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LAURI LYLY
alustaa aiheesta

TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO
JA SEN LIEVEILMIÖT

Paneelissa mukana ovat:
SirPa Paatero, kansanedustaja, SDPJari LinDStröm, kansanedustaja, PSPentti tiuSanen, erikoislääkäri, VaSmartti aLakoSki, puheenjohtaja, Sähköliitto
Paneelikeskustelun vetäjänä toimii
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

Huomio!ILMOITTAUTUMISAIKAAJATKETTU.ILMOITTAUDUVOLTTIPÄIVÄNTAPAHTUMIINNETTILOMAKKEELLA30.6.2013 MENNESSÄ.www.sahkoliitto.fi
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Kuvassa: Harri ja Nooa Korpi
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Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 22.8.2013.

Aineistot 12.8.2013 mennessä.

Volttipäivät kutsuu kotkaan

sähkömarkkinalaki uusiksi

sAk:n valtuuston linjauksia

Isyysvapaalta yt-neuvotteluun

terveenä töistä kotiin; osa 3

kuukauden kuva & kärkimies

Islanti houkuttaa energiallaan

jäsenpalvelut

Vanha ja uusi nuorisoasiamies

työttömyyskassa tiedottaa

osastot toimivat

Resumé

kurssit

Werstaan kiinnostava kesä

Kesä tai ainakin kesäinen sää tuli yllättäen, niin

myös kesäiset rankkasateet ja ukonilmat. Tampere

sai vettä tulvimalla ja monin paikoin satoi ”rätkänmu-

nan” kokoisia rakeita maan valkoiseksi.

Omakohtainen kokemus lähelle asuinkiinteistöä

osuneesta salamaniskusta oli mieleenpainuva. Väläys

ja yhtäaikainen rakennuksen valtava tärähdys ja säh-

kölaitteiden rätinä havahdutti, varsinkin kun kuvitte-

lin ukonilman menneen jo ohi. Tyttärentytär oli juu-

ri katsonut ikkunasta ulos ja sanoi nähneensä kirkkaan

violetin värisen valopatsaan iskeytyneen lähelle suo-

raa maahan.

Sähköä oli ilmassa, ja sitä tuli maassa olevia kaa-

peleita myöden myös sisään. Ylijännite rikkoi modee-

min, tietokoneiden verkkokortit, puhelimet ja murto-

hälytysjärjestelmän. Sähköverkon puolelta särkyivät

jääkaappi ja pakastin. Muut verkossa olleet sähkölait-

teet olivat ylijännitesuojauksen takana.

Mitä tästä opin; vaikka alue on maakaapeloitu, yli-

jännite tulee kiinteistöön helposti niin puhelin- kuin

sähköverkkoakin pitkin. Ylijännitesuojaus kannattaa

siis olla kiinteistössä kummassakin verkossa.

n n n

Tunnelma sähköistyy myös työmarkkinoilla syksyn lä-

hestyessä. SAK:n valtuusto asetti kokouksessaan en-

sisijaiseksi tavoitteeksi keskitetyn ratkaisun. Hallitus

kuunteli valtuustoa ja tuli jo julkisuuteen maltillisilla

ostovoimaa tukevilla tavoitteilla. Mahdolliset keskus-

järjestöjen väliset neuvottelut pitää olla käytynä ennen

kuin liittokohtaisia neuvotteluja aloitetaan.

