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LAURI LYLY
alustaa aiheestaTYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTOJA SEN LIEVEILMIÖT

Paneelissa mukana ovat:SirPa Paatero, kansanedustaja, SDPJari LinDStröm, kansanedustaja, PSPentti tiuSanen, erikoislääkäri, VaSmartti aLakoSki, puheenjohtaja, Sähköliitto
Paneelikeskustelun vetäjänätoimii Heikki raittiLa

Lauantai 24.8.2013 klo 11.00 - 12.30

PANEELIKESKUSTELU
Lauantai 24.8.2013
09.00 Info-piste avautuu Ravintola Kairossa
11.00 Volttipäivien avaus ja paneelikeskustelu Vellamossa
13.00 Koskenlasku Kymijoella kuljetuksineen, 45 €/hlö
13.00 Motoristitapahtuma, kierros Kaakonkulmalla
13.00 Tuurimoottorilla tunnin välein Kotkansaaren ympäri
13.00 Eläkeläiset kokoontuvat Ravintola Kairossa
14.00 Kisailua merikeskus Vellamon ympäristössä

Kaapelin vetoa
Katukorista, joukkueen koko kaksi henkilöä
Onkikilpailu

14.00 Sökö-kisa Ravintola Kairossa, 10 €/hlö
15.00 Golfturnaus Virojoen golfkentällä, 28 €/hlö
20.00 Ohjelmallinen illallinen Ravintola Kairossa,

25 €/hlö, ovelta 30 €

Sunnuntai 25.8.2013
Tutustuminen Kotkaan jatkuu omatoimisesti Vellamoon,
Maretariumiin ym. ym.
10.00 Yhteiskuljetus Lentomuseoon, maksuton,

mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen

VolttipäiVät 2013
KotKassa 24.–25.8.

Ohjelma

ilmoittaudu tapahtumiin 31.5. mennessä
nettilomakkeella tai sähköpostilla.

www.sahkoliitto.fi • volttipaivat2013@kymp.net
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VASAMA 5 • 2013

sähköjohto
MARTTI ALAKOSKI
Sähköliiton puheenjohtaja

Vappu meni, kesä tuli ‑ vai tuliko? Suurim‑

massa osassa maata vappupuheita kuun‑

nelleet vielä palelivat, elleivät lämmenneet pu‑

hujien vahvaa kritiikkiä sisältäneistä puheista.

Kataisen oikeistohallituksen tekemisiin ja teke‑

mättä jättämisiin otettiin vahvasti kantaa. Vies‑

ti suuntautui myös hallituksessa mukana oleville

työväenpuolueille.

Omassa puheessani Savonlinnan torilla kes‑

kityin arvioimaan hallituksen kehysriihessä teke‑

miä päätöksiä. Yhteisöveron merkittävä alennus

ja sen myötä mittavat työllistämisodotukset työn‑

antajille, puhuttivat myös minua. Kokonaisuu‑

tena kehysriihi osinkoverotussekoiluineen näytti

ulospäin eräänlaiselta farssilta. Toistaiseksi hal‑

litus säästi palkansaajat suurempien leikkausten

maksajan roolista. Totuus kuitenkin on, että pal‑

kansaajien verotus tänä vuonna kiristyy, koska

inflaatiotarkistuksia ei verotukseen tehty.

n n n

Vapuksi tulleet puolueiden kannatusluvut eivät

minua mitenkään yllättäneet. Työväenpuolueis‑

ta ainoastaan Vasemmistoliitto pystyi pitämään

kannattajansa, johtuen ministeri Arhinmäen tiu‑

kasta vaatimuksesta osinkoverosotkun korjaami‑

seksi.

Sosiaalidemokraatit ovat menettäneet jo vii‑

me vaaleissa ja nykyisen hallituksen aikana lisää

varsinkin teollisuudessa työskentelevien mies‑

ten ääniä. Puolueen kannatuslukemia ei nosta

pelkästään ministerien kierrätys. Toiminta pitää

muuttaa sellaiseksi, että se tukee kannattajien

mielipidettä. Nyt se ei sitä ole.

n n n

Arvioin myös tulevan syksyn neuvottelukierrosta.

Sähköliittokin aloittaa neuvottelut Teknologiate‑

ollisuuden kanssa koskien meidän 2700 jäsen‑

tämme, joiden sopimus päättyy lokakuun lopus‑

sa. Tavoiteasettelu ja tavoitteiden täydellinen

vastakohtaisuus ennustaa alkavien neuvottelu‑

jen vaikeutta.

n n n

Sähköliitossa on pitkään käyty keskustelua lii‑

ton vähäisestä panostuksesta nuorisotoimintaan.

Toiminnan elvyttämiseksi on ajoittain käytetty

määräaikaista projektityöntekijää, jonka jälkeen

tehtävät on siirretty muiden toimitsijoiden hoi‑

dettavaksi oman toimen ohella.

Viimeisen vuoden ajan on neljän liiton yh‑

dessä palkkaama projektityöntekijä selvittänyt ja

järjestänyt toisen asteen oppilaitoksiin (ammat‑

tikouluihin) työmarkkinatiedotusta. Viime vuo‑

den aikana Sähköliittoon liittyi niin paljon oppi‑

lasjäseniä, että kokonaismäärällisesti heitä on yli

6000. Nuorten mittava kiinnostus liittoon ja op‑

pilasjäsenyyteen havahdutti myös liiton hallituk‑

sen, joka päätti palkata projektityöntekijä Juha

Jumiskon Sähköliiton nuorisoasiamieheksi kesä‑

kuun alusta alkaen.

Nuorisoasiamiehen tehtävä on käynnistää

ammattiosastoissa ja työhuonekunnissa nuori‑

sotoimintaa ja aktivoida uusia tulevaisuuden te‑

kijöitä. Merkittävänä tehtävänä on myös op‑

pilasjäseninä olleiden nuorten kiinnittäminen

Sähköliiton varsinaisiksi sopimusala jäseniksi.

Tehtävä tulee olemaan haastava, koska iso osa

oppilasjäsenistä jatkaa opiskelua ja lähes kaikki

käyvät armeijan ennen työelämään siirtymistä.

Aurinkoista kesän odotusta!

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry,

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747,

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja:

Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Ulkoasu ja taitto:

Jari Mattila

Palkansaajalehdet – Löntagar‑

tidningar PALE ry:n jäsen

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri‑ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot ‑50 %

Mainostoimistoalennus ‑15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 20.6.2013.

Aineistot 10.6.2013 mennessä.

Voltti on valttia

Vapun vinkit

Lakon loppu

Rimmistö vapaalle

jättiseminaarin antia

turvallisesti sähkö-

töihin ja vapaalle

kuukauden kuva

Nuoret taitajat

oulun 001 60 vuotta

Liitto sai lakinaisen

kesäduunarin tärpit

jäsenpalvelut

työttömyyskassa

osastot toimivat

kurssit

kaarniemen kesä

Resumé

Sähköliiton kaikkien
aikojen suurin
luottamushenkilöseminaari
onnistui mukavasti.
Lisää asiasta sivuilla 6-7.
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Sähköistysala ajautui työ-

maasopimusta koskevas-

sa kiistassa kahden päivän lak-

koon.

Mitkä ovat tunnelmat ja

ajatukset lakon jälkeen? Mo-

ni on varmasti odottanut ja kai-

vannut tietoa tilanteen etene-

misestä.

Sähköistysalan johtokunta

käsitteli edelleen ajankohtais-

ta kiistaa työmaasopimuksen si-

tovuudesta kokouksessaan vii-

meksi 15.5. Lakon jälkeen on

neuvoteltu ja haettu tilantee-

seen ratkaisua, mutta törmät-

ty vastapuolen haluttomuuteen

löytää yhteistä näkemystä.

Neuvotteluja on kuitenkin

käyty. Asia koskettaa läheises-

ti työnantajan työn- ja liikkeen-

johto-oikeutta. Neuvottelu-

ja käydään siis työnantajan ja

työntekijän oikeuksien rajapin-

nalla. Sähköliitto pitää kiinni

siitä, että työnantajan oikeudet

eivät salli allekirjoitettujen so-

pimusten repimistä.

Sähköistysalan johtokun-

ta pahoitteli kokouksessaan

STTA:n asennetta etsiä ratkai-

sua ulkopuolisilta tahoilta työ-

tuomioistuimen kautta. Tuleeko

sieltä tilanteeseen ratkaisu?

Työtuomioistuin ulkopuoli-

sena tulkitsee sopimustekstiä

ja tekee siitä ratkaisunsa. Työ-

ehtosopimuksen tehneillä osa-

puolilla pitäisi olla parempaa

osaamista. Oikeaa ja reilua työ-

markkinakulttuuria edistäisi yh-

teisen näkemyksen hakeminen.

Yhteinen ratkaisu olisi koko

alan parhaaksi.

KoetinKynä
JARI OLLILA
Sähköistysalan sopimusvastaava

Lakon Loppu
Sähköliiton sähköistys- ja ta-

lotekniikka-ala päätyi viime

kuussa alalla harvinaiseen työtais-

teluun, kun järjestäytynyt työnan-

tajayritys Consti Talotekniikka Oy

yksipuolisesti purki molempia osa-

puolia sitovan työmaasopimuksen.

Kiista koski helsinkiläisen hotelli

Scandic Continentalin sähköistys-

urakan työmaasopimusta.

Kahden vuorokauden mittai-

nen lakko alkoi aamukuudelta

23.huhtikuuta ja päättyi torstai-

aamuna 25.4. Kaikkiaan lakon

piirissä oli lähes 9000 sähköasen-

tajaa. Työtaistelua edelsi pääluot-

tamusmiesten toimeenpanema

mielenilmaus Helsingissä ja Tam-

pereella 12.4. Päivän työnseisa-

ukseen osallistui silloin noin tuhat

sähköasentajaa.

Sähköliiton hallitus päätyi ju-

listamaan työtaistelun koko sopi-

musalalle, sillä neuvotteluissa ei

päästy liittoa tyydyttävään ratkai-

suun.

– Työmaasopimus on määrä-

aikainen sopimus, jolla sovitaan

urakalla työskentelemisestä. Työ-

maasopimusta noudatetaan osa-

na työehtosopimusta, eikä se ole

toisen osapuolen yksipuolises-

ti purettavissa tai irtisanottavissa,

sopimusvastaava Jari Ollila pai-

nottaa.

Työtaistelulla puolustettiin

sähköasentajien työehtoja

Sähköliitto tuomitsi jyrkästi Consti

Talotekniikan menettelyn, jolla yh-

tiö siirsi omat asentajansa toiselle

työmaalle tuntitöihin ja otti aliura-

koitsijan tekemään hotelliurakkaa.

Neuvottelupäällikkö Tero Hei-

niluoma toteaa, että Constin me-

nettely, jonka työnantajaliitto Säh-

kötekniset työnantajat STTA ry

on hyväksynyt, on häikäilemätön

hyökkäys sähköasentajien perus-

työehtoja ja urakalla työskentele-

misen oikeutta kohtaan.

– Sähköliitto on tehnyt usei-

ta aloitteita asian ratkaisemisek-

si neuvotteluteitse, mutta meitä

tyydyttävää ratkaisuun ei päästy.

Työnantajan toiminta vei uskotta-

vuuden koko sopimustoiminnasta,

Heiniluoma pahoittelee.

Osastopäällikkö Keijo Rim-

mistö arvioi, että lakon tulokset

nähdään vasta tulevissa työehto-

sopimusneuvotteluissa, joissa kiis-

takysymykset pyritään ratkaise-

maan liittotasolla.

Sovitusti päättyneen lakon ul-

kopuolelle jäivät monet valtionhal-

lintoon, terveyteen ja turvallisuu-

teen liittyvät organisaatiot.

Teksti ja kuvat: RIITTA KALLIO

Mitä lakon jälkeen?

Helsingin Sähköalatyöntekijäin

ammattiosastolla oli

lakon aikana kova kuhina,

kun lakon piirissä olleet

kävivät kuittailemassa

lakkoavustuksia.

Osasto 049 tarjosi neuvonnan

lisäksi kävijöille myös

pullakahveja. Pienimmille

annettiin myös piparkakkuja.

Helsingin ammattiosaston 049:n

aktiivit pukivat lakkovahdin liivit

päälleen ja tulivat porukalla

Scandic Continentalin työmaan

eteen vakuuttamaan, ettei

sopimusten rikkomisia suvaita.

Vasama 5 sivut 2-10.indd 4 18.5.2013 13:25:21
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Keijo Rimmistön tilan-

nekatsaukselle antaa

painoarvoa se, et-

tä Sähköliiton komeaviiksi-

nen puuhamies on katsellut

sähköalaa pitkään ja lähel-

tä monen vuosikymmenen

ajan. Pelkkään katseluunhan

se ei ole jäänyt, sillä riuska

sähköasentaja paiski käy-

tännön töitä urakkahommis-

sa rakennuksilla yli 30 vuot-

ta ennen kuin päätyi vuonna

1998 monien luottamusteh-

täviensä kautta Sähköliiton

jämeräksi toimitsijaksi, jon-

ka puumerkki on lukuisissa

talotekniikka- ja sähköistys-

alan työehtosopimuksissa ja

käytännöissä.

Sähköistysalalla

on painoarvoa

– Sähköliiton jäsenmäärä on

nyt historiansa suurin.

SAK:laisessa kentässä sijoi-

tumme hyvin vertailtaessa

jäsenten koulutus- ja palk-

katasoa. Maksavista jäsenis-

tä yli puolet työskentelee sähköistys-

alalla. Niin kauan kuin on elämää, on

myös rakentamista, joten uskon alan

työllistävän mukavasti edelleen. Sa-

neerauspuoli tarjoaa töitä jopa enem-

män kuin uudistuotanto. Kaikki ra-

kentaminen riippuu suhdanteista,

joten mylly pyörii parhaiten silloin,

kun vienti vetää ja teollisuus inves-

toi, talousmiehenä tunnettu Keijo

Rimmistö tietää.

Porin osaston liittokokousedusta-

jana vuonna 1976 liittouransa aloit-

tanut Rimmistö on mielissään, että

Suomessa on tehty periaatepäätöksiä

useista todella isoista rakennuskoh-

teista. Ne takaavat sähköasentajil-

le töitä vuosikausiksi tavanomaisen

uudis- ja saneerausrakentamisen

ohella.

Kaikille samat työehdot

– Ulkomailtakin saa tulla meille töi-

hin,mutta kaikille pitäämaksaa täkä-

läisen yleissitovan työehtosopimuk-

sen mukaista palkkaa ja korvauksia!

Rimmistö ei hyväksy epätervet-

tä kilpailua, jota urakoisijat pitävät

yllä alipalkattujen ulkomaalaisten

asentajien kustannuksella. Muutama

vuosi sitten hänen johdollaan neuvo-

teltiin miljoonakorvaukset sadoille

Ideaparkin kauppakeskusta sähköis-

täneille puolalaissähköasentajille.

Nyt sama prosessi on käynnissä Ol-

kiluoto kolmosen alipalkattujen puo-

lalaisten osalta. Heistä monet liittyi-

vät Sähköliiton jäseneksi.

– EU-tuomioistuimessa on käyn-

nissä isot oikeudenkäynnit. Niil-

lä ratkaistaan Suomen yleissitovien

työehtosopimusten kohtalot. Toivot-

• Olen neuvotellut työehtosopimuksista

vuodesta 1984 lähtien.

• Sähköliiton pitää pysyä

ammattikuntaliittona.

