEMINEN -kurssi
painottuu työehtosopimusten mukaisten urakkatöiden laskemiseen

16. – 17.3.2013 Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 1.3.2013

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (23,90 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy
majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

efteråt kl. 20.30. Anmälan til

SÄHKÖISTYSALAN JA TALOTEKNIIKKAALAN URAKKATÖIDEN LASKEMINEN

Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ tai 050 409 8469
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen
huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton
kuljettajalle 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ

8.3.2013 klo 19.00. Esillä kokousasiat. Iltapala ja saunat. Tervetuloa, hallitus.
152 Viinijärven Sähköalojen
Työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään pe 15.3.2103 alkaen klo
18.30. Paikka: Joensuun teatteriravintola, kabinetti: Varpunen. Ilmoittautuminen Jyrki Hartikaiselle
viimeistään 1.3.2013, 0400 572
632 tai jyrki.hartikainen@enerke.
ﬁ. Osasto tarjoaa illallisen!
165 Päijänteen
Sähköalantyöntekijät ry

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille
tarkoitetuilla ajankohtaispäivillä käsitellään mm. alueen ajankohtaisia
työehtosopimusasioita, lomautusta ja irtisanomista, erimielisyysmuiston
tekemistä, matkapykälää, urakka-alueen sopimusoikeuksia.
Ke 20.2.2013

Etelä-Suomen aluetoimisto, Helsinki
hakuaika päättyy 8.3.2013
Ti 9.4.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 2.4.2013
Ke 10.4.2013 Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi
hakuaika päättyy 2.4.2013
Ke 25.9.2013 Scandic Lahti, Lahti
hakuaika päättyy 16.9.2013
To 26.9.2013 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 16.9.2013
To 17.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 7.10.2013

Osaston kevätkokous pidetään to
7.3.2013 Ravintola Uotissa klo
18.00. Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa, hallitus.
178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry

Tilaisuudet alkavat tulokahvilla klo 9.00 ja päättyvät päiväkahviin noin
klo 17.00. Myös lounas tarjotaan päivän aikana.
Sähköliitto korvaa osanottajille ruokailut, jaettavan materiaalin, opetuksen sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähimmälle
kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu kotipaikkaasi lähinnä olevaan tilaisuuteen hakuaikaan
mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ tai 050 409 8469

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
Sähköliitto järjestää infotilaisuuden kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille
Pe 15.3.2013 Hotel Cumulus Airport, Vantaa
hakuaika päättyy 8.3.2013
La 16.3.2013 Hotelli Kumpeli, Heinola
hakuaika päättyy 8.3.2013
Pe 22.3.2013 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 15.3.2013
La 23.3.2013 Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta
hakuaika päättyy 15.3.2013
Pe 12.4.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 5.4.2013
Tilaisuuksissa käsitellään:
Liiton uutta strategiaa, Hallituksen jäsenten vastuuta ja valtaa.
Vuoden 2013 veroilmoituksen täyttämistä, Yhdistyksen toiminnantarkastus, miten se tehdään ja mitä hyötyä siitä on jäsenistölle.
Tilaisuudet alkavat perjantaina klo 12.00 ja päättyvät noin klo 18.
Lauantaina tilaisuudet alkavat klo 10.00 ja päättyvät noin klo 16.
Molempina päivinä tarjotaan lounas ja kahvi.
Sähköliitto korvaa ruokailut, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton
kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ tai 050 409 8469

Siilinjärven APJ järjestää matkan
Pärnuun 9. - 12.5.2013. Matkan
hinta 230 - 255 eur lähtijöiden
määrästä riippuen, 30 tai 40 henkilöä. APJ avustaa jäseniään 25
eurolla ja osasto vähintään 50 eurolla. Osaston tuen määrä vahvistetaan myöhemmin. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisää
tietoa ja ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2013 mennessä Henri
Hakkarainen 0400 284 933.
Hallitus.
184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous.
Paikka: Hotelli Pietari Kylliäinen,
Savonlinna. Aika: 22.3.2013
klo 18.00. Käsiteltävät asiat:
Sääntöjen määräämät asiat. Iltapala on varattu kokouksen alkuun.
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot
18.3.2013 mennessä osoitteeseen: pekka.teerimaki@sssoy.ﬁ
tai 040 837 8241 (tekstiviesti).
Tervetuloa!