Sähköliiton teollisuuden- ja erityisalojen johtokun-

ta ja sen teknologiateollisuuden neuvottelukunta jät-

ti tes- muutosesitykset neuvottelukuntien tapaamisen

yhteydessä Teknologiateollisuudelle ja näin yllätti vas-

tapuolen neuvottelukunnan.

n n n

Pääministeri Katainen halusi koota kaikkien puoluei-

den ja keskusjärjestöjen edustajat yhteen pohtimaan,

miten jatkuvasti syvenevä talouden alamäki pysäyte-

tään. Pääministeri asettanee työmarkkinaosapuolille

kovan haasteen, joten nähtäväksi jää, ohjaako Elinkei-

noelämän Keskusliittoa EK:ta enemmän Suomen halli-

tus vai Teknologiateollisuus.

n n n

Perinteiselle Sähköliiton jäsenten vahvalle alueelle,

energian tuotantoon iski kylmä suihku Fortumin ilmoit-

taessa Inkoon voimalaitoksen mahdollisesta sulkemi-

sesta. Toivon, että alkavissa yt-neuvotteluissa aidosti

haetaan työllisyyttä ylläpitäviä ratkaisuja sekä mahdol-

lisia vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää laitosaluetta ja

laitteistoja.

Käymässäni keskustelussa työnantajan edustaja

vakuutti minulle, että yt:t tulevat olemaan aidot. Vaih-

toehtoja haetaan ja hyviä ideoita tullaan miettimään

tarkoin sillä kysymys on yli 90 henkilön työpaikasta ja

tulevaisuudesta.

n n n

Sähkömarkkinalakia ollaan parhaillaan uudistamassa.

Uusi laki on tarkoitus ottaa käyttöön jo tämän vuoden

aikana. Muutoksen tärkeänä tavoitteena on siirtää pit-

kät sähkökatkot historiaan vuoteen 2030 mennessä.

Hallitus esittää, että jakeluverkot tulee jatkossa

suunnitella, rakentaa ja ylläpitää niin, että verkon vi-

kaantuminen ei aiheuta asiakkaalle kohtuutonta kes-

keytystä. Asemakaava-alueella hyväksyttävä sähkökat-

koksen maksimikesto olisi kuusi tuntia ja muualla 36

tuntia.

Esitys tarjoaa verkkoyhtiöille entistä laajempia oi-

keuksia johtojen, erityisesti maakaapelien, sijoittami-

seen ja vierimetsien hoitamiseen. Verkkoyhtiöiden pi-

tää myös parantaa asiakaspalvelua ja tiedottamista.

Maakuntien sähköyhtiöt pelkäävät uusien velvoit-

teiden tuovan korotuspaineita sähkön siirtohintaan.

Toivottavasti uuden lain tuomat muutokset eivät saata

kaupunkien ja maaseudun asukkaita eriarvoiseen ase-

maan.

n n n

Kuten aluksi totesin, kesä tuli yllättävine helteineen

rytinällä, mutta perinteinen vuosilomien pitoaika on

vielä edessä, joten toivon kaikille aurinkoista ja nautin-

nollista kesää. Kun olemme pitäneet loman ja palan-

neet elpyneinä takaisin töihin, valmistaudumme per-

heinemme tapaamaan toisiamme elokuun 24.–25.

Volttipäivillä Kotkassa.

AURINKOISTA JA RENTOUTTAVAA KESää!

Sähköä ilmassa

Alumiinin tuotanto Islannissa perustuu halpaan

vesivoimaan ja hyviin merikuljetusyhteyksiin.
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Sähkömarkkinalain uudistus askarruttaa asentajia

”Soivat pelit romukoppaan!”
Sähkönjakelun
toimitusvarmuutta parantamaan
tarkoitettu sähkömarkkinalain
uudistus saattaa tuoda
mukanaan myös asentajien
työllisyyttä heikentäviä seikkoja.

Sähkölaitosasentaja Harri Vi-

hanti arvostelee voimakkaas-

ti esitystä, jonka mukaan yli 20

vuotta vanhempia muuntajia ei huol-

leta eikä korjata vaan vaihdetaan uu-

siin.

– Suur-Savon Sähkötyössä uudis-

tus voisi viedä meidän porukalta sy-

däntalven muuntajien huoltotyöt.

Keskitalvella meitä muutamia on työl-

listänyt juuri muuntajien huolto ja

korjaus. Ollaanko ensi talvena sitten

lomautettuna Energiamarkkinaviras-

ton päätöksen takia?