• Olen tuntenut kaikki Sähköliiton

puheenjohtajat.

• Ajoin moottoritiellä ympäri, mutta

myöhästyin vain tunnin neuvottelusta.

• Rimmistön juhlapuvun kaulusta

koristaa Sähköliiton kultainen

ansiomerkki numero 51.

Rimmistö
luottaa

sähköalan
tulevaisuuteen

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

– Maailma sähköistyy koko ajan lisää. Sähköisten alojen
tulevaisuus näyttää valoisalta, ellei nyt mikään laaja lama
romuta kaikkea, osastopäällikkö Keijo Rimmistö summaa
alan näkymät siirtyessään kesän korvalla hyvin ansaitulle

eläkkeelle.

tavasti eläkkeellä ollessa-

ni saan lukea myönteisis-

tä päätöksistä, Rimmistö

toteaa.

Tes takaa toimeentulon

Entisenä urakkamiehenä

Keijo Rimmistö puolustaa

sähköasentajien oikeutta

tehdä töitä urakkapalkal-

la, joka mahdollistaa teki-

jöille verrattain hyvän an-

siotason.

– Tes on aina vain se

perälauta, joka takaa toi-

meentulon. Urakalla teke-

mällä sähköasentaja voi

kohottaa ansiotasoaan. It-

seohjautuva urakkaryhmä

hyödyttää myös työnanta-

jaa, kun työnjohdollinen

byrokratia vähenee. Kai-

kille jää urakasta parem-

mat katteet, sanoo Rim-

mistö, joka ei salaile sitä,

että hänen urakka-aikan-

sa oli mukavan tuottoisaa.

Äskeisen lakon mer-

kityksen hän uskoo konk-

retisoituvan vasta tuleval-

la tes-kierroksella. Rimmistö ei

myöskään usko parin päivän työ-

taistelun vaikuttaneen hyviin

neuvotteluväleihin STTA:n kans-

sa.

– Kyllä mekin ymmärrämme,

että on asentajan etu, että fir-

malla menee hyvin. Toivottavas-

ti työnantajapuolella vastaavas-

ti ymmärretään, että Sähköliitto

ei halua lakkoilla, mutta on sii-

hen tarvittaessa valmis, jos tilan-

ne vaatii. Alaa ei rakenneta riite-

lemällä vaan neuvottelemalla.

Rimmistö muistaa hyvin vuo-

den 1986 sähköistysalan kolmen

kuukauden mittaisen lakon, joka

maksoi Sähköliitolle lähes 50 mil-

joonaa markkaa.

– Silti ei tarvinnut koskea edes

työtaistelukassan pääomaan, hän

virnistää.

”Kolmas elämä”

Keijo Rimmistön elämään mah-

tuu paljon menestystä, mut-

ta myöskin rankkoja takaisku-

ja. Itse hän luonnehtii elävänsä

jo kolmatta elämäänsä, sillä vii-

katemies on yrittänyt pysäyttää

vauhdikkaan viiksiniekan mil-

loin moottoritiellä, milloin syö-

päosastolla.

Onnekkaasti kaikesta selvin-

nyt, mutta entistä vähän käheä-

äänisempi Porin poika asuu nyt

Ulvilassa vaimon ja silloin täl-

löin pistäytyvän opiskelijatyttä-

ren kera. Eläkepäivät tulevat ku-

lumaan paljolti matkustellen, jos

terveyttä riittää. n

‚‚Kepun mitalla:

Rehellistä peliä työelämään vaativalle Keijo

Rimmistölle on luontevaa poseerata Porin

raatihuoneen edessä. Seinässä komeilee

muinaiskreikkalainen lause Curia Arctopolis

eli porilaisittain ”kuri ja ankara poliisi”.
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Huhtikuun luottamushenkilö-

seminaariin Tampereen Ro-

sendahlissa osallistui perä-

ti 230 Sähköliiton luottamushenkilöä,

työsuojeluvaltuutettua ja työsuojelu-

asiamiestä. Seminaarin keskeisiä ai-

heita, harmaata taloutta, TES-poli-

tiikan tulevaisuutta ja työsuojelua

valotettiin monelta kantilta.

Seminaarin tarjosi myös hyvän

verkostoitumiskanavan samanlaisia

töitä tekevien sähköliittolaisten kes-

ken, samoin kuin asiantuntijoiden ja

työnantajapuolen edustajien kans-

Harmaa talous
ja tes-politiikka
tapetilla

sa. Keskustelu oli vilkasta niin sa-

lissa kuin tauoillakin. Puheenjohtaja

Martti Alakoski ja tilaisuutta juon-

tanut työehtoasiamies Mikko Korpi-

nen luonnehtivatkin suurseminaarin

antia kaikkien aikojen onnistuneim-

maksi.

Harmaan talouden hämäriä kuvi-

oita valotti ensimmäisenä poliisin ta-

lousrikollisuuden asiantuntija.Tutki-

musjohtaja Kai Käkelä teki selväksi,

että ongelma on saanut Suomessakin

valtavat mittasuhteet.

– Harmaa talous tähtää taloudel-

liseen hyötyyn. Lakisääteiset velvol-

lisuudet jätetään maksamatta ja töitä

teetetään pimeästi. Toiminta naker-

taa hyvinvointiyhteiskunnan perus-

taa.Vahingot ovat vuosittain jopa 5-7

miljardin luokkaa. Myös hallitus on

laittanut harmaan talouden torjun-

nan yhdeksi kärkihankkeekseen.

Arkisilla valinnoilla voi vaikuttaa

– Talousrikokset ovat yhä vakavam-

pia. Myös järjestäytynyt rikollisuus

on useasti kytköksissä talousrikok-

siin. Mustasta taloudesta puhutaan,

kun kyse on rikollisesta toiminnas-

ta. Talousrikosten arvioidut vahingot

merkitsevät yhteiskunnalle vuosit-

tain noin 110 miljoonaa euroa.

Käkelä muistutti, että talousri-

koksilla on usein seuranaan työsuo-

jelurikoksia, ihmiskauppaa ja muita

kovia keinoja, jossa pahimmillaan ih-

mishengelläkään ei ole suurta arvoa.

– Jokainen voi osaltaan vaikuttaa

arkisilla valinnoillaan harmaan ta-

louden torjuntaan. Kun töitä tehdään,

asianmukaisesti maksetut maksut,

verot ja kuitit osoittavat, että kyse on

– Suuri on joskus kaunista, summasivat Mikko Korpinen ja Martti Alakoski tyytyväisinä

suurseminaarin hyvin sujuneisiin järjestelyihin. Alakosken tilannekatsauksessa myös liiton

talous näytti valoisalta.

KristerWitick kävi esittämässä eriävän mielipiteensä paikallisesta sopimisesta

asiasta puhuneelle Teknologiateollisuuden Pekka Kärkkäiselle.

STTA:n Esa Larsén päätyi puheenvuoronsa jälkeen Keijo Rimmistön ripitettäväksi.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Suurseminaari kokosi 230
Sähköliiton luottamushenkilöä Tampereelle
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1. Kuka olet ja millaisissa luottamustehtävissä toimit?
2. Mikä oli luottamushenkilöseminaarin parasta antia?
3. Miten aiot viettää kesälomasi?

GALLUP
444

1. Joonas Huttula,
BIS Production Partner Oy:n
varaluottamusmies Raahesta.
2. Kaikki kiinnosti tällaista uutta tulokasta. Myös
keskustelut antoivat hyviä vinkkejä.
3. Moottoripyöräreissu on suunnitteilla
kavereiden kanssa, ehkä Norjaan. Riippuu vähän
ajankohdasta ja keleistä. Syksymmällä luvassa
on ehkä lintujen metsästysreissu.

1. Raimo Häkkinen, Mattila Porvoo Oy:n
työsuojeluvaltuutettu.
2. Esa Larsénin esitys valotti hyvin
työnantajapuolen näkemyksiä. Luulen kuitenkin,
että meillä rivit ovat paremmassa kunnossa
kuin STTA:lla.
2.Matkailuvaunu on parkkeerattu Kaarniemeen,
josta on hyvä poiketa myös Volttipäiville
Kotkaan. Moottoripyörällä kierrellään Suomea
vaimon kanssa. Keleistä riippuen saatetaan
tehdä myös etelänmatka.

1. olli HanHikoski, Lemminkäinen
Talotekniikka Oy:n työsuojeluvaltuutettu
Kurikasta.
2. Harmaa talous ja verottajan linjaukset
kiinnostivat.
3. Viikko vierähtää vuokramökillä pohjoisessa,
loppukesä menee autotallia tehdessä.

1. teiJo takkinen, Koillis-Lapin Sähkö
Oy:n työsuojeluvaltuutettu
Kemijärveltä.
2. Harmaa talous, veroasiat ja
työehtosopimusten tulevaisuus kiinnostivat.
3. Lomaillaan varmaan Saarenmaalla
tuttavapariskunnan luona. Yritettiin saada
lomaviikkoa myös Villa Andropoffiin, mutta ei
arpaonni suosinut. Monesti loma on mennyt
jonkun rakennusprojektin parissa, mutta nyt
lomaillaan.

1. JoRma ilmoniemi, ABB-Service Oy:n
pääluottamusmies Lahdesta.
2. Tes-toiminnan tulevaisuusvisiot
kiinnostavat, varsinkin, kun työskentelen itse
metsäteollisuudessa. Alalla on kiehuntaa ja
työnantaja hakee uusia ratkaisuja.
3. Aion lähteä autolla Baltian kautta Unkariin.
Olen reissannut sielläpäin liki 30 vuoden ajan,
mutta edelleen maisemat, nähtävyydet ja
ilmasto miellyttävät.

1.mika Holsti, Imatranseudun
Sähkönsiirto Oy:n pääluottamusmies ja osaston
varapuheenjohtaja.
2. Tes-asiat kiinnostavat nyt eniten.
3. Kaveriporukan kanssa otetaan äkkilähtö
johonkin etelään. Joku kiva tyyppi mahtuisi vielä
mukaan!

rehellisestä työstä. Jos dokumentte-

ja ei tunnu löytyvän, löytyy helposti

muuta epäselvää.

Veronumeropakko

karsii hämärämiehiä

Seuraavaksi puhujapönttöön nousi

Verohallinnon ylitarkastaja Pekka

Muinonen, joka uskoi rakennustyö-

mailla käyttöön otetun veronumeron

karsivan vilunkipeliä olennaisesti.

Hän myös arveli, että pääurakoisijan

maine ei kestä alihankkijoiden pimei-

tä töitä.

Muinonen arvioi, että alalla on

3000-5000 yrittäjää, jotka eivät ha-

lua maksaa verojaan. Alipalkkaus on

asia, johon pitää puuttua myös verot-

tajan mielestä.

Ylitarkastajan optimistinen us-

ko veronumeropakon vaikutuksiin ei

ulottunut käytäväkeskusteluihin asti.

– Vaikka rakennustyömaan pää-

sisäänkäynnillä kulkijoilla on oltava

veronumero, ovia löytyy muualta-

kin. Ikkunoistakin voi kulkea, tiesivät

asioista perillä olevat ammattilaiset.

Tes-politiikan uudet tuulet

– Yritysten taloudellinen tilanne

vaihtelee suuresti. Paikallinen sopi-

minen on ainut keino pitää huolta

heikommista yrityksistä ja työllisyy-

destä, vakuutti Teknologiateollisuus

ry:n ryhmäpäällikkö Pekka Kärk-

käinen.

Hän laskeskeli, että työvoimakus-

tannusten osuus alan yritysten me-

noissa on yli 70 prosenttia.

– Paikallisella sopimisella voi-

daan vastataan henkilöstön, yrityk-

sen ja asiakkaiden tarpeisiin.

Kärkkäinen jopa innostui kyseen-

alaistamaa yleiset palkankorotus-

ratkaisut nykyisessä taloudellises-

sa tilanteessa ja suositteli sopimaan

palkoistakin paikallisesti.

– Suomen vaihtotase on pudonnut

kriisimaiden tasolle. Vientiteollisuus

rahoittaa Suomen hyvinvoinnin. Jul-

kisen sektorin rahoitus vaatisi lisää

vientiä, jonka taso on laskenut huo-

lestuttavasti vuoden 2008 jälkeen.

Provosoiva puheenvuoro löi löy-

lyä keskusteluun. Pääluottamusmies

Heikki Aitonurmi muistutti, että

palkkoja yleensä korotetaan vain

yleiskorotusten perusteella.

– Telakalla tehtyjen tarkastusten

perusteella monille ulkomaalaisil-

le ei makseta edes alimpien normien

mukaista palkkaa. Räikeimmässä ta-

pauksessa työntekijöille maksettiin

vain päivärahaa.

Onko alihankinta mörkö?

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n

varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto

toi pöytään EK:n näkemyksiä aiheis-

ta. Sähkötekniset työnantajat ST-

TA ry:n toimitusjohtaja Esa Larsén

puolestaan käsitteli työmarkkinapo-

liittisia edunvalvonnan uusia näkö-

kulmia. Erityisen ajankohtaisiksi ne

nousivat päivänpolttavan lakonuh-

kan takia.

– Onko alihankinta mörkö? Esi-

merkiksi asennustyön tehostuminen

on hyödyttänyt vain työntekijäpuol-

ta. Laitteet ja panostuksen maksaa

työnantaja, Larsén herätteli yleisöä.

– Entä miten työehtosopimus

kannustaa tuottavaan työhön? Säh-

köalalla on kannattavuusongelma,

varsinkin urakkatöissä. Urakkafilo-

sofiaan pitäisi saada jotain uutta,

muuten työt siirtyvät aliurakoitsi-

joille.

Larsén oli valmis pistämään uu-

siksi myös aikapalkkauksen ja lisää-

mään palkkahajontaa. Myös työaika-

joustoa voitaisiin hänen mielestään

käyttää nykyistä enemmän.

Larsénin vauhdikas esitys sai

vastakommentteja yleisöstä. Säh-

köistysalan johtokunnan puheenjoh-

taja ja Sähköliiton hallituksen jäsen

Mika Rainio syytti STTA:ta hyökkä-

yksestä työehtosopimusta vastaan.

– STTA ei pidä kiinni yhteises-

tä tessistä, vaan on lähtenyt tul-

kitsemaan sitä omavaltaisesti. Pai-

kallinen sopiminen näyttäytyy

työntekijäpuolelle usein saneluna ja

uhkailuna. Kyllä kunnon pelisäännöt

pitää olla. Urakkaehdot voisi muuten

tosiaan uudistaa. Esimerkiksi vielä

80-luvulla rakennuksilla mukana ol-

leet apumiehet voisi palauttaa takai-

sin urakkaryhmille, Rainio ehdotti.

Edustajiston puheenjohtaja Sep-

po Fahlström sai raikuvat aplodit

ehdotettuaan, että Larsén ja neu-

vottelupäällikkö Tero Heiniluoma

paiskaisivat vielä kättä ja sopisivat

liittoja hiertävän työmaasopimus-

kiistan torjuen näin alaa uhkaavan

lakon. Seminaarin jälkeen jatkuneet

neuvottelut eivät kuitenkaan johta-

neet tulokseen. n

Tutkimusjohtaja Kai Käkelä tuntee talousrikollisten metkut.
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Sähkötyöturvallisuuden taito
Sähköalan säädöksissä
esitetään selkeästi, että
työtekijä on opastettava
työhönsä. Opastuksen
tulee kattaa työsuoritukset
sekä niihin liittyvät
turvallisuusseikat.
Sähkötyöturvallisuuden
hallinta on taito, jonka
oppimiseen tarvitaan myös
opastusta.