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

18. - 22.3.2013 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä
ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi
kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan
parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
Kurssin tavoite:
Aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös,
että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen
auttavat selviytymistä työpaikalla.
Avainsisältöjä ovat:
luottamusmieheksi kehittyminen
luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (23,90 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy
majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan
opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN TES-KURSSIT 2013
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan
hoitamiseen.
Tarkoituksena on käydä ensin tes tutuksi -kurssi sen jälkeen urakkamääräykset-kurssi ja viimeisenä urakkatöiden laskeminen -kurssi.
Työehtosopimus tutuksi -kurssi painottuu työehtosopimustekstien perusteelliseen käsittelyyn
9. - 10.3.2013 Scandic Riihimäki, Riihimäki
hakuaika päättyy 22.2.2013
Urakkamääräykset-kurssi painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen
ja kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan
6. - 7.4.2013 Scandic Riihimäki, Riihimäki
hakuaika päättyy 22.3.2013
Urakkatöiden laskeminen -kurssi painottuu työehtosopimusten
mukaisten urakkatöiden laskemiseen
13. - 14.4.2013 Scandic Hotel Riihimäki, Riihimäki
hakuaika päättyy 29.3.2013
Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.ﬁ tai 050 409 8469
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen
huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton
kuljettajalle 0,23 €/km.
Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan www.sahkoliitto.ﬁ
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TERVETULOA SÄHKÖLIITON
LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARIIN
TAMPEREELLE 19. - 20.4.2013
Hotelli Scandic Rosendahl

TIETOVERKOT JA SOSIAALINEN MEDIA

Työehtosopimustoiminnan
tulevaisuus

TSL:n koulutustilat, Tampere

Luennoitsijoina
x Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
x Toimitusjohtaja Esa Larsén
Sähkötekniset työnantajat STTA ry
x Ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen
Teknologiateollisuus ry

23. - 24.3.2013

Kurssi on tarkoitettu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja
luottamustehtävissä toimiville sekä kaikille, jotka haluavat oppia käyttämään
sosiaalista mediaa ja hyödyntämään sen palveluita. Kurssille voidaan ottaa mukaan
15 ensiksi ilmoittautunutta.

Harmaa talous
Luennoitsijoina
x Rikoskomisario Nina Karapuu
Keskusrikospoliisi
x Ylitarkastaja Pekka Muinonen
Verohallinto, verotarkastuksen ohjausja kehittämisyksikkö



Kurssilla käsitellään:

Mukana myös

sosiaalista mediaa yleisesti
oman tiedon tuottamista ja julkaisemista verkossa
yksilö ja ammattiosasto verkossa, mihin ja miten osallistun

Sähköliiton puheenvuorot

Google+ -palvelu: mm. sähköposti (Gmail), kalenteri, jaetut asiakirjat,

x Sähköliiton ja työttömyyskassan
tilannekatsaukset
x Liiton strategian tilanne ja muita
ajankohtaisia asioita


ALVAR



verkkokokous
blogeja
viestintävälineitä (YouTube, Facebook, Twitter)

Lähde siis tapaamaan muita Sähköliiton luottamushenkilöitä, vaihtamaan
mielipiteitä ja keskustelemaan liiton tulevaisuuden näkymistä. Kutsu ja ohjelma
postitetaan sinulle lähiaikoina kotiin. Nähdään Tampereella.










tietoturva-asioita, käyttöoikeuksia
Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen
huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
WDNVRMHQPXNDDQWDLRPDDDXWRDNl\WHWWlHVVlYDLQDXWRQNXOMHWWDMDOOH¼NP
Ilmoittaudu mukaan 8.3.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.



Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan

www.sahkoliitto.ﬁ/jäsenpalvelut/koulutus

ELLEDNINGEN

E

lektrikerförbundets
representantskap och styrelse deltog i
en kurs som planerades och leddes
av Kiljavainstitutet. Förbundets alla
fem direktioner deltog i en liknande
kurs en vecka senare. Syftet med kursen var att förtydliga de enskilda förvaltningsorganens främsta uppgifter
och ge organens medlemsrepresentanter verktyg för sina värv. Ett förbund som arbetar medlemsinriktat
har nytta av att arbetet med förtroendeuppgifterna ﬂyter väl. När ett
sällskap blir ett lag arbetar alla mot
samma mål, för medlemskårens bästa.
I skolan ﬁck vi lära oss att vi alla har en egen roll, och att rollen också kan variera i olika situationer. Det
viktigaste är ändå att vi är oss själva. Vi behöver inte försöka vara bättre än vi är. Det kan heller inte uppstå
någon diskussion eller debatt om det
inte förekommer motstridigheter.
Kursdeltagarna ﬁck också öva sig
i mötesteknik i praktiken. Avsikten
var att förvaltningsorganens medlemmar skulle lära känna varandra. I
feedbackdiskussionerna framgick det
att deltagarnas främsta behållning
av kursen var samvaron och möjlig22 t V A S A M A 1 / 2 0 1 3

Laita kalenteriin:

Sähköliiton Volttipäivät Kotkassa 24.-25.8.2013!