Vihanti pitää järjettömänä romut-

taa käyttökelpoista tekniikkaa, joka

hyvin huollettuna toimisi moitteetto-

masti vielä vuosikymmenet.

– 40 vuotta vanhat muuntajat ovat

vielä ’’soivia pelejä’’, joilla luotettavas-

ti saadaan asiakkaille hyvälaatuis-

ta sähköä. Minusta vanhat muuntajat

kestävät ukkosiakin paremmin kuin

uudet.

Hiilijalanjälki suurenee

Harri Vihanti laskee, että vanhan jake-

lumuuntajan täydellinen huolto mak-

saa keskimäärin tuhat euroa. Keski-

Euroopasta tuotettu muuntaja taas

vie verkkoyhtiön tililtä ja Suomesta

pois vähintään 4000 euroa.

– En ymmärrä, miksi meidän työt

pitää antaa muualle. Negatiivisen

työllisyysvaikutuksen lisäksi muunta-

jien romutus lisää roimasti hiilijalan-

jälkeä. Nyt jo firman pihassa Mikke-

lissä seisoo odottamassa kohtaloaan

likimain 150 käytettyä muuntajaa, joi-

ta ei kai enää korjata eikä käytetä, Vi-

hanti harmittelee.

Mikkelissä asuvalle Harri Vihan-

nille verkkoyhtiön, Järvi-Suomen

Energia Oy:n laaja sähkönjakeluverk-

ko erilaisine muuntajineen on tullut

tutuksi yhdeksän vuoden työskente-

lyn perusteella.

– 16 KVA:n muuntajia ei juuri-

kaan enää asenneta, sillä niiden teho

ei riitä nykyaikaisille omakotitaloil-

lekaan. Isoimmat, 110 KV:n pää-

muuntajat taas huolletaan Hikiällä,

mutta kaikki muut ovat olleet meidän

työsarkaa,Vihanti summailee.

Verkkoyhtiö päättää

investoinneista

Päijänteen itäpuolen sähköverkon

omistava Järvi-Suomen Energia Oy on

yksi niistä maaseudun sähköyhtiöistä,

jotka joutuvat investoimaan verkkoon

entistä enemmän. Käyttökelpoista il-

majohtoverkkoa voidaan lainmuutok-

sen seurauksena joutua purkamaan.

Kallis maakaapelointi heijastuu säh-

könsiirtohintaan ja laittaa taajamat

ja haja-asutusalueet eriarvoiseen ase-

maan.

Harri Vihannin ja Reijo Mikkosen

alkukesän työmaa Lievestuoreella liit-

tyi siihen, että alueen vanhat ilmajoh-

dot korvattiin maakaapeleilla. Sähkö-

laitosasentajien hikisenä hommana

olivat ahtaan johtolähtökennon sanee-

raustyöt.

– Tykkään näistä saneeraushom-

mista.Tämä on vaativaa ja vaarallista,

mutta itsenäistä työtä. Harvoin meil-

lä on esimiestä matkassa, Vihanti ku-

vailee sähkölaitosasentajan arkea, jo-

hon kuuluu myös paljon auton ratissa

istumista.

Vihanti kertoo, että parin viikon

projektin aikana asentajat eivät joka

ilta ajele kotiin Mikkeliin 90 kilomet-

rin päähän, vaan asustavat hotellis-

sa Jyväskylässä. Tarvittaessa miehet

paiskivat yli kahdeksantuntista päi-

vää, jos se työn etenemisen kannalta

on perusteltua. 

Teksti ja kuva: Riitta Kallio

Sähkömarkkinalaki uudistuu 2013
Sähkömarkkinalain muutoksen tavoitteena on siir-

tää pitkät sähkökatkot historiaan vuoteen 2030

mennessä.