Työturvallisuuslakiin on kir-

jattu, että työnantaja vastaa

työntekijälle annettavasta

opetuksesta ja ohjauksesta. Sähkö-

urakointiliikkeessä vastuu on käy-

tännössä sähkötöiden johtajalla. Hän

huolehtii siitä, että henkilöt ovat am-

mattitaitoisia ja riittävästi opastet-

tuja tehtäviinsä. Jos urakointia ei

tehdä, vaan työskennellään laajem-

missa sähkölaitteistoissa, vastaavat

asiat hoitaa käytön johtaja. Arkipäi-

vän työskentelyssä sähkötöiden joh-

tajat ja käytön johtajat siirtävät opas-

tustehtäviä myös alaisilleen, kuten

työnjohtajille ja työryhmien nokka-

miehille.

Opastukseen ovat oikeutettuja

kaikki sähkötöitä tekevät työntekijät.

Se koskee sähkölaitteiden huoltajia ja

korjaajia yhtä hyvin kuin kiinteistö-

jen sähkölaitteistoja rakentavia hen-

kilöitä. Kymmeniä vuosia sähkötöi-

tä tehnyt konkari tulee opastaa, jos

hänen tehtävänsä muuttuvat, esimer-

kiksi pylväästä laskeudutaan sähkö-

laitteiden korjaukseen tai siirrytään

kiinteistöjen sähköasennuksista pro-

sessiteollisuuden kunnossapitoon.

Kun sähköalan ammattia opis-

keleva henkilö saapuu ensimmäisiä

kertoja harjoittelu- tai kesätyöpaik-

kaansa, hän ansaitsee hyvin perus-

teellisen opastuksen. Siirtyminen pe-

rusopintojen suppeista harjoitteista

laajoihin kiinteistöihin tuo muka-

naan jo pelkästään mittakaavamuu-

toksen.

Opastus taidon lähteenä

Taitoa voidaan kuvata ihmisen ky-

vyksi toimia tarkoituksenmukai-

sesti vaihtuvissa tilanteissa. Taidon

oppii riittävän teoreettisen tiedon

hallinnalla sekä käytännön harjoit-

telulla. Tavoitteena on, että henkilö

osaa soveltaa oppimaansa erilaisis-

sa kohteissa. Sähkötyöturvallisuuden

hallinta on taito ja erottamaton var-

sinaisista työtehtävistä. Se on myös

ensimmäinen asia, joka työkohteessa

tehdään kuntoon ennen varsinaisten

sähkötöiden aloittamista.

Maamme sähköturvallisuuden

säädökset ja SFS 6002 -sähkötyötur-

vallisuusstandardi antavat yleises-

ti hyväksyttyjä ja päteviä teoreettisia

tietoja, mutta niiden soveltaminen

työkohteissa jää aina jonkun pohdit-

tavaksi. Pelkällä standardin luvulla

ei pärjää!

Työmaalla teorioiden soveltami-

nen käytäntöön kuuluu opastukseen.

Sähköalan töissä on erityispiirteenä,

että harjoittelun tulee mennä kerral-

la oikein. Saatua sähköiskua tai syty-

tettyä valokaarta ei saa peruutetuksi!

Sähköalan perusopintoja tekevien

henkilöiden – ja muidenkin – opas-

tuksessa tulisi kiinnittää erityis-

tä huomiota ”henkeä säästäviin” yk-

silökeskeisiin suorituksiin. Näistä

tärkeimpinä ovat laitteiston saatta-

minen jännitteettömäksi ja työt jän-

nitteisten osien läheisyydessä. Jos

näitä ei hallitse, on työssä tarpeeton

sähkötapaturman riski.

Esimerkiksi jännitteettömyyden

toteamisen opastuksen tulisi kat-

taa asiallisten mittalaitteiden käy-

tön, mittausmenetelmät ja saatujen

tulosten tulkinnan. Samassa laitteis-

tossa voi olla yksi- ja kolmivaiheisia

piirejä, suurien ja pienien oikosulku-

virtojen alueita, pienois- ja pienjän-

nitteitä, vaihto- ja tasavirtapiirejä,

varavirtalähteitä sekä vielä ”kellu-

via” jännitteitä.Tällaiseen kombinaa-

tioon kun vielä lisätään dokument-

tien puute tai niiden virheellisyys, on

sähkötyöturvallisuuden taidot kovil-

la vanhemmallakin ammattilaisella.

Vaikka sähköalan perusopinnois-

sa on laitteiston jännitteettömäksi

tekemistä ja jännitteettömyyden to-

teamista harjoiteltu jo perusteelli-

sesti, on selvää, että kaikkia tilantei-

ta ei oppilaitoksissa voi mitenkään

opettaa. Siksi opastuksessa on vie-

2.
OSA

Teksti ja kuvat: MJJMäkinen

Kirjoittaja on sähkötyöturvallisuuteen

perehtynyt opettaja ja kouluttaja, joka

keskustelee mielellään alan kysymyksistä:

markku.makinen@iki.fi
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Sähköliitto on ottanut jäsenilleen
Turvasta jäsenvakuutuksen, joka
sisältää matkustajavakuutuksen
vapaa-ajan matkoille. Ota
jäsenkorttisi mukaan matkalle, se
toimii myös matkavakuutuskorttina.
Jutussa on mukana liittojäsenen
matkustajavakuutuksesta
korvattuja tapauksia.

Sähköliiton jäsenvakuutuksessa ovat va-

kuutettuna myös mukana matkustavat al-

le 18-vuotiaat omat ja samassa taloudes-

sa asuvat lapset. Vakuutettuna ovat liiton

jäsenet. Eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät

kuulu vakuutukseen.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoises-

ti enintään 45 vuorokautta matkan alkami-

sesta.

Ylimeneville matkapäiville kannattaa ot-

taa Turvasta määräaikainen matkustajava-

kuutus.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen

äkillisen sairauden tai sattuneen tapatur-

man aiheuttamia hoitokuluja. Näitä ovat

esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut

ja lääkärin määräämät lääkkeet.

”Turistiripuli Thaimaassa, 5 000 €

Jäsen oli lomamatkalla Thaimaassa ja sai-

rastui vatsatautiin, ”turistiripuliin” kotiin-

lähtöä edeltävänä päivänä. Hänen kunton-

sa oli sen verran huono, että hänet otettiin

matkakohteessa sairaalahoitoon saamaan

lääkitystä ja nestehoitoa. Hän menetti ko-

timatkansa sairaalahoidon vuoksi. Vakuu-

tuksesta korvattiin: lääkärinpalkkio polikli-

nikkakäynnistä, matkakulut sairaalaan ja

lentokentälle sairaalasta, sairaalahoito mat-

kakohteessa, uusi lento kotimaahan. Edel-

lä mainitut korvaukset olivat yhteensä noin

5 000 euroa.”

Ennen matkan alkua ollut sairaus ei ole va-

kuutusehtojen tarkoittama matkasairaus.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai

matkalta myöhästyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntu-

misen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se

johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapatur-

masta. Matkan peruuntuminen tarkoit-

taa sitä, että matkalle lähtö estyy. Matkan

keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen

matkan muuttumista.

Matkan peruuntumisesta ja keskeyty-

misestä korvataan kuluja, joista matkan jär-

jestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan ole

Sähköliiton
jäsenkortti
mukaan matkalle

lä syytä kerrata teoriat, harjoituttaa

mittaukset ja tarkistaa suoritukset –

useammankin kerran.

Paljonko on tarpeeksi?

Opastuksen sisältöä ei tarvitse it-

se keksiä. Tampereen teknillisen yli-

opiston sähkötyöturvallisuussivuil-

la on tarjolla useita tarkistuslistoja

sähköalan ammattitaidon varmista-

miseen ja perehdyttämiseen. Näitä

soveltamalla ja muokkaamalla tule-

vat keskeiset asiat huomioitua. Myös

Työturvallisuuskeskus tarjoaa omilla

kotisivuillaan perehdyttämisen tar-

kistuslistaa perehdyttäjälle ja pereh-

dytettävälle.

Työhön opastus on kaikin tavoin

suunnitelmallista ja pitkäjännitteis-

tä toimintaa, joka tulee dokumen-

toida yritykselle sekä opastettavalle

henkilölle. Työturvallisuuskeskuksen

julkaisun Työhön perehdyttäminen ja

opastus mukaan tässä onnistutaan,

kun työntekijä muun muassa omak-

suu asiat kokonaisuutena ja ymmär-

tää niiden väliset yhteydet sekä hä-

nellä on valmiudet soveltaa tietoa

muuttuvissa tilanteissa. Voisi vielä

lisätä, että opastus on erityisen hyvin

onnistunut, kun opastettava uskaltaa

kysyä, jos hän ei jotain asiaa tiedä. n

Opastusvelvoite kuuluu työnantajalle

ja sähköurakoinnissa sähkötöiden

johtajalle. Hyvässä opastuksessa

opitaan taitoja ja niiden soveltamista

muuttuviin tilanteisiin. Sähkötyöt

tulee perusvaatimusten mukaan

tehdä jännitteettömässä laitteistossa.

Siksi jännitteettömyyden toteaminen

on tärkeimpiä opastettavia asioita.

Tarvittaessa sähkötöiden johtaja näyttää

mallisuorituksen.

ArTikkelin keSkeiSeT lähTeeT:

Kauppa- ja teollisuusministeriön pää-

tös sähköalan töistä 516/1996 (sis.

KTM:n päätös sähkötyöturvallisuudes-

ta 1194/1999)

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstan-

dardi (2005)

Sähkötyöturvallisuus-sivusto, Turval-

lisuuden johtaminen ja suunnitte-

lu, Tampereen teknillinen yliopisto,

(http://www.tut.fi/sahkotyoturvalli-

suus/)

Työturvallisuuskeskus TTK, Perehdyt-

tämisen tarkistuslista (http://www.tyo-

turva.fi/files/1217/Perehdyttamisen_

tarkistuslista.pdf)

Työturvallisuuskeskus TTK, Työhön

perehdyttäminen ja opastus – enna-

koivaa työsuojelua (http://www.tyotur-

va.fi/files/800/Tyohon_perehdyttami-

nen2009.pdf)

4

vastuussa. Näitä kuluja voivat olla esimer-

kiksi matka- tai majoituskulut.

Matkalta myöhästyminen tarkoittaa si-

tä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-, ju-

na- tai linja-automatkan alkamispaikkaan

tai etukäteen hankitun jatkoyhteyden alka-

mispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista

syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä mat-

kalle riittävän ajoissa vallitsevat olosuhteet

huomioon ottaen.

Myöhästymisen vuoksi korvataan tar-

peelliset ylimääräiset matka- ja majoitusku-

lut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta

alkuperäiseen määränpäähän, ja joita mat-

kanjärjestäjä ei korvaa.

Matkatavarat on vakuutettava

erikseen

Jäsenvakuutukseen ei sisälly matkatavara-

vakuutusta, joten matkatavarat on vakuutet-

tava erikseen, elleivät ne jo sisälly normaa-

liin kotivakuutukseen. Kun otat laajan tason

kotivakuutuksen Turvasta, korvaa se myös

ulkomaan matkoilla mukana oleville mat-

katavaroille aiheutuneita vahinkoja 4 500

euroon asti.

Miten toimin, jos sairastun matkalla tai

sattuu tapaturma?

Muista ottaa matkalle mukaan jäsen-

korttisi, joka on myös matkavakuutuskort-

ti. Näin hoitava laitos voi todeta, että asi-

akkaalla on voimassa oleva matkavakuutus

ja että hoidoille löytyy maksaja. Matkava-

kuutuskortti ei kuitenkaan ole maksukort-

ti, joten on hyvä varautua siihen, että kulut

joutuu maksamaan ensin itse ja hakemaan

korvausta myöhemmin vakuutusyhtiöstä.

Jos joudut itse maksamaan hoitokulut, säi-

lytä kuitit ja lähetä ne vahinkoilmoituksen

mukana Turvaan.

SOS auttaa

SOS on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden

omistama kansainvälinen ”hälytyskeskus”.

SOS:issa on ympärivuorokautinen päivystys

ja siellä tunnetaan myös Sähköliiton vakuu-

tus. SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa

kuin hätätapauksissa. He voivat esimerkik-

si neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriase-

man sijainnin.

Puhelusi yhdistyy suomenkieliselle

asiantuntijalle. SOS ryhtyy selvittämään ta-

pausta ja pyytää tarvittaessa avuksi SOS:n

yhteyslääkärin. Ohjeita saatetaan antaa

myös sairastuneen matkakumppanille. SOS

keskustelee tarvittaessa hoitavan lääkärin

kanssa ja välittää potilaan hoidon kannalta

tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

”Kaatuminen USA:ssa: 13 000 €

Ammattiliiton jäsen oli USA:ssa matkalla,

kaatui pahasti ja loukkasi olkapäänsä. Hän

otti yhteyttä SOS:iin ja häntä autettiin mat-

kakohteessa muun muassa lääkäriaseman

löytämiseksi. Korvausta maksettiin yhteen-

sä 13 000 euroa. Tämä summa sisältää hoi-

tokulut USA:ssa sekä olkapääleikkauksen

Suomessa.”

Jos hoitolaitos ei hyväksy matkavakuutus-

korttiasi eikä suostu lähettämään laskua

Turvaan, voit pyytää hoitolaitosta soittamaan

SOS:iin.

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta

Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löy-

tyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta www.

turva.fi/sahkoliitto. Tutustu vakuutusehtoi-

hin ja vakuutuksessa oleviin rajoituksiin en-

nen matkalle lähtöä.

Lisätietoja vakuutuksesta saat Turvan

toimipaikoista, asiamiehiltä tai palvelunu-

merosta 01019 5110. Toimipaikkojen yh-

teystiedot ja lisätietoja Turvasta löydät os-

oitteesta www.turva.fi. Asiakaspalvelun

sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@turva.fi.

kATi ihArAnTA / TurvA
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Tuoretta tietoa turvallisuudesta

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) muutama vuosi
sitten tuotettu sähkötyöturvallisuuteen liittyvä verkkosivusto
on päivitetty. Sivustolta löytyy entistä paremmin keskeisim-
mät sähkötyöturvallisuusasiat.

Päivityksessä sivuston
• sisältö päivitettiin,
• ulkoasua parannettiin,
• käytettävyyttä parannettiin uudella käyttöliittymällä,
• sivuston sisällön tulostusta parannettiin ja
• tiedonhakua parannettiin.