Lisää tietoa maaliskuun Vasamassa…

Från ett sällskap till ett lag
heten att få bekanta sig med varandra. Framöver har de också lättare att
arbeta i grupp och fatta svåra beslut.

del, men samtidigt har ersättningsnivån sjunkit.
QQQQQ

QQQQQ

Under kursveckoslutet på Kiljava höll
alla direktioner sitt konstituerande
möte, avtalsbranschernas direktioner valde därtill förhandlare till kollektivavtalsförhandlingarna.
Energi-, ICT- och nätverksbranschens direktion fokuserade extra
mycket på arbetsberedskap. Ett av
de största elnätbolagen vill inte längre betala serviceföretagen för montörernas överenskomna utryckningsberedskap, även om bolaget kräver att
serviceföretagens utryckningsberedskap alltjämt ska vara på samma nivå och med samma arbetsstyrka för
att hantera störningssituationer.
Beredskapssystemet är ett långvarigt och välfungerande system som
garanterar att yrkeskunniga montörer korrigerar fel- och andra störningssituationer inom ramen för en
överenskommen tid. Bundenheten till
beredskapssystemen har blivit lösare
under årens lopp, främst till följd av
mer utvecklade kommunikationsme-

Om avsikten är att avstå från fasta beredskapssystem därför att beställaren inte är beredd att betala för
snabba reparationer av fel och störningar innebär det en ny policy hos
nätbolagen gentemot kunderna (elkonsumenterna) som strider mot de
mål som statsmakten uppställt. Beredskapssystem vid nätarbeten har
varit i bruk under ﬂera decennier. På
det sättet har man kunnat trygga ett
minimum av elavbrottstider för elkonsumenterna, eftersom det avtalade antalet montörer alltid ryckt ut för
att reparera felen och hantera andra
störningar inom avtalad tid.
Man vill nu ersätta beredskapssystemen med en s.k. utryckningspeng som betalas till den montör som svarar i telefon och rycker ut
på basis av telefonsamtalet. Namn
kommer att samlas in till en telefonlista och man försäkrar att de som
upptas på listan inte förbinder sig
till någonting även om de ﬁnns med
på listan. Ack, om det vore så väl!

Jag påstår att man kommer att
kräva omedelbar utryckningsberedskap till arbetsplatsen av de som
samtyckt till att ha sitt namn på listan och som kan nås per telefon. Så
här skrotas etablerade beredskapssystem. Montörerna kommer att stå i
beredskap gratis, vänta på ett samtal
och kvittera ut en eventuell formell
utryckningspeng. Knappast någon
enda montör önskar ett sånt system.
För ﬂera decennier sedan var jag
med om att behandla ett liknande
förslag. Då kunde det avstyras eftersom det försätter alla som är med på
listan i en olikvärdig ställning. Enligt de nuvarande beredskapssystemen står företagets servicebil i regel hemma hos den montör som är
i beredskap. Det betyder att montören snabbare kan vara på plats även
om telefonsamtalet inte förutsätter
omedelbar utryckning. Det vore bättre att utveckla det nuvarande beredskapssystemet så att det bättre stödjer parternas synpunkter.
Jag önskar er riktigt ﬁnt glid i
spåret!
MARTTI ALAKOSKI
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RESUMÉ

E

nligt Åbo hovrätts beslut ska
Otis Oy betala ersättning för restid motsvarande en timmes personlig
tidlön till sina hissmontörer för varje
arbetsdag räknat från den 22 september 2009.
Tidigare har Otis betalat lön för
en s.k. restimme som ersättning för
att montörerna reste till arbetsplatsen innan arbetsdagen började och
hem från arbetsplatsen efter arbetsdagens slut, vilket innebar att de inte
använde arbetstid till resor. År 2009
ville Otis ändra arrangemanget så att
montörerna började resa till arbetsplatserna under arbetstid. Samtidigt
slutade Otis att betala för restimmen.
Elektrikerförbundet bestred bolagets
förfarande och med förbundets stöd
väckte 29 medlemmar talan mot bolaget hösten 2010.
Arbetsgivaren anser att timbetalningen inte grundade sig på avtal
med de enskilda arbetstagarna eller
på praxis jämförbar med arbetsavtal, utan på kollektivavtal utgående
från kollektivavtalet mellan Teknologiindustrin rf och Elektrikerförbundet för arbetstagare i teknologiindustrins elbransch, dvs. på lokala avtal.
Lokala avtal kan sägas upp och villkoren i dessa avtal kan inte befästas i