Hallitus esittää, että jakeluverkot tulee jat-

kossa suunnitella, rakentaa ja ylläpitää niin, että

jakeluverkon vikaantuminen ei aiheuta asiakkaal-

le kohtuutonta keskeytystä. Asemakaava-alueel-

la hyväksyttävä sähkökatkoksen maksimikesto oli-

si kuusi tuntia ja muualla 36 tuntia.

Esitys tarjoaa verkkoyhtiöille entistä laajem-

pia oikeuksia johtojen, erityisesti maakaapelien,

sijoittamiseen ja vierimetsien hoitamiseen. Verk-

koyhtiöiden tulee myös parantaa asiakaspalvelua

ja tiedottamista.

Asiakkaille maksettaviin vakiokorvauksiin esi-

tetään 20-30 prosentin korotuksia.

K
uva:

H
arriVihanti

– Valtaosa Suur-Savon Sähkötyön

pihalle varastoiduista vanhoista

muuntajista on kunnostuskelpoisia

ja ainakin romuksi liian hyviä, Harri

Vihanti arvioi.
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Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestön valtuus-
to totesi kaksipäiväisessä
kokouksessaan 23.-24.
toukokuuta Kiljavalla, et-
tä SAK tavoittelee syksyl-
lä laajaa työmarkkinarat-
kaisua.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

SAK:n valtuusto painotti, että yri-

tysten edellytyksiä toimia on ko-

hennettu merkittävästi alentamalla

yhteisöveroa. Sen vastineena SAK

vaatii yrityksiltä yhteiskuntavastuu-

ta eli työllistämistä ja investointeja

kotimaassa.

– Keskitetty ratkaisu voi kui-

tenkin syntyä vain, jos työnantajat

ovat valmiita neuvottelemaan ai-

dosti. Työnantajien on kannetta-

va vastuunsa Suomen elpymisestä.

Palkkaratkaisuksi SAK ei hyväk-

sy nollalinjaa, valtuusto huomautti

päätöslausumassaan.

SAK edustaa 21 ammattiliit-

toa ja sen valtuustossa istuu 119

valtuutettua. Sähköliittoa koko-

uksessa edustivat Markku Arvo-

la, Ari Huczkowski, Mika Junnila,

(joka myös oli päätöslausumatyö-

ryhmän jäsen) ja Hannu Kantanen.

Myös SAK:n hallituksen jäsen, pu-

heenjohtaja Martti Alakoski osallis-

tui hyvässä hengessä käytyyn ko-

koukseen.

Komeita kannanottoja

Kun henkilövalinnat eivät nous-

seet kokouksen kärkiasiaksi, Kilja-

valla kuultiin harvinaisen hienoja

puheita ja kannanottoja. (Valtuus-

ton puheenjohtaja Jarkko Elorannan

avauspuheen sisältö on luettavissa

hänen Kärkimies-kolumnistaan tä-

män lehden sivulta 11.)

Puheenjohtaja Lauri Lyly perä-

si työmarkkinaosapuolilta ja koko

Suomelta vahvaa tahtoa työllisyy-

den parantamiseksi ja ostovoiman

vahvistamiseksi. Lyly ei unohtanut

myöskään eläkeläisiä eikä nuoria –

eikä ay-liikkeen mahtia.

– Suomalaisen mallin mukai-

sesti työmarkkinajärjestöillä on val-

ta sopia työehdoista ja työhön liit-

tyvästä sosiaaliturvasta. Tämän

vallan vastineena on vastuu. Työ-

markkinajärjestöillä on myös vastuu

siitä, että tehdyt sopimukset tur-

vaavat työllisyyden, ostovoiman ja

kansantalouden tasapainoisen ke-

hityksen, linjaili Lyly.