ProDuct -asennusjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa. Tuotteet kiinnitetään johtokanavaan ilman työkalu-
ja ja suuretkin pistorasiaryhmät kytketään yhdellä kertaa. Tuotteet sopivat lähes kaikkiin markkinoilla oleviin
alumiinisiin johtokanaviin. Värit ovat valkoinen ja alumiini sekä järjestelmään kuuluu värillisiä pistorasian
peitelevyjä. Pistorasian peitelevyjen värit ovat vihreä, oranssi, ruskea ja sininen. AP9-jakorasioita saa
myöskin punaisena ja vihreänä, ja yhdessä värillisten ProDuct-pistorasioiden kanssa niillä voidaan ohjeistaa
pistorasioiden käyttöä eri tarkoituksiin ja selkeyttää asennusta esimerkiksi sairaaloissa.
www.abb.fi/asennustuotteet

Värilliset ProDuct-
johtokanavatuotteet ja AP9-
rasiat

ABB Oy
Porvoon Sisäkehä 2, PL 16
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11, fax 010 225 4255
http://www.abb.fi/asennustuotteet

www.tut.fi/sahkotyoturvallisuus
tietoja ja työkaluja sähkötyöturvallisuuden parantamiseen

Sivuston tavoitteena on lisätä sähkötyötur-

vallisuustietämystä ja turvallisuustietoi-

suutta sähköalalla. Sähkötyöturvallisuus-

sivusto on tarkoitettu kaikille sähkötyötur-

vallisuuden parissa työskenteleville sekä

asiasta muuten kiinnostuneille. Sivustol-

ta löytyy sähköalan ammattilaisille, työn-

johdolle, opiskelijoille ja opettajille sekä

maallikoille suunnattu sähkötyöturvalli-

suuden tietosivusto turvallisten työtapojen

kertaamiseen ja tiedon etsimiseen. Sivus-

tolle on koottu tarkistuslistoja ja lomak-

keita yrityksille sähkötyöturvallisuuden

kehittämisen tueksi. Sivusto on vapaas-

ti käytettävissä internetissä osoitteessa

www.tut.fi/sahkotyoturvallisuus.

Sivusto on tuotettu TTY:n teollisuus-

talouden laitoksen turvallisuuden johta-

misen ja suunnittelun yksikössä. Sivuston

teknisestä toteutuksesta vastasi TTY:n Hy-

permedialaboratorio. Sivuston päivityksen

rahoitti Sähköturvallisuuden edistämis-

keskus STEK ry.

www.edunvalvonnantekijat.net.

Sähköliiton Edunvalvonnantekijöiden
uudet kotisivut on avattu!

Käy tutustumassa osoitteessa:

Vasama 5 sivut 2-10.indd 10 18.5.2013 13:26:25
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Siintääkö haaveissa kuuma

moottoritie, vauhdin hurma

ja aurinkoinen kesäpäivä? Mikäli

olet aikeissa aloittaa moottoripyö-

räharrastuksen, valmistautuminen

ja vaihtoehtojen kartoitus on hyvä

aloittaa näillä vinkeillä.

Moottoripyörät eri

käyttötarkoituksiin

Useat autokoulut tarjoavat moot-

toripyöräkursseja ympäri vuoden.

Suoritettava luokka määrittää sen,

kuinka tehokasta moottoripyörää

saa ajaa. Moottoripyörien kuljetta-

miseen oikeuttavat ajokorttiluokat

muuttuivat vuoden alussa, eikä

uusien ajokorttiluokkien korotus

ku

ukauden

KuvaKuva
HANNU

MÄLLI
NEN

Haaveissa vauhdikas harrastus?
onnistu enää pelkällä hakemuk-

sella vaan edellyttää kuljettaja-

opetusta.

Moottoripyörän hankinnassa

kannattaa miettiä, onko sillä

tarkoitus ajaa pitkiä matkoja vai

lyhyitä reissuja esimerkiksi työpai-

kan ja kodin välillä? Ollaanko pal-

jon maantiellä, kaupungissa vai

maastossa? Pyörätyypin valintaan

vaikuttavat sekä aiottu käyttötar-

koitus että omat mieltymykset.

Myös kuljettajan ajokokemus ja

fyysiset mitat vaikuttavat mootto-

ripyörän valintaan. Sopiva pyörä

tekee harrastuksesta nautittavam-

paa ja turvallisempaa.

Ajovarusteilla lisää turvallisuutta

Ajovarusteet ovat olennainen

osa moottoripyöräilyä. Ainoa lain

vaatima suojavaruste on kypärä.

Pakollisen kypärän lisäksi tärkeitä

varusteita ovat myös ajotakki,

-housut, -kengät ja -hanskat. Ne

suojaavat sekä onnettomuuksissa

että haastavissa sääolosuhteissa.

Kestäviä materiaaleja ovat nahka

ja muut vettä hylkivät, tuulta

läpäisemättömät ja hengittävät

erikoismateriaalit.

Moottoripyörävalinnallakin

voi vaikuttaa ajoturvallisuuteen.

ABS-jarrut ovat yksi turvallisuutta

lisäävä ominaisuus. Ne auttavat

pitämään pyörän pystyssä äkki-

jarrutuksissa, lyhentävät jarrutuk-

seen tarvittavaa matkaa ja siten

ehkäisevät kuolemaan johtavia

onnettomuuksia. Ajoturvallisuutta

lisää myös luistonestojärjestelmä.

Se avustaa pidon säilyttämisessä,

jolloin vetävä pyörä ei pääse luis-

tamaan liukkaalla tiellä hallitse-

mattomasti.

Upouusi vai käytetty?

Moottoripyörän hankinnassa

yksi suurimmista päätöksistä on

valinta uuden ja käytetyn mootto-

ripyörän väliltä. Käytetyn mootto-

ripyörän hankinnassa kannattaa

olla kuitenkin tarkkana. Ostaja on

aina vastuussa kaupan kohteen

kunnon tarkistamisesta, mutta

virhevastuutakuu suojaa ostajaa

liikkeessä tehdyissä kaupoissa.

Yksityisten henkilöiden välisissä

moottoripyöräkaupoissa kulutta-

jansuojaa ei ole.

Moottoripyörälle on hyvä teh-

dä perusteellinen kuntokartoitus

ennen ostopäätöstä, sillä niitä ei

vuosikatsasteta autojen tapaan.

Ulkoisen olemuksen tarkastami-

sen ohella kannattaa perehtyä

pyörän rekisteröintitodistukseen ja

huoltokirjaan.

Pyörän hankinnan jälkeen

Kokeneidenkaan motoristien ei

kannata unohtaa taitojen päivi-

tystä esimerkiksi keväisin. Monet

moottoripyöräkerhot ja yhdistyk-

set järjestävät turvallisen ajon

ja ennakoivan ajon koulutuksia.

Niissä keskitytään usein teorian

ja ajoharjoitteiden kautta turvalli-

sempaan ajamiseen.

Moottoripyörä pitää vakuuttaa.

Kaikilla liikenteessä käytettävillä

moottoriajoneuvoilla on oltava

lakisääteinen liikennevakuutus,

koska liikenteessä voi aiheutua

vahinkoa ulkopuoliselle osapuo-

lelle. Lisäksi oman ajoneuvon

vahinkojen varalle kannattaa ottaa

vapaaehtoinen ns. kaskovakuutus.

Lisätietoa moottoripyörän vakuu-

tuksista saat vakuutusyhtiöstäsi.

Teksti: Janica Lamberg/TUrvA

Kuva: riiTTa KaLLiO

– Rentukka on pirteänkeltainen rantojen kosteikkojen

komistus ja monelle mieluisa kesän merkki, sanoo

luontokuvaaja ja oululaisen seniorisähköasentaja

Pertti Mällisen poika Hannu Mällinen, joka on

kuvannut myös tämänkertaisen Vasaman kannen

ja sivun 14 kuvat. Mällisen hienoja luontokuvia voi

katsoa lisää nettisivulta www.pohjoinenvalo.org.
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Taitaja2013-kilpailun kolman-

tena eli viimeisenä kilpailu-

päivänä kahdeksan sähkö-

asennusfinalistia sekä suomalainen ja

hollantilainen vieraskilpailija pähkäi-

levät ensimmäisenä päivänä aloitetun

tehtävän loppuunsaattamisessa.

Asennuskohteena on huoltomo-

duulin sähköistys ja puhallinyksikön

sähkökäyttö. Tehtävässä asennetaan

kiinteistöön valaistusta, pistorasioi-

ta, lämmitystä sekä valaistuksen ja

sähkökäytön ohjausjärjestelmä täy-

delliseen käyttökuntoon.

Tehtävään on varattu aikaa ensim-

mäisenä päivänä seitsemän ja toise-

na neljä tuntia. Kilpailijat tutkivat pii-

rustuksia tarkasti, tarkkaa on myös

työn jälki ja tarkkoja ovat kilpailualu-

eella liikkuvat tuomaritkin.

Kello käy, kilpailijat pyyhkäise-

vät otsaansa ja ottavat siemauksen

vesipullostaan. Tulosta syntyy am-

mattilaisten ottein, vielä viimeiset

mittaukset, käyttöönottopöytäkirjan

täyttäminen ja näyttäminen tuomaril-

le sekä laitteiden toiminnan esittely

”asiakkaalle”.

Huh! Valmista tuli, mutta usealla

kilpailijalla vasta viimeisellä minuu-

tilla. Tämä urakka on nyt ohi!

Toisen kilpailupäivän tehtä-

vä saattoi monelle nuorelle, vasta

ammattiopintojaan päättävälle ol-

la asennuskohteena hieman erikoi-

sempi. Tehtävänä oli sähköverkos-

toasennuskohde eli pylväsliittymän

rakentaminen AMKA-linjasta katuja-

kokaapille ja/tai mittauskeskuksel-

le. Liittymä asennettiin täydelliseen

käyttökuntoon.

”Mahtava kokemus”

Sähköasennuksen kolmen kärki oli

varsin tiukka. Toiseksi tullut kortes-

järveläinen Timo Joensuu Järviseu-

dun ammatti-instituutista totesi, et-

tä kilpailussa täytyi pitää kiirettä

aivan loppuun asti.

– Tämä kilpailu on ollut todel-

la mahtava kokemus, vaikka tietysti

kakkossijalle jääminen aluksi tuntui

pettymykseltä. Tehtävät olivat mie-

lestäni sopivan tasoisia, vaikka en

ollut ehtinyt koulussa valmistautua

kuin muutamia päiviä työharjoitte-

lun ohessa,Timo sanoi.

Timo tekee alansa perustöitä har-

joittelijana PR-Sähköasennus Oy:ssä.

Sähköalalle hän on tullut, koska kä-

den taidot ja niiden kehittäminen

kiinnostavat ja esimerkiksi lukio-

opintoihin hänellä ei ollut intoa.

– Ihan hyvä valinta sähköala on

ollut. Toivottavasti työt jatkuvat ny-

kyisessä työpaikassa ainakin ensi

tammikuuhun asti, jolloin aloitan va-

rusmiespalvelukseni Kajaanissa, Ti-

mo tuumi.

Timo harrastaa vapaa-aikanaan

kavereiden kanssa oleilua sekä lii-

kuntaa, muun muassa hyppykenkä-

kävelyä.

Kolmanneksi kisassa puurtanut

Eetu Salonen Jyväskylän ja Jämsän

ammattiopistosta hakeutui sähkö-

alalle rakennusalalla toimivan isän-

sä innoittamana.

– Kaksi vuotta olin koulussa, ja

nyt yli vuoden olen työskennellyt An-

sioniemen Sähkö Oy:ssä ja suoritta-

nut samalla koulussa vain yleisainei-

ta, joutsalainen Eetu esitteli.

– Vakituinen työpaikka minulla on

ollut kolmen kuukauden ajan. Työn-

antaja myös tuki kilpailuun osallis-

tumista antamalla työvaatteet ja työ-

kalut käyttöön.

Myös Eetun mielestä kilpailuteh-

tävät olivat hyviä, käytännöllisiä ja

hyvin osaamista mittaavia.

– Meillä oli koulussa viikon prep-

pauskurssi kilpailua varten, mutta

pylväsasennustehtävä oli minusta

vaikea, koska en ole käytännössä juu-

ri sellaisia töitä tehnyt. Kilpailu oli

tiukka ja kolmen kärki aika tasainen.

Aktiivinen Eetu on Sähköliiton jä-

sen. Hän toimii osin harrastusluon-

toisesti myös puolivakinaisessa pa-

lokunnassa, jossa on myös palkattuja

päivystystehtäviä. Hänen muita har-

rastuksiaan ovat metsästys ja kun-

toilu. Ensi tammikuussa Eetu aloit-

taa varusmiespalveluksensa niin

ikään Kajaanissa.

Osaaminen hallussa,

nopeus kertyy työssä

Lajivastaava Juha Liiten Pohjois-

Karjalan ammattiopistosta Liek-

sasta kertoi, että kilpailutehtävien

laadinnassa tarkoitus on kuvata ta-

vanomaista ja todellista tehtävää, jo-

ka asentajalle saattaa työssään tulla.

– Kilpailutasona on ammatillisen

oppilaitoksen vaatimusten kiitettävä

osaaminen. Toki aina kilpailijaa aut-

taa ja hänen menestystään parantaa

oma aktiivisuus ja monipuolinen tek-

ninen osaaminen esimerkiksi vastaa-

vanlaisen harrastuksen kautta, Liiten

sanoo.

Liitenin havainto oli, että kahdek-

san finalistia ovat huippuosaajia ja

tekevät erittäin siistiä työtä, mutta

tekemisen nopeus heille kertyy vasta

työkokemuksen karttuessa.

Ammattitaidon SM-kilpailussa Taitaja2013:ssa Joensuussa 400
alansa nuorta 40:ltä eri alalta osoitti taitonsa. Kilpailijoiden itsensä
lisäksi tapahtumalla on suuri merkitys ammattiopettajille, oppilai-
toksille ja eri alojen yrityksille. Ammattiosaamisen tasoon ja amma-
tillisiin opiskelumahdollisuuksiin tutustui noin 35 000 kävijää.

Osaamisen iloa Taitaja 2013-kilpailuissa

Teksti ja kuvat: Jarmo Seppälä

Olli-Pekka Hirsso Oulun seudun

ammattiopistosta vei niukasti

sähköasennuskisan voiton.

Koulutuskeskus Salpauksen Jani Lahtimo

pohti sähkölukon saloja.
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Myös sähköasennuksen lajipääl-

likkö Jorma Kärkkäinen Ylä-Savon

ammattiopistosta huomasi, että työn

jälkeen ja asiakaspalveluosaamiseen

on oppilaitoksissa kiinnitetty huomi-

ota.

– Ammattiosaamisessa on tietysti

yksilökohtaisia eroja, jotka tällaises-

sa kilpailussakin näkyvät. Alan opet-

tajan 37 vuoden kokemuksella voin

sanoa, että yleisesti ottaen meille on

tulossa ammattiin hyviä nuoria, joil-

la on osaamista ja tekemisen meinin-

ki.

Kärkkäinen pitää Taitaja-tapah-

tumaa hyvänä palaute- ja vertai-

lumahdollisuutena opiskelijoiden

lisäksi myös alan opettajille ja oppi-

laitoksille.Myös yhteistyöyritykset ja

muut yritykset saavat käsityksen am-

mattikoulutuksen nykytasosta.

Kilpailussa sovellettiin

käytännön työtehtäviä

Automaatioasennuksessa ensimmäi-

senä tehtävänä oli toteuttaa pin-

nankorkeuden säätöpiirin muutos.

Toisena tehtävänä oli ottaa käyt-

töön kesken jäänyt automaatiosovel-

lus. Seuraava tehtävänä oli muuttaa

prosessin putkituksen fyysistä to-

teutusta ja tehdä tehtäväkuvauksen

mukaiset muutokset säätöpiirien toi-

mintaan.

Kolmantena päivänä kilpailijoi-

den piti suorittaa toimilaitteen vaih-

totyö ja saattaa toiminta toimintase-

lostuksen mukaiseksi.

Elektroniikkatehtävään kuuluivat

yhden piirilevyn tietokoneen käyt-

töönotto, ohjelmiston ja oheislaitteen

asennus annettujen ohjeiden mukai-

sesti sekä sähköisen moottorilukon

ja ohjaimen yhdistäminen ja käyt-

töönotto.