ett arbetsavtal.
Birkalands tingsrätt och Åbo hovrätt konstaterade emellertid att det
inte gällde kollektivavtal utan en
överenskommelse på individnivå dvs.
på arbetsavtalsnivå. Arbetsgivaren
hade inte rätt att ensidigt besluta att
väsentligt och bestående ändra villkoren i arbetsavtalet.
– Domen innebär att Otis har brutit mot de avtal som bolaget ingått
med kärandena. Bolaget är skyldigt
att ersätta kärandena för de ekonomiska skador som avtalsbrottet föranlett. Ersättningsbeloppet beror på
de enskilda arbetstagarnas personliga tidlön och antal arbetsdagar, konstaterar juristen Tero Heiniluoma.
Huvudförtroendemannen Tapio
Kujanpää förklarar att eftersom antalet käranden är sammanlagt 29 och
antalet arbetsdagar efter hösten 2009
har varit 900 innebär det att Otis redan nu är skyldig att betala mer än
200 000 euro för obetalda restimmar
till dags dato.
En del av kärandena har bytt arbetsplats, men på basis av domen ska
bolaget även framöver betala lön för
en restimme till de kärande som alltjämt är i bolagets tjänst.

Ö

Tutustu palveluumme.

Tilaa tai lataa n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnas-

tomme kotisivultamme
Poimintoja

www.finnparttia.fi

keskuskomponenteista

GE vikavirtasuojat hinnaston sivulla 94
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.
VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta

1880 €/kpl
2590 €/kpl

GE 300 mA vikavirtasuojakytkimet.”palosuojaukseen ”.
A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.
VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 33 € /kpl
GE 30 mA kapeat vikavirtasuojakytkimet
automaattisulakkeella.
A-tyyppi. Leveys vain 18 mm.
AH10 VVSK 2 nap. C 10A tilantarve 1 moduulia hinta
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta

32 €/kpl
32 €/kpl

GE johdonsuojakatkaisijat hinnaston sivulta 95
1-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake. C-käyrä (hidas).
Leveys 18 mm =1 moduuli.
AH 10 10A hinta
AH 20 20A hinta

290 €/kpl,
340 €/kpl,

AH 16 16A hinta
AH 25 25A hinta

290 €/kpl
340 €/kpl

3-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).
3-vaiheryhmien suojaukseen. Leveys 54 mm =3 moduulia.
AH 316 3x16A hinta

1280 €/kpl,

AH 332 3x32A hinta

1440 €/kpl

GE hiljaiset modulikontaktorit DIN-kiskoon sivulta 96
Max 400 V. Hurinaton kontaktori DIN-aukkoon.
Kelat ovat mallia AC/DC eli toimivat sekä tasa- että vaihtovirralla.

Tingsrätten förkastade ansökan
om avbrytande av strejk
sterbottens tingsrätt har förkastat Proma-Palvelut Oy:s ansökan
om säkringsåtgärd med vilken företaget försökte förhindra avdelning
169, PVO Energia-ammattilaiset ry:s
strejkvilja. Proma-Palvelut Oy producerar driftstjänster för kraftverk.
Proma-Palvelut sökte inte ändring
i tingsrättens beslut från december
2012, vilket betyder att beslutet har
vunnit laga kraft.
I slutet av fjolåret bad Proma-Palvelut Österbottens tingsrätt besluta att förbjuda Elektrikerförbundets
fackavdelning att ordna strejker vid
vite om 200 000 euro. Begäran föranleddes av strejker under hela hösten
på bolagets arbetsplats i Vasa.
Österbottens tingsrätt förkastade Proma-Palveluts ansökan om säkringsåtgärd på grund av att den var
ogrundad enligt lagen. Tingsrätten
konstaterade att rätten kan beordra
ett slut på strejkerna enligt lagen eller förbjuda en ny strejk vid vite enligt beslut om säkringsåtgärd endast
i det fall att domstolen har rätt att
träffa ett sådant slutligt avgörande
med vilken en strejk förbjuds.
– Det ﬁnns inga bestämmelser i
ﬁnsk lagstiftning enligt vilka strejker
som bryter mot arbetsfredsförpliktel-

Fin

Otismontörernas lönesänkningar olagliga

nopea
varma ja
edul li nen
sähkötarvike
toimittaja.