Päätöslausuma loi linjaa

Päätöslausumassa todettiin, että

SAK ei hyväksy palkkaratkaisuksi

nollalinjaa. Oikeudenmukainen os-

tovoiman kasvu pitää taata palkan-

saajille euromääräisillä korotuksil-

la. Tulevalla sopimuskierroksella on

parannettava myös työelämän laa-

tua. Suurimpana epäkohtana ovat

nollatyösopimukset ja vastentah-

toinen osa-aikatyö. SAK vaatii, että

näihin liittyvät ongelmat on viipy-

mättä korjattava lainsäädännöllä.

Alipalkkauksen kriminalisoin-

ti eli työehtosopimusten alittavien

palkkojen maksaminen on säädet-

tävä rangaistavaksi. Lisäksi har-

maaseen talouteen on puututtava

järeämmin keinoin, muun muassa

tiukentamalla tilaajavastuuta ja to-

teuttamalla ammattiliittojen kan-

neoikeus.

Palkansaajien työsuhdeturvan

ja yt-lain parantaminen ovat vält-

tämättömiä – jatkuvilla irtisanomi-

silla ja lomautuksilla ei pidennetä

työuria. Kynnys irtisanoa ja lomaut-

taa taloudellisin ja tuotannollisin

perustein on liian matala niin yksi-

tyisellä kuin julkisella sektorilla.

SAK:n valtuusto linjasi, että

yritysten verohelpotusten jälkeen

on palkansaajien vuoro: työlainsää-

dännön ja sosiaaliturvan kehittämi-

nen sekä muut ratkaisut ovat vält-

tämättömiä. Valtion on osoitettava

vastuutaan nykyistä aktiivisemmal-

la omistajapolitiikalla. 

SAK vaatii vastuuta
työnantajiltakin

– Työllisyyden ja palkansaajien

ostovoiman parantamiseen

tähtäävä SAK valmistautuu

myös liittokierrokselle.

Jos työnantajat torjuvat

keskitetyn ratkaisun, SAK:n

ja liittojen yhteiset tavoitteet

ovat heitä vastassa silloinkin,

Lauri Lyly lupasi.

Voimajohto-
työmaalla
jälleen vakava
onnettomuus
Fingridin 400 kV Yllikkälä-Huuto-

koski työmaalla Mikkelin lähellä

sattui 17.5. vakava työtapaturma,

jossa nostotyön yhteydessä louk-

kaantui kolme työntekijää.

Välijohtimien asennustyössä

käytetty nostokoriauto kaatui kyljel-

leen ilmeisesti maan petettyä tuki-

jalan alta. Loukkaantuneet toimi-

tettiin sairaalahoitoon.

Tapauksen onnettomuustutkin-

ta on käynnistetty.

Noin kuukautta aiemmin Fing-

ridin Yllikkälä-Huutokoski -linjan

voimajohtotyömaalla yksi henki-

lö menehtyi sähköiskuun. Tapahtu-

neet onnettomuudet eivät liity toi-

siinsa ja ovat erittäin harvinaisia.

Fingridistä vakuutetaan, että

tällaisten tapausten jälkeen yhtiö

selvittää aina, voidaanko nykyisiä

toimintatapoja kehittää siten, ettei-

vät vastaavanlaiset tapaukset tois-

tu jatkossa. 

Alakoski
tuuraa Kuulaa
Varman hallintoneuvoston puheen-

johtajana jatkaa Fortum Oyj:n toi-

mitusjohtaja Tapio Kuula ja va-

rapuheenjohtajana Sähköalojen

ammattiliitto ry:n puheenjohtaja

Martti Alakoski, joka toimii toistai-

seksi hallintoneuvostossa Kuulan

sijaisena. Uudeksi varapuheenjoh-

tajaksi valittiin Oras Invest Oy:n

toimitusjohtaja Jari Paasikivi.

Keskinäinen työeläkevakuutus-

yhtiö Varma on Suomen suurin työ-

eläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja.

Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla

yli 870 000 henkilön työeläketur-

vasta. Vuonna 2012 Varman mak-

sutulo oli 4,2 miljardia euroa, ja

yhtiö maksoi eläkkeitä 4,5 miljar-

dia euroa. Varman sijoitusten arvo

oli maaliskuun 2013 lopussa 36,2

miljardia euroa. 

SAK:n valtuustossa Sähköliittoa

edustivat Ari Huczkowski, Mika

Junnila, Martti Alakoski , Hannu

Kantanen ja Markku Arvola.
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Kun Fortum ilmoitti kesäkuun

alussa aloittavansa yt-neu-

vottelut Inkoon voimalaitok-

sella tarkoituksena mahdollisesti

lakkauttaa koko laitos, se yllätti ikä-

västi isyysvapaalla olevan voimalai-

tosvalvojan, työntekijöiden pääluot-

tamusmiehen Harri Korven.

– Ilmoitus tuli ihan puskista, em-

me osanneet yhtään varautua tähän

vaikka hiilivoimalan neljästä yksi-

Fortumin Inkoon voimalaitos lakkautusuhan alle

Isyyslomalta
yt-neuvotteluihin

köstä yksi olikin jo päätetty ajaa

alas ja poistaa rekisteristä. Laitos

on kuitenkin viime kuukausina pyö-

rinyt tavallista tiuhempaan, kun

vanhaa korkea rikkistä hiiltä on pol-

tettu pois ennen uusien päästörajo-

jen voimaan tuloa vuonna 2016, Kor-

pi aprikoi.

Hän kertoo, että nyt kesäkuun lo-

pussa päättyy 1,5 vuoden jakso, jol-

loin Inkoon kolmosyksikkö kuului

Ensimmäistä edustajistokauttaan

Sähköliitossa vaikuttava Harri Korpi

kävi kokoustauolla tutustumassa SAK:n

Lauri Lylyyn, joka kertoi aloittaneensa

luottamusmiehenä Loviisa ydinvoimalassa

1980, samana vuonna kun Korpi on

syntynyt.

Työnantajan yt-neuvotteluilmoitus

yllätti ikävästi vuoden ikäisen Nooa-

pojan kanssa isyysvapaata Lohjalla

viettävän voimalaitosvalvoja Harri

Korven. Pääluottamusmiehenä hän joutui

keskeyttämään vapaansa ja osallistumaan

yt-neuvotteluihin. Korpi toivoo vielä, että

neuvotteluissa löydettäisiin henkilöstöä

tyydyttävä ratkaisu.

Inkoo jyhkeä hiilivoimalaitos tarjoaa

tällä hetkellä töitä 90 hengelle, joista

sähköliittolaisia on reilu 50.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio
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Energiayhtiö Fortum harkitsee jopa koko

Inkoon hiilivoimalaitoksen toiminnan lo-

pettamista. Voimalaitoksen toiminnan jat-

koa arvioidaan parasta aikaa tekeillä olevas-

sa selvityksessä.

Fortumin mukaan Inkoon kivihiililaitok-

sen kannattavuus on heikentynyt. Yhtiö har-

kitsee laitoksen sulkemista osittain tai ko-

konaan.

Yhtiö ilmoitti kesäkuun alussa aloitta-

vansa myös yhteistoimintaneuvottelut ko-

ko laitoksen henkilöstön eli 90 työntekijän

kanssa. Heistä 50 kuuluu Sähköliittoon. Yt-

neuvottelut kestänevät heinä-elokuun vaih-

teeseen.

Johtaja Matti Ruotsala Fortumista pitää

laitoksen lopettamista näillä näkymin jopa

todennäköisenä.

Ruotsala ei lähde arvioimaan, kuinka

moni työntekijöistä joutuisi lopettamistilan-

teessa irtisanotuksi ja kuinka monelle pysty-

tään osoittamaan paikka muista energiayhti-

ön toiminnoista.