Muita tehtäviä olivat piirilevyoh-

jainkortin CAD-suunnittelu, piirikor-

tin kalustus annetun dokumentaati-

on mukaisesti, piirikortin liittäminen

tehtävässä 2 oleviin tuotteisiin sekä

kalustetun piirikortin testaaminen.

Kahden vuoden

järjestelyoperaatio

Taitaja on kilpailijoilleen mahdolli-

suus uuden oppimiseen, kasvavaan

itsevarmuuteen ja uusiin kokemuk-

siin.

Taitaja myös on ammattikoulu-

tuksen näyteikkuna. Se on koulutuk-

sen laadun kehittämisen työkalu ja

hyvä mahdollisuus yhteistyöhön eri

yritysten kanssa. Kilpailun tuoma-

Taitaja2013
Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu

Taitaja on Suomen suurin amma-

tillisen koulutuksen vuosittainen

tapahtuma. Taitaja2013 Joensuu

-tapahtuman järjesti Pohjois-Karjalan

koulutuskuntayhtymä yhdessä oppilai-

tostensa ja yhteistyökumppaneidensa

kanssa. Taustaorganisaationa toimii

Skills Finland ry.

Ammattitaidon SM-kilpailuissa

oman alansa Suomen mestaruudesta

kilpaili 400 nuorta 40 alalta.

Samalla järjestettiin erityistä tu-

kea tarvitsevien TaitajaPLUS-ammat-

titaitokilpailut sekä Taitaja9-kilpailu,

jossa 100 peruskoulun yhdeksäsluok-

kalaista kilpaili kädentaidoissa.

Tapahtumassa vieraili noin

35 000 kävijää.

aitaja 2013-kilpailuissa

reita on sekä alan oppilaitoksista et-

tä yrityksistä.

– Tapahtuman järjestäminen on

iso operaatio: Yli kaksi vuotta, 4,2

miljoonaa euroa, sata henkilöä pe-

rustiimissä ja tuhat taustavaikut-

tajaa, Taitaja2013:n johtaja Anne

Karppinen Pohjois-Karjalan koulu-

tuskuntayhtymästä esitteli.

Karppinen oli tyytyväinen on-

nistuneeseen tapahtumaan. – Oma

sitoutunut ja osaava toimijajouk-

komme sekä tapahtumaa tukeneet

lukuisat yritykset ansaitsevat suuret

kiitokset onnistuneista järjestelyistä,

Karppinen kiitteli. n

TulokSia

SähköaSeNNuS:

hirsso olli-Pekka, Oulun seudun ammattiopisto, 81.14

Joensuu Timo, Järviseudun ammatti-instituutti, 79.58

Salonen eetu, Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto, 79.04

Ranta-Nilkku Pauli, Keski-Pohjanmaan

koulutusyhtymä, 73.43

Pehkonen Ville, Savon ammatti- ja aikuisopisto, 68.01

kuoppala Ville, Koulutuskeskus Salpaus, 67.65

Petrell Max, Luksia, Länsi-Uudenmaan

ammattiopisto, 63.87

lindholm Jesse, Satakunnan ammattiopisto, 46.74

auToMaaTioaSeNNuS:

koistinen Peetu-kasimir, Vaasan ammattiopisto, 71.00

Muuraiskangas antti, Keski-Pohjanmaan

koulutusyhtymä, 68.50

harjunen oskari, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, 67.00

Sorsamäki Niko, Keski-Pohjanmaan

koulutusyhtymä, 50.00

Jämsén Jesse, Koulutuskeskus Salpaus, 49.50

kinnunen Markus, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, 46.50

hautaniemi lauri, Tampereen seudun

ammatiopisto, 45.50

Manninen laura, Etelä-Kymenlaakson

ammattiopisto, 37.50

elekTRoNiikka:

immonen Tapio, Oulun seudun ammattiopisto, 88.00

lahtimo Jani, Koulutuskeskus Salpaus, 85.50

Väisänen Jari, Kainuun ammattiopisto, 74.50

ahola Santtu, Koulutuskeskus Salpaus, 73.50

kautiala ilmari, Salon seudun ammattiopisto, 73.00

aaltonen Joonas, Salon seudun ammattiopisto, 73.00

Tapper Veli, Jyväskylän ja Jämsän ammattiopisto, 69.50

helminen Ville, Etelä-Karjalan ammattiopisto, 61.50

Eetu Salonen (vas.) ja Timo Joensuu

pitivät Taitaja-kilpailua haastavana ja

antoisana kokemuksena.

– Taitajakisa on ammattikoulutuksen

näyteikkuna, sanoo Anne Karppinen.
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Turun Telakan Sähköasentajien

työhuonekunta täytti 50 vuot-

ta 4.4.2013. Varsinaiset juhlat

järjestettiin 12.4. laivaravintola

Svarte Rudolfilla Aurajoen ran-

nalla.

Juhliin osallistui myös Turun

Seudun Sähkötyöntekijät ry:n pu-

heenjohtaja Jukka Alakoski, joka

toi ammattiosaston tervehdyksen

ja luovutti ammattiosaston viirin

työhuonekunnalle.

Juhlapaikka sopi tarkoituk-

seen hyvin, koska työhuonekun-

tamme on perustettu 1963 Crich-

Oulun sähköasentajien yhdis-

tys juhli 60-vuotista taival-

taan julkaisemalla 152-sivuisen

juhlahistorian. Lauri Järvisen kir-

joittama Valtakunnan ykkönen on

katsaus sähköalan työntekijöiden

ammatilliseen järjestäytymiseen

ja työtaisteluihin Oulun näkökul-

masta.

Oulun Seurahuonetta komisti

sähkövalaistus jo vuonna 1887,

ja kaupungin ensimmäiset katu-

valotkin syttyivät vain pari vuotta

myöhemmin.

Sähkömiesten taival tästä

tilanteesta nyt kuutta vuosi-

kymmentään juhlivan Oulun

sähkötyöntekijäin Ammattiosasto

numero Ykkösen perustamiseen

keväällä 1953 oli pitkä ja ajoit-

tain kivikkoinen.

– Sitä oli myös alan kehitys

itsenäiseksi, kestäväksi ammat-

tiliitoksi, jonka synnyssä 1955

Turun telakan
sähköasentajat juhlivat

ton-Vulcanin telakalla samaisen

joen varrella. Perustajajäseninä oli

kuutisenkymmentä silloisen tela-

kan sähköasentajaa, ja uusi työ-

huonekunta liittyi Turun Seudun

Sähkötyöntekijät Ry osasto 041:n

jäseneksi.

Suurimmillaan 1960-70-luku-

jen taitteessa sähkömiesten vah-

vuus oli molemmilla puolin

jokea yhteensä 350-360 henkeä.

Laivanrakennuksen siirryttyä Au-

rajoen rannalta Turun Uudelle Te-

lakalle Pernoon siirtyivät mukana

myös sähkömiehet vuonna 1978.

Jäsenmäärämme on vuosi-

kymmenien kuluessa vähentynyt,

erityisesti vuonna 1997 sähköva-

rustelun ulkoistamisen myötä ja

uudelleen vuonna 2003 perus-

tetun sähkökäyttöönotto-osaston

lakkauttamiseen vuonna 2010.

Tällä hetkellä telakan sähkö-

kunnossapidossa ja työhuonekun-

nassa on 21 urhoollista jäsentä.

Työhuonekunnastamme monia

aktiiveja jäseniä on ollut mukana

ammattiosaston ja liiton toimin-

nassa. Olemme myös joutuneet

taistelemaan palkoista, työeh-

doista ja puolustamaan sopimus-

oikeuttamme vuosikymmenien

saatossa.

Viimeaikaisista telakkayhtiöm-

me rahoitusvaikeuksista ja nega-

tiivisesta uutisoinnista huolimatta

uskomme kuitenkin asioiden

ratkeavan ja laivanrakennuksen

jatkuvan täällä Turun telakalla ja

Suomessa.

Teksti: KAri VinnAri

Sähköalan pääluottamusmies

STX Finland

oululaisilla sähköalan työläisillä

oli myös tietä avaava, keskeinen

rooli, Järvinen sanoo.

Ammatillinen identiteetti

osaston perustana

Ensimmäinen Suomen Sähkö-

työntekijäin Liitto oli kyllä pe-

rustettu jo Venäjän vallan aikana

Helsingissä 1907. Siihen liittyi jo

samana vuonna myös Oulun silloi-

nen osasto.

Vaikka liiton perustaminen

sinänsä oli osoitus sähkömiesten

vahvistuvasta ammatillisesta

identiteetistä, voimaa todelliseen

liittotason toimintaan ei vielä ollut

ja tämän Liiton historia jäi lyhyek-

si päättyen virallisesti jo syksyllä

1909. Päätöksen seurauksena

liiton osastot siirtyivät Metalliliit-

toon.

Ensimmäinen Metalliliittoon

kuulumaton sähkötyöntekijäin

itsenäinen ammattiosasto perus-

tettiin Ouluun 26. huhtikuuta

1953. Uusi yhdistys päätettiin

nimetä Oulun Sähkötyöntekijäin

Ammattiosastoksi. Tämä osasto

pyrki alusta lähtien toimimaan

myös valtakunnallisen Sähköliiton

perustamiseksi. Maan sähkötyön-

tekijäin viettäessä kesällä 1955

retkeilypäiviään Oulussa liitto-

suunnitelma ponnahti vauhdilla

eteenpäin ja 16 paikkakunnalta

saapunut kokousväki teki päätök-

sen Sähköliiton perustamisesta jo

saman vuoden kuluessa.

Oulun sähköasentajien yh-

distyksestä tuli itseoikeutetusti

uuden liiton osasto Numero

Yksi, joka huhtikuussa 2013

vietti 60-vuotisjuhliaan. Osasto

on vuosikymmenten kuluessa

laajentunut yli 1100-jäseniseksi.

Nykyinen puheenjohtaja Tapio

Heikkinen on järjestyksessä nel-

jästoista.

Teksti: TApio HeiKKinen

Kuvat: HAnnu MäLLinen

Valtakunnan ykkönen täytti 60 vuotta
60-vuotias ammattiosasto juhlisti

merkkivuottaan julkaisemalla historiansa.

Merikoskisalin julkaisutilaisuuteen

kerääntyi nelisenkymmentä

osaston entistä ja nykyistä aktiivia.

Historiankirjoittaja Lauri Järvisen lisäksi

tilaisuudessa puhuivat osaston nykyinen

puheenjohtaja Tapio Heikkinen (eturivissä

seitsemäs oikealta) ja liittopuheenjohtaja

Martti Alakoski (toinen oikealta), joka

korosti Oulun osaston panosta koko

Sähköliiton perustamisessa.

Osastohistorian kirjoittaja Lauri

Järvinen kiitti historiikkitoimi-

kuntaa hyvästä yhteistyöstä.
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Klubi on maksuton.Tule korkkaamaan kesä!
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25.–26.5.2013

maailma kylässä
-festivaali

Tule työmatkalle maailman
ympäri ja voita reissu Mosambikiin!

SASKin teltta Rautatientorilla

Lakimies Mira Kivelä kertoo työnsä

Työsuhdejuristeissa olleen pääasiassa

asianajoa työsuhde- ja työrikosasioissa. Itse

asiassa hänen koko työuransa painottuu

työoikeuteen.

Kolmekymppinen Kivelä on toiminut

niin lakimiesharjoittelijana Tampereen

syyttäjänvirastossa kuin Turun yliopiston

työoikeuden professorin tutkimusavustajana

ja kirjoittajana

teoksissa nimeltä

”Sovittaisiinko

paikallisesti?” ja

”Paikallinen sopi-

minen yksityisellä

sektorilla”.

Etuuskäsitte-

lykään ei hänelle

ole ihan vierasta,

sillä oikeustieteen opiskelijana hän on teh-

nyt useampana vuotena kesätöitä Kelassa

vanhempainetuusasioita ratkoen.

Arvonimeltään varatuomari

Kivelä on auskultoinut Länsi-Uudenmaan

käräjäoikeudessa. Auskultointi tarkoittaa,

että hän on toiminut lainkäyttötehtävissä

käräjäoikeudessa ja asianmukaisesti suo-

rittanut hänelle määrätyt tuomarintehtävät

riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Hovioikeus

myöntää lakimiehelle, joka näin vuoden ajan

tekee, varatuomarin arvonimen.

Kivelä pitää arvonimeä ja oikeustieteel-

listen julkaisujen kirjoittamista uransa koho-

kohtina. Saavutuksena voidaan pitää myös

Puolustusketju vahvistui:
Lakimieheksi valittiin työoikeuden
ja oikeudenkäyntien asiantuntija

Sähköliiton lakimiehen tehtävissä on toukokuussa aloittanut
varatuomari Mira Kivelä. Liiton keskustoimistoon Tampereelle
Kivelä siirtyi Helsingistä Työsuhdejuristit Oy:n lakimiehen ja
toimitusjohtajan tehtävistä.

”Ay-toimintaa tarvitaan tasapai-
nottamaan voimasuhteita työmark-
kinoilla. Ilman ammattiyhdistyksen
tukea yksittäinen työntekijä on
heikossa asemassa suhteessa

työnantajaan.”

sitä, että hän on omana itsenään ja omalla

työnteollaan päässyt lakimieheksi Työsuhde-

juristeihin vain 23-vuotiaana juristinalkuna

ja tullut myöhemmin valituksi yhtiön toimi-

tusjohtajaksi muiden hakijoiden joukosta.

– Omasta mielestäni Sähköliittoon töi-

hin pääseminen on meriitti, Kivelä painottaa

ja kertoo olevansa onnellinen siitä, että on

nuorena naisena pystynyt työllään ja osaa-

misellaan vakuutta-

maan ja päässyt siten

uralla eteenpäin.

Kutsumusammatissa

Kivelän ponnahdus-

lauta työelämään oli

asianajotyö työnan-

tajapuolen leivissä.

Silti ammattiyhdis-

tystoiminta on pitkään ollut lähellä hänen

sydäntään.

– Opiskeluajoista lähtien ajattelin, että

paikkani työelämässä olisi työoikeuden

parissa ja nimenomaan työntekijäpuolella,

toteaa opiskellessaan osa-aikamyyjänäkin ja

PAMin luottamusmiehenä toiminut Kivelä.

– Ay-toimintaa tarvitaan tasapainotta-

maan voimasuhteita työmarkkinoilla. Ilman

ammattiyhdistyksen tukea yksittäinen

työntekijä on heikossa asemassa suhteessa

työnantajaan, Kivelä sanoo.

Sähköliitto vanha tuttu

Kivelä ei missään vaiheessa haudannut

ajatusta, että jonain päivänä vielä olisi

työntekijäpuolella töissä. Kun

Sähköliitto haki lakimiestä,

kaikki toiveet hyvästä työpaikas-

ta yhdistyivät. Ja bonuksena tuli

mahdollisuus palata takaisin

kotiseudulle Pirkanmaalle.

Hämeenkyrössä syntynyt,

lapsuutensa ja nuoruutensa

Ylöjärvellä asunut ja Turussa

opiskellut Kivelä lähti työn pe-

rässä Espooseen ja Kirkkonum-

melle. Nyt hän asuu Kangasalla

omakotitaloa. Rakennusmies–

rekkakuski-aviomies, pikkuinen

poika ja kaksi koiraa käsittävä

perhe kasvaa toisella lapsella

marraskuun alussa.

Työkeskeinen Kivelä saa

virtaa paitsi perheestään myös

uuden työpaikan haasteista.