sen kan förbjudas. I sådana fall kan
endast betalning av plikt dömas i arbetsdomstol. Eftersom en slutlig dom
inte kan förbjuda strejk, kan en säkringsåtgärd heller inte godkännas
som ett mellanskede med vilken strejken förbjuds vid vite, konstaterar juristen Tero Heiniluoma.
Men också motsatta underrättsbeslut har träffats. Som exempel kan
nämnas Finnairs strejk i fjol somras.
Den bröts genom Helsingfors tingsrätts beslut om säkringsåtgärd. Beslutet ﬁck visserligen en förkrossande kritik av de rättslärda och senare
kritiserade arbetsdomstolen själv sitt
beslut mellan raderna.
– Det hade varit viktigt att få överrättens beslut i ärendet angående
Proma-Palvelut. Ett hovrättsbeslut
väcker alltid större uppmärksamhet
än ett beslut i tingsrätten, funderar
Heiniluoma.
Även om ansökningar om säkringsåtgärd endast undantagsvis beviljas i ärenden om arbetsfred anser
han det vara viktigt att en ny bestämmelse införs i 7 kap. i rättengångsbalken gällande säkringsåtgärder. Enligt
bestämmelsen skulle arbetsfredstalan enligt lagen om kollektivavtal inte
beröras av beslut om säkringsåtgärd.

KON 24 A 230V 24A tilantarve 2 mod. 4-sulk. kosketinta

1790 €/kpl

GE DIN-mitoitetut moottorisuojakytkimet
DIN-kiskokiinnityksellä hinnaston sivulta 78.
Kytkimessä on magneettinen oikosulkusuoja ja terminen ylikuormasuoja.
Käyttö: 3-vaihemoottorin suojakytkimenä. Sopii SMS-koteloon,
DIN-kiskokoteloon tai keskukseen. Leveys 44 mm. 400 V.
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

0.16 säätöalue 0,1-0,16A, SMS 0.25 säätöalue 0,16-0,25A,
0.4 säätöalue 0,25-0,4A, SMS 0.63 säätöalue 0,4-0,63A
1 säätöalue 0,63-1,0A,
SMS 1.6 säätöalue 1,0-1,6A
2.5 säätöalue 1,6-2,5A,
SMS 4 säätöalue 2,5-4,0A
6.3 säätöalue 4,0-6,3A,
SMS 10 säätöalue 6,3-10A
16 säätöalue 10-16A, kaikkien ylläolevien hinta 22 € /kpl

SMS KOT roiskevesitiivis kotelo yllä oleville IP55

950 €/kpl

GE kontaktorit DIN-kiskoon. 400 V (690V) sivulta 80.
GE kontaktorit ovat erityisen hyviä vaativaankin teollisuuskäyttöön.

44 mm

GE
GE
GE
GE

KON
KON
KON
KON

4 SU
5 SU
7 SU
11

kela ~230V 25A AC3 4 kW 10 40 € /kpl
kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 11 90 € /kpl
kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 14 98 € /kpl
kela ~230V 45A AC3 11 kW 21 80 € /kpl

Hinnastomme sivulta 80 löydät tarketiedot ja hinnat
varastoimistamme GE kontaktoreista aina 1250 A asti.

AEG minikontaktorit DIN-kiskoon. Tilantarve 2,5 moduulia
400 V. AEG minikontaktori on ns. vaakavetoinen. Se tekee kontaktorista
erittäin hiljaisen ja matalan. Mahtuu suoraan DIN-mitoitetuissa
koteloissa peitekannen alle! AEG minikontaktoriin ei saa apukoskettimia.
MINI SU kela ~230V, 4 sulkeutuvaa kosketinta16A AC3 3 kW 7 98 € /kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 8 20 € /kpl
Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikköhinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.

 Finnparttia

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ

puh

02 72 72 00,

finnparttia . fi

www.

V A S A M A 1 / 2 0 1 3 t 23

K ÄSIEN SUOJAAMISEN MESTARI

TEGERA® 9105

TEGERA® 629

TEGERA® 290

Ejendals on vuonna 1949 perustettu perheyritys. Me olemme erikoistuneet tuotteisiin,
jotka suojaavat käsiä ja jalkoja. Olemme alamme johtavia yrityksiä Euroopassa ja olemme
tehneet Jalaksen kanssa yhteistyötä jo vuodesta 1983. Lisätietoa saat www.ejendals.com
josta löydät koko valikoimamme, tai soita meille numeroon 06-2146 111.
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TEGERA® käsineet ovat erittäin korkealaatuisia. Niiden tarkoituksena on suojata
tärkeimpiä apuvälineitämme – käsiä – joita tarvitsemme joka päivä! Siksi meidän on
pidettävä niistä huolta mahdollisimman hyvin.