Sähköliittolaisten pääluottamusmies

Harri Korpi hämmästelee työnantajan toi-

mia ja negatiivisia odotuksia. Hän näkee In-

koon voimalaitoksen edelleen tarpeellise-

na ja otaksuu, että laitoksen lakkauttaminen

vaikuttaisi kielteisesti koko Suomen sähkö-

markkinakenttään.

Varavoimana vuosikymmenet

Inkoon kivihiilivoimalaitos on lajissaan Poh-

joismaiden suurimpia. Voimalaitos rakennet-

tiin aikoinaan turvaamaan kasvanutta säh-

köntarvetta Suomessa. Sen rooli muuttui

kohti varavoimalaitosta Loviisan ja Olkiluo-

don ydinvoimalaitosten valmistumisten myö-

tä 1980-luvun taitteessa. Viimeiset parikym-

mentä vuotta Inkoo on toiminut huippu- ja

varavoimalaitoksena, joka on tuottanut säh-

köä aina tarvittaessa.

Inkoon voimalaitos sijaitsee Suomen-

lahden rannalla Fagervikissä. Voimalaitok-

sen neljä 250 MW:n yksikköä otettiin käyt-

töön vuosina 1974-1978. Maaliskuussa

2013 Fortum päätti ottaa Inkoon nelosyksi-

kön lopullisesti pois käytöstä. Nelosyksikön

käytöstäpoisto vähentää Inkoon voimalaitok-

sen tuotantokapasiteetin 1 000 megawatista

750 megawattiin.

Voimalaitos on varmistanut osaltaan, et-

tä sähköntuotantokapasiteetti pohjoismai-

silla markkinoilla riittää myös esimerkiksi

heikkoina vesivuosina tai ydinvoimalaitosten

vuosihuoltojen aikana. Inkoon tuotantomää-

rät ovat vaihdelleet vuosittain huomattavasti.

Vuosituotanto on vaihdellut 2000-luvulla lä-

hes nollasta 3,5 TWh:iin.

Inkoon voimalaitoksella on vuosikymme-

nien ajan panostettu rikki- ja typenoksidi-

päästöjen vähentämiseen sekä pienhiukkas-

ten poistamiseen savukaasuista. Kivihiilen

polttoprosessissa syntyvää lentotuhkaa ja sa-

vukaasun puhdistuksessa syntyvää kipsiä

hyödynnetään rakennusaineteollisuudessa ja

maanrakennuksessa. 

Energiamarkkinaviraston tehoreser-

viin eli oli ikäänkuin vuokrattuna.

Inkoo on tuottanut 2000- luvulla

parhaimillaan 3,5TWh vuodessa, vii-

me vuosina tuotanto ollut noin 1000

gigawattituntia vuodessa. Tälle vuo-

delle alun perin budjetoitu 150GWh

tuotanto on nyt lähes kymmenkertais-

tettu, työntekijöiden aiemman arve-

lun mukaan vähävetisen kevään takia.

– Sähkön hinta määrittelee, kan-

nattaako hiililauhdesähkön teko. Jos

vesivarat ovat vähissä, teemme säh-

köä kesälläkin, mutta yleensä enem-

män talvella, jolloin varavoimal-

la tasataan kulutushuippuja. Myös

ydinvoimaloiden seisokit tarkoitta-

vat yleensä Inkoossa käynnistystä,

Korpi sanoo

– Vaikka välillä laitos seisookin,

omalle kunnossapitoporukalle riittää

aina töitä. Käyttömiehet tekevät säi-

löntätöitä kun laitos on alhaalla. Pai-

kat ruostuisivat nopeasti, ellei niitä

tehtäisi.

Uusi työaika antoi uskoa

Vuosina 1974-1978 rakennetulla In-

koon hiilivoimalaitoksella on käyty

jo useammat yt: t. Hiililauhdevoiman

tarve on vähentynyt, kun talouden

taantuma on vähentänyt sähkön ku-

lutusta ja sähkön tukkuhinnat ovat

laskeneet. Neljän vuoden takaisten

yt-neuvottelujen ja irtisanomisten

jälkeen laitoksella on paiskittu töi-

tä tavalliseen tapaan, entistä vähem-

mällä työntekijämäärällä tosin.