Sähköliitto oli Kivelälle ennes-

tään tuttu – vastapuolelta. Jo

työsuhdejuristina hän piti Sähköliittoa aktii-

visena ja ponnekkaasti jäsentensä asioita ja

etuja ajavana työntekijäliittona. Mielikuva ei

ole liitossa olon aikana muuttunut.

Teksti ja kuva: JonnA heiniluoMA

Mira Kivelä läpäisi pitkän prässin.

Hakuprosessiin kuului niin

työhaastattelu, jossa puheenjohtaja,

liittosihteeri ja neuvottelupäällikkö

laukoivat kiperiä kysymyksiä kuin

soveltuvuustestit ja psykologin

haastattelukin.
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Jee! On taas se aika vuodesta,

kun tuhannet ammattiin opis-

kelevat ympäri Suomen päättävät

opintonsa vastavalmistuneina,

oman alansa ammattilaisina. Näin

on asia myös yli 3 000 sähköisillä

aloilla opiskelevalla nuorella, joista

suuri osa on myös Sähköliiton op-

pilasjäseniä.

Opintonsa päättävällä on

edessään tiukkaa pohdintaa siitä,

miten edetä elämässä eteenpäin.

Osa päätyy jatkamaan opintojaan

Sähköjengi
valmiina työelämään!

ammattikorkeakoulussa, mutta

suurin osa valmistuneista lähtee

toteuttamaan koulussa opittuja tai-

toja työelämään. Armeijan tai si-

viilipalveluksen suorittaminen heti

opiskeluiden päätyttyä voi siirtää

työelämään siirtymistä, mutta töitä

ehtii tekemään niiden jälkeenkin.

Työelämään siirtymisessä on

omat haasteensa. Suurin haaste

on tietenkin ammattiaan vastaavan

työpaikan löytäminen. Työpaikkaa

hakiessa korostuu oma aktiivi-

suus ja asenne. Opintojen aikana

suoritetut työharjoittelujaksot ja

niissä annetut näytöt työnantajalle

ovat myös hyvä kanava hankkia

työpaikka.

Moni hyvin harjoittelujakson-

sa hoitanut opiskelija pääseekin

töihin yritykseen, jossa hän har-

joittelunsa suoritti. Kaikille valmis-

tuneille ei välttämättä työpaikkaa

löydy heti valmistumisen jälkeen.

Siitä ei kuitenkaan kannata ma-

sentua, vaan jatkaa aktiivisesti

työpaikan etsintää kaikkien mah-

dollisten kanavien kautta. Kyllä se

vielä tärppää!

Koulusta työelämään?

Kun menee töihin, on tärkeää

tehdä työsopimus yhdessä työnan-

tajan kanssa.

Työsopimus kannattaa ehdot-

tomasti tehdä kirjallisena. Työso-

pimuksessa sovitaan kaikista kes-

keisistä työelämän pelisäännöistä,

joita työpaikalla yhteisesti nouda-

tetaan. Sopimuksessa määritellään

muun muassa työaika ja palkka,

jota työsuhteen alkaessa makse-

taan. On tärkeää myös tarkistaa,

että työsopimukseen kirjataan se

työehtosopimus, jota työnantaja on

velvollinen noudattamaan.

On hyvä tutustua alan työehto-

sopimukseen jo ennen työsopimuk-

sen tekemistä. Kaikki Sähköliiton

yhdessä vastaavien työnantaja-

järjestöjen kanssa neuvottelemat

työehtosopimukset löytyvät liiton

nettisivuilta osoitteesta www.sah-

koliitto.fi.

Liity varsinaiseksi jäseneksi!

Sähköliitto on jo pitkään pyrkinyt

aktiivisesti tavoittamaan sähköisil-

lä aloilla opiskelevia nuoria. Olem-

me kiertäneet useissa kymmenissä

ammattioppilaitoksissa kertomassa

liiton toiminnasta ja työelämän

pelisäännöistä.

Liiton oppilasjäsenmäärä on-

kin tällä hetkellä ennätyskorkea;

meillä on peräti yli 6 000 oppilas-

jäsentä. Oppilasjäsenyyden tarkoi-

tuksena on tehdä liiton toimintaa

tutuksi nuorille, jotta työelämään

siirryttäessä varsinaiseksi jäse-

neksi liittyminen olisi luontevaa

ja helppoa.

Sähköliiton oppilasjäsenenä

oletkin saanut tietoa liiton toimin-

nasta koko opiskelun ajan. Muis-

tathan, että valmistuttuasi oppi-

lasjäsenyytesi päättyy, ja töihin

mennessä on muistettava liittyä

varsinaiseksi jäseneksi.

Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4

prosenttia. Varsinaisena jäsenenä

olet osa vahvaa Sähköliittoa ja saat

liiton tuen taaksesi tarvittaessa.

Jäsenmaksulla saat myös monia

muita etuuksia käyttöösi.

Liittyminen ja oppilasjäse-

nyyden vaihtaminen varsinaiseksi

jäsenyydeksi on yksinkertaista.

Helpointa on käydä hoitamassa

jäsenyys kuntoon sähköisesti liiton

nettisivujen kautta. Voit myös täyt-

tää viereisen sivun lomakkeen.

Tukea ja turvaa!

Liiton tärkeimpänä jäsenetuna

saat hyvin neuvotellun työehtoso-

pimuksen ja edunvalvonnan. Säh-

köliiton jäsenenä olet myös Säh-

köliiton työttömyyskassan jäsen

ja työttömyysturvasi on kunnossa

heti työssäoloehdon täyttymisen

jälkeen.

Työpaikkasi luottamusmieheltä

saat tärkeää tukea ja opastusta

erilaisissa työelämän ongelmati-

lanteissa. Liiton ja samalla oman

alueesi ammattiosaston jäsenenä

pääset nauttimaan myös monista

muista jäseneduista. Täydellisen

listauksen kaikista jäseneduista

löydät liiton kotisivuilta.

Oman alueesi ammattiosas-

ton toimintaan pääsee helposti

mukaan. Osaston toiminnasta voit

kysellä lisää esimerkiksi tulevan

työpaikan Sähköliittoon kuuluvilta

työkavereilta. Osalla ammattiosas-

toista on omat nettisivut, joita

seuraamalla pysyy hyvin mukana

siitä, minkälaista toimintaa osasto

jäsenilleen tarjoaa.

Onnittelut kaikille valmistuville,

hyvää kesää ja tervetuloa osaksi

sähköistä jengiä!

Juha Jumisko

nuorisoasiamies

Projektityöntekijä Juha Jumisko

aloittaa työn Sähköliiton

päätoimisena nuorisoasiamiehenä

kesäkuun alusta alkaen.

Muistathan,
että valmistuttuasi
oppilasjäsenyytesi
päättyy, ja töihin

mennessä on muistettava
liittyä varsinaiseksi

jäseneksi.
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Jäsenrekisterin puhelinpäivysty: 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 tai jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

JÄSENPALVELUT

Liity jäseneksi
sahkoliitto.fi:ssä tai
täytä tämä lomake!
Sähköliiton jäsenenä olet myös Sähköalojen työttömyyskassan jäsen ja

työttömyysturvasi on kunnossa heti työssäoloehdon täyttymisen jälkeen.

Lomakkeella valtuutat samalla työttömyyskassan perimään jäsenmaksun kassan

maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista. Katso myös sivu 18.

Jäsenmaksu on
verovähennyskelpoinen
Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4 %

veronalaisesta tulosta. Maksat lii-

ton jäsenmaksun kaikista ennakon-

pidätyksen alaisista palkkatuloista,

myös lomarahasta ja lomakorvauk-

sesta, osa-aikatyöstä ja työstä, jota

teet saadessasi soviteltua työttö-

myyspäivärahaa. Jäsenmaksu on

verotuksessa vähennyskelpoinen.

Kesäduunari!
Soita 0800 179 279!

www.kesaduunari.fi
www.facebook.com/

kesaduunari

Katso täyttöohjeet
JÄSEN TÄYTTÄÄ (Käsin täytettäessä kirjoitetaan suuraakkosilla)

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti

Äidinkieli Kansalaisuus

suomi ruotsi muu, mikä suomi muu, mikä

Jäsenyystiedot Ammattiosaston nimi Osaston numero Sähköliittoon liittymispäivä

Uusi jäsen Työpaikka vaihtuu Osasto vaihtuu Liitto vaihtuu
Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Jäsenmaksuryhmä Opiskelun päättymisaika

maksava jäsen vapaajäsen opiskelijajäsen

Työsuhde Ammattinimike Oppiarvo/koulutus Työsuhteen alkamisaika

Työsuhteen laatu Työnantajan toimiala Sopimusalanumero (ks. ohje)

kokoaikatyö osa-aikatyö
Omistatko tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, puoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet (ks. ohje)

ei kyllä %
Jäsenmaksun
perintä Työnantaja perii jäsenmaksun Maksan itse jäsenmaksun

Valtuutus ja
voimassaolo-
aika

Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta.
Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään jäsen-
maksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa
olevien päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa
työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään
kuukauden kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus.
Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa, ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen
liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle.

Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

Jäsenen
allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus
Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot)

Työnantaja Työnantaja Puhelin Työnantajan Y-tunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti

Tilittäjä/
selvittäjä

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja) Puhelin Matkapuhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti

Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja) Puhelin Faksi

Selvitysmuoto/
maksutapa

Konekielinen
selvitys

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista Viitetilisiirrot Viitelista Viestillinen

Jäsenmaksun
perintä

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)

Työnantajan
allekirjoitus

Päiväys Työnantajan edustajan allekirjoitus Nimen selvennys

Jos maksat jäsenmaksun itse suoraan liitolle, työnantaja ei allekirjoita lomaketta (ks. ohje).

Lomakkeen
jakelu

Tarvittava määrä allekirjoitettuja lomakkeita. Kun työnantaja perii, heille jää yksi lomakekappale ja
yksi toimitetaan liittoon. Jos maksat itse, toimitat liitolle yhden allekirjoittamasi kappaleen (ks. ohje).

LiiTTYmisiLmoiTus/PERiNTÄsoPimus
ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

opiskelut ohi?
Töihin menossa?
Muistathan, että valmistuttuasi

oppilasjäsenyytesi liitossa päättyy,

joten töihin mennessä sinun on

muistettava liittyä varsinaiseksi

jäseneksi. Kun valmistut ja työllis-

tyt sähköalalle, jatka jäsenyyttäsi

Sähköliitossa. Jos työllistyt muulle

alalle, liity liittoon, jonka tessiä

alalla noudatetaan. Sopivan liiton

löydät osoitteesta www.liitot.fi.

Liity täysjäseneksi
– saat täydet edut!
Kaikkiin Sähköliiton jäsenetuihin,

kuten matkavakuutukseen, pääset

kiinni liittymällä liiton maksavaksi

jäseneksi. Maksavaksi jäseneksi

liittymällä pystyt myös kartutta-

maan oikeuttasi ansiosidonnaiseen

työttömyyskorvaukseen tekemilläsi

kesä- ja pätkätöillä.

Kannattaa siis liittyä maksa-

vaksi jäseneksi jo tehdessä palkka-

töitä opiskelun aikana. Opiskelusi

aikana tekemäsi työn ei tarvitse

olla sähköalan työtä.

Täysjäsenyyden alkaessa sinul-

le postitetaan jäsenkortti, jossa on

mukana liiton tarjoama matkusta-

javakuutus, jota ei oppilasjäsen-

kortissa mukana ole!

Jos valitsit, että
työnantaja perii
jäsenmaksun,
on sinun
toimitettava kopio
tästä lomakkeesta
sekä Sähköliittoon
että työnantajallesi!

Lue tarkkaan.
täytä huoLeLLiSeSti.

Koonnut: Jonna Heiniluoma
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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: Työlinjan Työttömyysturvaneuvonta
0295 020 701, ma–to klo 8.00–17.00, pe klo 10.00–17.00

Työlinja on TE-toimistojen valtakunnallinen puhelinpalvelu, joka palvelee

maanantaista torstaihin kello 8–17 ja perjantaisin kello 10–17.

HUOM! neuvova puhelinpalvelu ei tee viranomaispäätöksiä asioissasi.

• Työlinjan Henkilöasiakasneuvonta, 0295 020 700

Kun tarvitset tietoa TE-palveluista tai opastusta www.te-palvelut.fi >

sähköinen asiointi -palvelun käyttöön. Jos sinulla ei ole mahdollisuut-

ta asioida verkossa, voit ilmoittaa muutostiedot tähän numeroon.

• Työlinjan Koulutusneuvonta, 0295 020 702

Kun haluat neuvontaa tai ohjausta opiskeluun liittyvistä asioista,

opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin

johtavista koulutuksista.

Voit varata ajan ammatinvalintapsykologin puhelinohjaukseen.

Koulutusneuvontaa myös facebookissa:

www.facebook.com/koulutusneuvonta.

• Työlinjan Työttömyysturvaneuvonta, 0295 020 701

Kun tarvitset tietoa työttömyysetuuden hakemisesta ja etuuden

saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä, perusteita saamastasi

työvoimapoliittisesta lausunnosta tai työttömyysturva- tai työmarkki-

natukipäätöksestä.

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja ti-

lintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2012 ovat kassan

sääntöjen 23 § 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan

toimistolla osoitteessa aleksanterinkatu 15 Tampereella

10.6.–14.6.2013 kello 9.00–15.00.

Työttömyyskassan tilit nähtävillä

• Aloita työnhaku heti. Ilmoittaudu pankkitunnuksillasi työnhakijaksi

osoitteessa www.te-palvelut.fi > sähköinen asiointi.

näin työnhaku käynnistyy välittömästi.

• Ilmoittautumisen jälkeen toimi oman TE-toimistosi ohjeiden mukaan.

Lisätietoa oman alueesi TE-palveluista löydät osoitteesta

www.te-palvelut.fi > Paikalliset TE-palvelut.

• Ilmoita työnhaun muutokset ensisijaisesti verkossa osoitteessa

www.te-palvelut.fi > sähköinen asiointi tai puhelimitse Työlinjalle.

• Tutustu näihin osoitteessa www.te-palvelut.fi:

– Avoimet työpaikat: Saat tuoreet tiedot avoimista työpaikoista.

– Avoimet työpaikat ja Paikkavahti: Saat sähköpostiisi tiedon

työpakoista, joista olet kiinnostunut.

– CV-netti: Voit jättää CV:si työnantajien katseltavaksi.

– www.te-palvelut.fi/sanssi: Sanssi-kortti osoittaa työnantajalle, että

alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin voidaan

myöntää palkkatukea.

Kortisto, työvoima, työkkäri,

TE-toimisto – tämänkin lapsen

nimi on muuttunut maailman

muuttuessa. Vuoden 2013 alusta

lähtien TE-toimiston palvelut ovat

nimeltään työ- ja elinkeinopalve-

luja, TE-palveluja. Mistä on kyse

Pirkanmaan TE-toimiston Hanne

Koskela ja Minna Äijälä?

– Palveluja on kehitettävä

koko ajan, jotta voimme palvella

mahdollisimman hyvin kaikkia

työssä olevia, työttömiä ja työelä-

mään tulossa olevia työnhakijoita

hakijoiden ja käytettävissä olevien

resurssien määrän vaihdellessa.

TE-palvelut on vuoden alusta

käyttöön otettu malli, jossa läh-

tökohta on, että kukin asiakas

saisi tarpeensa mukaista palvelua.

Tavoite on ohjata työnhakija jo

alkukartoituksen yhteydessä joko

työnvälitys- ja yrityspalveluihin,

osaamisen kehittämispalveluihin

tai tuetun työllistymisen palve-

luihin.

Siirtymävaiheessa kitkaa

Täysin ongelmitta eivät suuret

muutokset yleensä suju. Samaan

aikaan palvelumallin muutoksen

kanssa voimaan astui monia laki-

muutoksia. niiden ja uusien teh-

tävien omaksuminen vaatii hen-

kilöstöltä paljon. Samaan aikaan,

kun työnhakijoiden määrä kasvaa,

henkilöstö eläköityy eikä uusia ole

varaa palkata.

– Palvelumalli, jossa asiakas

pystyy hoitamaan ilmoitusluontoi-

sia asioita sähköisesti, vapauttaa

enemmän työaikaa aidosti hen-

kilökohtaiseen asiantuntijapalve-

luun, Hanne Koskela sanoo.

Toimintaohjeet löytyvät aina

ajantasaisina netistä. Työnhakijak-

si ilmoittaudutaan netissä pank-

kitunnuksilla. alkukartoitus, jota

varten ennen piti mennä jonotta-

maan paikan päälle toimistoon,

tapahtuu nyt joko aikavarauksella

tai puhelimessa. Hakijaksi ilmoit-

tautumisesta muutaman päivän

kuluttua TE-toimistosta soitetaan

hakijalle. Kukin hakija ohjataan

TE-toimiston vinkit
vastavalmistuneille

puhelimessa palvelutarpeen

mukaisesti hänelle soveltuviin

palveluihin ja neuvotaan, kuinka

jatkossa pitää toimia.

Työnhaku nyt voimassa toistaiseksi

aiemmin työnhakija sai työvoima-

toimistosta taskukokoiseen kort-

tiin päivämäärän, johon mennessä

työnhaku oli käytävä henkilökoh-

taisesti toimistolla uusimassa,

jottei työnhaku katkea. Tästä on

nyt luovuttu.

– Ihmisillä, jotka ovat tot-

tuneet vanhaan käytäntöön, on

luonnollisesti kova huoli työnha-

kunsa katkeamisesta, jos he eivät

käy toimistolla näyttäytymässä

tai soita tietyin väliajoin. Mutta

työnhaku on nykyään todellakin

voimassa toistaiseksi, Minna äijä-

lä vakuuttaa.

Työnhaun voimassaolon voi

aina tarkistaa ja muutoksista voi

ilmoittaa pankkitunnuksia käyt-

täen verkossa. Vaihtoehtoisesti

muutokset voi ilmoittaa puhelimit-

se Työlinjalle.

– Pirkanmaan TE-toimiston

asiakaskäyttöön tarkoitetut asia-

kaspäätteet ja puhelimet ovat

kaikkien asiakkaiden käytettävissä

ilman ajanvarausta joka arkipäivä.

Paikalla on verkkoneuvojia, joilta

saa apua työpaikkojen etsimiseen,

työnhakuun, CV:n laatimiseen ja

työnhakijaksi ilmoittautumiseen,

Hanne Koskela esittelee ja

muistuttaa, ettei verkkoneuvojilla

tosin ole oikeuksia päästä asi-

akkaiden tietoihin, joten verkko-

pankkitunnukset kannattaa ottaa

mukaan.

Sähköalojen työttömyyskassa opintokäynnillä Pirkanmaan TE-toimistossa:

TE-asiointi siirtymässä verkkoon

Sähkön kassan johtaja Tarja

Ojala tutustui työnvälitys- ja

alkupalveluiden asiantuntija Hanne

Koskelan johdatuksella Pirkanmaan

TE-toimiston palveluihin.

Jos työskentelet työosuuskunnan

kautta, TE-toimiston on selvitet-

tävä, katsotaanko sinut yrittäjäksi

vai pitääkö oikeutesi päivärahaan

arvioida työsuhteessa tehtynä

palkkatyönä tai omana työnä.

Palkansaajan työssäoloehtoon

luetaan vain työsuhteessa tehty

työ. Tällöin on tehty työsopimus

Työosuuskuntatöissä työsuhteen laadulla on väliä
ja on sovittu työn tekemisestä

työnantajan lukuun, työ on vas-

tikkeellista ja työnantajalla on

mahdollisuus johtaa työtä ja val-

voa työaikaa. Mikään näistä sei-

koista ei silti yksin ratkaise, onko

kyseessä työsuhdetyö vai omana

työnä tehty työ.

Työvoimaa välittäviä osuus-

kuntia ja yrityksiä ei pidetä

työnantajana, jos ne ainoastaan

laskuttavat työkorvauksen mutta

eivät muuten toimi tehtävän työn

alalla. Tällöin työosuuskunnan

kautta työskentelevän henkilön

katsotaan työllistyvän omassa

työssä.

Työtäsi pidetään palkkatyönä,

jos esität TE-toimistolle työsopi-

muksen työsuhteesta työosuus-

kunnan kanssa. Työnantajuus

edellyttää myös, että osuuskunta

itse harjoittaa samanlaista liike-

toimintaa, jonka tekemiseen olet

työllistynyt.

Oma työ ei kerrytä työssä-

oloehtoa. Oma työ on työtä, jota ei

tehdä työsopimuslain mukaisessa

työsuhteessa, mutta ei myöskään

varsinaisesti yrittäjäasemassa.

Työttömyyskassa voi silti maksaa

soviteltua päivärahaa edellyttäen,

että olet aiemmin täyttänyt työs-

säoloehdon.

VastaValmistunut! liity sähköl
iiton varsinaiseksi jäseneksi.

samalla liityt myös työttömyyska
ssan jäseneksi. (täytä lomake s

ivulla 17.)

Työlinjalla päivität tietosi
ja saat TE-palveluneuvontaa
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U LUKIJAN ÄÄNI

OSASTOT TOIMIVAT 20.6.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 10.6.2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

lomakkeella: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumastaKoonnut: Anne-Marie Paasonen

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry

Osasto varaa jäsenilleen lippuja

Meri Oulu, Hetki lyö musiikkiko-

median 20.7.2013. klo 19.00

esitykseen. Sitovat ilmoittautumi-

set 31.5.2013 mennessä matti.

lyttinen@bispp.fi tai jarmo.savo-

lainen@fortum.com

018 Hämeenlinnan

Sähkötyöntekijät ry

Teollisuusaloilla (johon kuuluvat

011 Paperi- ja puumassateolli-

suus, 012 Mekaaninen metsäte-

ollisuus, 013 Metalliteollisuus,

014 Tekstiiliteollisuus, 015

Rakennustuoteteollisuus, 016

Kemian- ja kumiteollisuus ja 017

Elintarviketeollisuus) työskentele-

vät jäsenemme kutsutaan mukaan

infotilaisuuteen, joka pidetään

Teräspirtillä (Hakovuorentie 34,

HML) 30.5. klo 16.30. Korpisen

Mikko ja Väntin Sauli Sähkölii-

tosta ovat paikalla kertomassa

ajankohtaisista asioista ja TES-

tilanteista. Sauna on kuumana

ja pikku purtavaa tarjolla, ilmoita

tulostasi 29.5. mennessä: Jari

Korpela p. 040 506 3076. Terve-

tuloa mukaan!

Vene on laskettu vesille, sitä

voivat jäsenemme veloituksetta

käyttää. Veneen löydät Virvelin

rannasta, avaimet saat esittämällä

Sähköliiton jäsenkortin Rantakrou-

vin kassalla. Varauskirjaan nimi ja

puh.nro. Hauskoja veneretkiä!

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry

/ eläkeläiset

Kuusankosken Sähkömiehet os.74

Eläkejaoston kesäkuun kokous

5.6.2013 Klo 13.00 Kettumäen

palvelukeskuksessa. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

Sähkömiehet ry

Savonlinnan ja lähiympäristön

sähkömiehet ry os. 077:n touko-

PILKKIKILPAILU-
TULOKSIA

WorkPoWer oy
henkilösTöPalVe-
lujen hakusaarTo
on PureTTu

SäHKöaLOJEn
aMMaTTiLiiTTO Ry
on 26.3.2013 purka-
nut julistamansa
hakusaarron
WorkPower Oy
henkilöstöpalvelut
-nimisen yrityksen
sähköistysalaa
koskevien töiden osalta

ammattiosasto 005, Lounais-

Hämeen Sähkötyöntekijät ry

järjesti 26. maaliskuuta Forssan

Faktialla avoimen keskustelutilai-

suuden. aiheena oli ”Sähkötoi-

mialan työssäoppijajärjestelmän

vastuut ja velvollisuudet työelä-

mässä”.

Paikalla tilaisuutta oli alus-

tamassa Sähköliiton liittosihteeri

hannu luukkonen sekä Sähkö-ja

teleurakoitsijaliiton (STUL) järjes-

töpäällikkö arto saastamoinen.

Tilaisuuteen oli saapunut

Fai:n sekä Faktian päättäviä

avainhenkilöitä, mm. rehtori,

osastonjohtajia sekä kouluttajia.

Työelämän edustajina paikalla oli

sähköistysalan yrittäjiä sekä am-

mattiosastomme jäseniä.

kuun kuukausikokous pidetään

31.5.2013 klo 18.00 alkaen Bar

Kukon saunaosastolla. Kokoukses-

sa käsitellään ajankohtaiset asiat.

Osasto tarjoaa saunan ja kukot

iltapalaksi kokouksen jälkeen.

Tervetuloa! - Hallitus -

Savonlinnan ja lähiympäris-

tön sähkömiehet ry os. 077:n

toimisto pidetään suljettuna

1.6. - 31.8.2011 välisen ajan.

Tarvittaessa ota yhteys osaston

toimihenkilöihin. Puheenjohtaja

Tatu Lehtosaari 050 582 2782,

taloudenhoitaja Jouko Karttunen

0500 658 159 ja sihteeri Markku

Valjakka 050 326 6049.

sähköliiton osastotalueittain löydät
osoitteesta:www.sahkoliitto.fi/sahko-liitto/organisaatio/osas-tot_alueittain

077 Savonlinnan ja

Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Savonlinnan ja lähiympäristön

sähkömiehet ry os. 077:n pilk-

kikisoissa 6.4.2013 saavutet-

tiin varsin erikoinen tulos sillä

saaliiksi tuli pelkästään kiiskiä.

Kiiskiä oli kuitenkin yhteensä

137 kappaletta. Voittajaksi sel-

viytyi Ulla Wilska 37:n kiisken

ansiosta. Seuraavina tulivat

Tauno Karvinen 28 kpl ja Jan-

ne Lintunen 22 kpl. nuorten

sarjassa Sami Tanninen voitti

kolmella kiiskellä.

Keskustelun aikana varmis-

tui juuri se asia, jonka vuoksi

tilaisuuden näimme aiheelliseksi

järjestää. Ensimmäinen ongelma,

joka tuli tietoon, on koulutettujen

työpaikkaohjaajien melkeinpä täy-

dellinen puuttuminen alalta. näin

suurin osa opiskelijoista on vailla

pätevää ohjaajaa.

Työssäoppijapaikkojen laadus-

sa on suhteettoman suuria eroja.

Osassa työpaikkoja koulutus hoi-

detaan mallikkaasti, mm. opastus/

perehdyttäminen/työtavat/turvalli-

suus /sähkötyöturvallisuus. Mutta

sitten löytyy näitä työnantajia,

joiden toimintamalleihin kuuluu,

että otetaan opiskelijoista täydelli-

nen taloudellinen hyöty irti.

Opiskelijoita käytetään häi-

käilemättömästi hyväksi teettä-

mällä heillä samoja opetettuja

kokonaisuuksia ”selvät hommat

pois periaatteella”. Tällä tavoin

opiskelijoita käytetään täysin kor-

vaavana työvoimana, joka ei mis-

sään tapauksessa saa olla tämän

järjestelmän tarkoitus.

Tästä syystä järjestelmä vää-

ristää alan jo muutenkin vaikeaa

kilpailutilannetta, ja näin antaa

myös aivan väärän kuvan nykynuo-

rille työelämän pelisäännöistä.

näkemyksemme mukaan eri

ammattiosastojen pitää järjestää

alueillaan vastaavanlaisia keskus-

telutilaisuuksia, jossa paikalla on

oppilaitosten/työmarkkinaosapuo-

lien edustajia. Tällä tavoin pys-

tytään kartoittamaan alueellinen

tilanne työssäoppijajärjestelmän

osalta ja tekemään siitä johtopää-

tökset.

näiden julkitulleiden on-

gelmien vuoksi, nähdäksemme

90-luvun lopulla luotu järjestelmä

on tullut tiensä päähän eikä enää

palvele opiskelijoita tai työelämää

siinä tarkoituksessa johon se on

luotu. Ehdotamme, että Sähköliit-

to selvittää, mitkä ovat tällä het-

kellä kentän ongelmat ja aloittaa

vakavat neuvottelut tämänhetki-

sestä tilanteesta.

lounais-hämeen

sähkötyöntekijäin

ammattiosasto 005 hallitus

Työssäoppijajärjestelmä
ei toimi sähköistysalalla
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KURSSIT

Sähköliitto
valmistelee urakkalaskentaohjelma

Ulwinin uudistamista.
Entistä paremman ohjelman suunnittelemiseksi ja
rakentamiseksi kaipaamme nykyisen ohjelman

käyttäjien mielipiteitä.
kerro meille mikä Ulwinissa on hyvää ja mitä

pitäisi parantaa?
lähetä kehitysehdotuksesi sähköpostilla

edunvalvonta@sahkoliitto.fi

MiElipitEESi on tärkEä!

Pirkanmaan TE-toimisto ja TAKK toteuttavat yhteistyössä
sähköverkkoalan koulutuksen, joka antaa valmiudet toimia
erilaisissa sähkönjakeluverkkojen asennus-, huolto- ja kun-
nossapitotehtävissä.

Koulutus alkaa 29.7.2013 ja päättyy 30.4.2014. Ha-
kuaika on 15.4. - 6.6.2013. Jos olet kehittymishaluinen
sähköalan perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorit-
tanut sähköverkkoalasta kiinnostunut henkilö, hae työvoi-
makoulutukseen osoitteessa www.mol.fi. Valitse sivuilta
lomake Sähkö- ja automaatiotutkinnon pt, sähkö-, säh-
köverkosto- tai automaatioasentaja, jolla voit hakea myös
osatutkintoja.

Lisätietoja: timo.talvitie@takk.fi, 044 790 6681
ja pirjo.vaskuu@te-toimisto.fi, 029 504 5802

VAIHDA VERKKOON!

Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille tarkoitetuilla ajankohtaispäivillä käsi-
tellään mm. alueen ajankohtaisia työehtosopimusasioita, lomautusta ja irtisanomista, erimielisyysmuis-
ton tekemistä, matkapykälää ja urakka-alueen sopimusoikeuksia.

Tilaisuudet järjestetään:
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

Tilaisuudet alkavat tulokahvilla klo 9.00 ja päättyvät päiväkahviin noin klo 17.
Myös lounas tarjotaan päivän aikana.
Sähköliitto korvaa osanottajille ruokailut, jaettavan materiaalin, opetuksen sekä matkakulut, (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.

tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/koulutus

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan
päälUottAMUSMiEStEn AJAnkohtAiSpäiVät

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Sähköliiton luottamushenkilöille, sekä muille neuvottelutaitonsa hiomista

tarvitseville.

Tavoitteena on:

parantaa osanottajien käytännön valmiuksia toimita neuvottelutilanteissa

selkiyttää neuvotteluasetelman hahmottamista

vahvistaa henkilökohtaista neuvottelutaitoa

antaa välineitä neuvotteluissa onnistumiseen

kasvattaa osanottajien vakuuttavuutta ja varmuutta neuvottelu- ja vaikuttamistilanteissa.

Koulutuksessa käytetään alustuksia ja vuorovaikutteisia työskentelymuotoja.

Kouluttajan toimii Jarmo Nurmio, JNProgress.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut sekä mat-

kakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain

auton kuljettajalle 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 20.9.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai050 409 8469.

nEUVottElUkoUlUtUS
5. - 6.10.2013Sähköliiton koulutustilat, tampere

Tervetuloa kuulemaan sopimusalasi ajankohtaisia asioita ja oppi-

maan uutta työehtosopimuksestasi Aulangon upeissa maisemissa!

Metallin tes-kurssi on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille ja

erityisesti luottamusmiehille.

Kurssilla käsitellään mm.

- työehtosopimuksen viimeisempiä muutoksia

- sähköalan pääluottamusmiehen neuvotteluoikeuksia sekä asemaa

työpaikalla

- sopimuksen soveltamisalaan liittyviä asioita

- tes-neuvottelutilannetta

UUTTA:

Viikonlopun aikana harjoituksissa simuloidaan työelämän eri

tilanteita, joihin nykypäivänä voi joutua.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 11.10.2013:

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Sähköliitto korvaa osallistujille kurssin aikana majoituksen kahden

hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, vain mikäli niitä

syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa

käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 € / km.

Kutsumme kaikki ammattiosastojen toimihenkilöt sekä muut aktiivit muutaman vuoden tauon jälkeen

mukaan yhteiseen tilaisuuteen. Tilaisuuden tarkoituksena on ammattiosastojen paikallisen ja alueellisen

tekemisen vahvistaminen yhteisen suunnittelun avulla.

Viikonlopun aiheena ovat mm. seuraavat asiat

- Mikä tekee Sähköliitosta vahvan?

- Mitä toimintaympäristössämme on tapahtumassa?

(lainsäädäntö, jäsenten käyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet,

yhteistyökumppaneiden ja vastapuolen toiminta)

- Mikä on yhdessä tekemisen toiminta-ajatus?

- Yhteistyökumppanit ja verkostoituminen

- Ketkä ovat jäseniä? Minkälaisia jäsenryhmiä meillä on? Mitä he odottavat meiltä?

- Jäsenhankinta.

Sähköliitto korvaa osanottajille majoituksen kahden hengen huoneessa, ohjelmaan merkityt ruokailut,

sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan, tai omaa autoa

käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan 23.8.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/koulutus

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ UUTEEN AIKAAN
7. - 8.9.2013 Hotelli Rantasipi Aulanko

MEtAllin tES-kUrSSi
26. - 27.10.2013 hämeenlinnassa Aulangolla
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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 1880 €/kpl
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 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 32 €/kpl
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta 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 290 €/kpl, AH 16 16A hinta 290 €/kpl
AH 20 20A hinta 340 €/kpl, AH 25 25A hinta 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.

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 0.16 säätöalue 0,1-0,16A, SMS 0.25 säätöalue 0,16-0,25A,
SMS 0.4 säätöalue 0,25-0,4A, SMS 0.63 säätöalue 0,4-0,63A
SMS 1 säätöalue 0,63-1,0A, SMS 1.6 säätöalue 1,0-1,6A
SMS 2.5 säätöalue 1,6-2,5A, SMS 4 säätöalue 2,5-4,0A
SMS 6.3 säätöalue 4,0-6,3A, SMS 10 säätöalue 6,3-10A
SMS 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.

GE KON 4 SU kela ~230V 25A AC3 4 kW 1040 €/kpl
GE KON 5 SU kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 1190 €/kpl
GE KON 7 SU kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 1498 €/kpl
GE KON 11 kela ~230V 45A AC3 11 kW 2180 €/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 798 €/kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 820 €/kpl
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nopea
varma ja

edul li nen
sähkötarvike

toimittaja.

Tutustu palveluumme.

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖJoutnantie 76, 25500 PERNIÖ

Tilaa tai lataa n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnas-

tomme kotisivultamme www.finnparttia.fi

Poimintoja keskuskomponenteista

Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikkö-
hinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.

!!

44 mm

nopea
varma ja

edul li nen
sähkötarvike

toimittaja.

Kevätristikon ratkaisu

Kevätristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti

JouKo Luoto Loimaalta. onnea!

Hinnat 1.5. alkaen:

Perhehuoneet 45 - 50 €/vrk
Hirsimökit 65 €/vrk

Viikkohinta kesälomakuukausina 440 €/vko
Asuntovaunupaikka 6 €/vrk + sähkö 4 €/vrk

+ sähkön kWh hinta mittarilukeman mukaan 0,25 €
Telttapaikka 5 €/vrk

Kokoustila 35 €/kerta (ulkopuolisille 80 €/kerta)
Sähkösauna 20 €/tunti (ulkopuolisille 40 €/tunti)

Rantasauna 20 €/kerta
Sijainti: Selkätie 349, Kotka

Tiedustelut ja varaukset:
Tapio Haikka, puh. 0440 557 841

(iltapäivisin klo 12 – 20)

Lisätietoa ja Kaarnimen historiaa:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/sahkoliiton-lomapaikka-kaarniemi

Kaarniemi
kutsuu kesään
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elledningen

Första maj kom och gick, somma-

ren är här – eller? I största delen

av landet frös åhörarna under för-

stamajtalen, om de inte blev värmda

av talarnas mycket kritiska framfö-

randen.Talarna tog kraftigt ställning

till Katainens högerregerings göran-

den och låtanden. Budskapet riktade

sig också till arbetarpartierna i re-

geringen.

I mitt tal på torget i Nyslott kon-

centrerade jag mig på att kritisera

besluten i ramförhandlingarna. En

betydande sänkning av samfunds-

skatten med omfattande förvänt-

ningar på sysselsättning för arbets-

givarna som följd, fick också mig

att säga några sanningens ord. To-

talt sett gav ramförhandlingarna och

förvirringen kring aktieutdelnings-

skatten intrycket av en riktig fars.

Tillsvidare undvek regeringen att lå-

ta löntagarna axla rollen som beta-

lande part för större nedskärningar.

Ändå är sanningen den att löntagar-

nas beskattning skärps i år eftersom

inga inflationsjusteringar gjordes.

n n n n n

Dessutom konstaterade jag att

siffrorna för partiernas understöd,

som publicerades kring första maj,

inte förvånade mig det allra minsta.

Bland arbetarpartierna var det bara

Vänsterförbundet som kunde behålla

sitt understöd, vilket berodde på mi-

nister Arhinmäkis skarpa krav på en

korrigering av strulet kring aktieut-

delningsskatten.

Socialdemokraterna har förlorat

ytterligare manliga röster inom in-

dustrin, redan tidigare i föregående

val och vidare under den nuvarande

regeringens tid. Partiets understöds-

siffror kan inte höjas enbart med

hjälp av en ministerrotation. Verk-

samheten måste ses över, och ändras

så att den stödjer anhängarnas åsikt.

I dag gör den inte det.

n n n n n

I mitt tal bedömde jag också hös-

tens förhandlingsrunda. Elektriker-

förbundet inleder förhandlingar med

Teknologiindustrin angående våra

2 700 medlemmar vars avtal utgår

i slutet av oktober. Målsättningar-

na och de diametralt motsatta målen

förutspår svåra förhandlingar.

n n n n n

Inom Elektrikerförbundet har man

länge diskuterat förbundets knappa

satsningar på ungdomsverksamhet.

Tidvis har en visstidsanställd pro-

jektarbetare engagerats för att väcka

liv i verksamheten, och därefter har

uppgifterna överförts på andra aktö-

rer att skötas vid sidan av det egna

arbetet.

Under fjolåret avlönade fyra för-

bund tillsammans en projektar-

betare som utrett och arrangerat

arbetsmarknadsinformation i läro-

inrättningar på andra stadiet (yr-

kesskolor). Under det senaste året

anslöt sig så många studentmed-

lemmar till Elektrikerförbundet att

deras totala antal nu överskrider 6

000. Ungdomarnas stora intresse för

förbundet och studentmedlemskap

väckte också förbundets styrelse

som beslutade att anställa projekt-

arbetaren Juha Jumisko som Elektri-

kerförbundets ungdomsombud från

den 1 juni 2013.

Ungdomsombudets uppgift är att

starta ungdomsverksamhet på fack-

avdelningarna och underavdelning-

arna samt att aktivera nya framtida

aktörer. En viktig uppgift är därtill

att få studentmedlemmar att senare

bli avtalsbranschmedlemmar i Elek-

trikerförbundet. Uppgiften kommer

att vara krävande, eftersom en stor

del av studentmedlemmarna fortsät-

ter att studera, och nästan alla gör

sin värnplikt innan de börjar jobba.

Jag önskar er alla en solig väntan

på sommaren!

Martti alakoski

Elektrikerförbundets elektrifie-

rings- och husteknikbransch in-

ledde en för branschen sällsynt strejk

förra månaden, när det förbundsan-

slutna arbetsgivarföretaget Cons-

ti Talotekniikka Oy ensidigt hävde

ett arbetsplatsavtal som band bägge

parterna. Tvisten gällde arbetsplats-

avtalet om elektrifieringsentreprena-

den på hotell Scandic Continental.

Tvådygnsstrejken började klock-

an sex på morgonen den 23 april och

slutade på torsdag morgon den 24

april. Totalt omfattade strejken när-

mare 9 000 elmontörer. Strejken fö-

regicks av huvudförtroendemännens

manifestation i Helsingfors och Tam-

merfors den 12 april. Omkring tusen

elmontörer deltog då i arbetsned-

läggningen under en dag.

Elektrikerförbundets styrelse

beslutade att utlysa strejk i hela av-

talsbranschen eftersom förhandling-

arna inte ledde till en tillfredsstäl-

lande lösning för förbundet.

– Ett arbetsplatsavtal är ett tids-

bundet avtal med överenskommel-

se om arbete på entreprenad. Ett ar-

betsplatsavtal iakttas som en del av

kollektivavtalet, och den ena parten

kan inte ensidigt häva eller säga upp

avtalet, betonar avtalsansvarige Ja-

ri Ollila.

Elmontörernas arbetsvillkor för-

svarades genom strejken

Elektrikerförbundet fördömde

skarpt Consti Talotekniikkas åtgärd

att flytta sina egna montörer till en

annan arbetsplats för arbete mot

timlön, och engagerade en underle-

verantör för hotellentreprenaden.

Förhandlingschefen Tero Hein-

iluoma konstaterar att Constis för-

farande, som arbetsgivarförbundet

Eltekniska arbetsgivarna STTA god-

känt, är ett hänsynslöst angrepp mot

elmontöreras grundläggande arbets-

villkor och deras rätt till entrepre-

nadarbete.

– Elektrikerförbundet har lämnat

in flera förslag till en förhandlings-

lösning på problemet, men vi har in-

te nått en lösning som tillfredsställer

oss. Genom arbetsgivarens agerande

försvann trovärdigheten i hela av-

talsverksamheten, beklagar Heinilu-

oma.

Avdelningschef Keijo Rimmistö

tror att resultatet av strejken visar

sig först i de kommande kollektivav-

talsförhandlingarna där man försö-

ker lösa tvisterna på förbundsnivå.

Många organisationer i anslut-

ning till statsförvaltningen, hälso-

vården och säkerheten stannade ut-

anför strejken som slutade som

överenskommet.

(bild) De aktiva i Helsingfors

fackavdelning 049 drog på sig strejk-

västarna och ställde sig alla framför

Scandic Continentals arbetsplats för

att betona att inga strejkbrytare to-

lereras.

riitta kallio

Före sommaren

Webbsidorna om elarbetssäker-

het, som Tammerfors teknis-

ka universitet (TTY) producerade för

några år sedan, har uppdaterats. Nu

går det lätt att hitta den viktigaste in-

formationen kring elarbetssäkerhet

på sidorna.

Uppdateringen betyder att

- innehållet uppdaterades,

- utseendet förbättrades,

- användbarheten förbättrades

med ett nytt gränssnitt,

- utskriften av sidinnehållet för-

bättrades och

- informationssökningen

förbättrades.

Avsikten med webbsidorna är att

öka kunskapen om elarbetssäker-

het och uppmärksamheten på säker-

hetsfrågor i elbranschen. Webbsidor-

na är avsedda för alla som arbetar

med elarbetssäkerhet och för övri-

ga intresserade. Här finns faktasidor

om elarbetssäkerhet avsedda för el-

branschens yrkesarbetare, arbets-

ledning, studerande och lärare samt

lekmän som kan uppdatera sina kun-

skaper om säkra arbetsmetoder och

söka information. Dessutom finns det

checklistor och blanketter att använ-

das av företag när de utvecklar el-

arbetssäkerheten. Webbsidorna får

fritt användas, adressen är www.tut.

fi/sahkotyoturvallisuus.

Webbsidorna producerades av en-

heten för säkerhetsledning och pla-

nering vid institutionen för industri-

ell ekonomi vid Tammerfors tekniska

universitet. Tammerfors tekniska uni-

versitets Hypermedielaboratorium

stod för det tekniska genomförandet.

Uppdateringen finansierades av Cen-

tralen för främjande av elsäkerheten

STEK ry.

JoHaNNa PUlkkiNEN

Förnyade webbsidor ger information och verktyg för bättre elarbetssäkerhet

Strejken är slutresumÉ

www.tut.fi/sahkotyoturvallisuus

Vasama 5 sivut 16-24.indd 22 18.5.2013 14:16:13



VA S AM A 5 / 2 0 1 3 • 23

Turvaon keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten Sähkö-
liiton jäsenenä saat meiltä huomattavia vakuutusetuja. Ja tiesithän,
että kauttamme hoituvat myös Tapiola Pankin reilut pankkipalvelut.

01019 5110 www.turva.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Hyödynnä

etusi nyt!

Tarjolla
reilumpaa
pankki-
palvelua.

Hyvät tilit päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen ja säästämiseen. Ja lisäksi korko lasketaan
jokaisen päivän saldolle.
Tapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksut veloituksetta
Tapiola Pankin maksukortin* vuosimaksut veloituksetta
Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa
Tapiola Pankin tiliasiakkaana voit kuukausisäästää rahastoihin ilman merkintäpalkkiota

* koskee Tapiola Pankin kortteja vakiokuvapohjaisina.
Ei koske Yhdistelmä Gold -korttia. Rahastoja hallinnoi
Tapiola Varainhoito Oy, pankkipalvelut Tapiola Pankki Oy.

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutus- ja pankkiasiasi yhdessä kuntoon.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/pankkiedut

Kun kotivakuutuksesi on Turvassa, saat Sähköliiton jäsenenä etuja Tapiola Pankista:

260x375 Vasama_nro5_Pankki_052013.indd 1 5/7/2013 10:00:23 AMVasama 5 sivut 16-24.indd 23 18.5.2013 14:16:24
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ETUSI JÄSENKORTILLA:

-2 snt/l bensiinistä*
-2 snt/l dieselistä*

LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.

** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.

www.teboil.fi/liitto

lisäetuj
a

1.1.2013
alkaen!

korotet
tu alennus

1.1.2013
alkaen!
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