– Uusi työvuorojärjestelmä keven-

si työn raskautta ja kohensi sosiaali-

Inkoon hiilivoimala
lakkautusuhan alle

sia suhteita. Perhe-elämä parani, kun

ehtii enemmän olla kotona, summai-

lee pääluottamusmies ja vuoden ikäi-

sen Nooa-pojan isä Harri Korpi.

Korpi on tyytyväinen kolmatta

vuotta käytössä olleeseen työaikajär-

jestelyyn, joka helpottaa erityisesti

nuoren perheen arkea.

– Teemme nyt 12 tunnin vuoro-

ja, kaksi aamua ja yötä ja sen jäl-

keen kuusi vapaapäivää. Sairaanhoi-

taja-vaimoni tekee myös vuorotöitä,

ja olemme onnistuneet sovittamaan

vuorot niin, että lasta ei ole tarvin-

nut viedä kodin ulkopuolelle päivä-

hoitoon. Eikä tämä ole pelkästään

vuoronvaihtoa, kyllä meille jää yh-

teistäkin aikaa. Ja vaikka vapaa-ai-

kaa tuntuu nyt olevan enemmän, työ-

tunnit ja palkka pysyivät ennallaan.

Aikaisemmin Inkoossa tehtiin

kolmivuorotyötä, joka koettiin ras-

kaaksi. Korpi oli etunenässä ajamas-

sa työaikojen uudelleenjärjestelyä.

Äänestys kokeilun jälkeen

Pitkään voimalaitoksella käytössä ol-

lut vuorojärjestely korvattiin uudella

puolen vuoden kokeilujakson jälkeen.

– Aluksi kaikki eivät kannattaneet

uutta työaikamallia, mutta puolen

vuoden kokeilun jälkeen oikeastaan

jokainen oli valmis jatkamaan ny-

kyistä järjestelyä, joka koetaan meillä

hyvin toimivaksi. Monilla muillakin

Fortumin laitoksilla on tämä sama

työaikamalli käytössä, Harri Korpi

kertoo.

Kemianteollisuuden prosessin-

hoitajaksi valmistunut Korpi päätyi

voimalaitokselle töihin oppisopimus-

koulutuksen kautta kymmenen vuot-

ta sitten, jolloin hän suoritti Amiedun

järjestämän voimalaitoskäyttäjän

ammattitutkinnon.

– Nyt täällä on koulutettu jo viisi

ryhmää. Osa valmistuneista on sijoit-

tunut muille Fortumin laitoksille eri

puolille Suomea.

Myös Harri Korpi joutuu mietti-

mään muuttoa, jos Inkoon laitos sul-

jetaan.

Luottamustehtävät kiinnostavat

Inkoon nuori luottamusmies on pe-

rehtynyt tehtäviinsä useammalla

luottamusmieskurssilla ja toivoo

pääsevänsä myös tes-kurssille. Ak-

tiivinen Korpi vaikuttaa myös ensim-

mäistä kauttaan liiton edustajistossa

sekä energia-alan johtokunnassa.

– On kiinnostavaa nähdä, että voi

itse vaikuttaa omaan työehtosopi-

mukseensa. Toistaiseksihan tämä on

ollut uuden opettelua ja verkoston

luomista. Liitosta on ollut tukea ja

apua, jota varsinkin nyt kohta tarvi-

taan, Korpi miettii.

Korven perheen kesälomaan kuu-

luu ainakin mökkeilyä ja matka Rans-

kaan, jonne mennään viettämään

anopin 50-vuotispäiviä. n
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Sähköt
pois!

Sähkötyöt tehdään
perusmääräysten mukaan
aina jännitteettömässä
laitteistossa. Jännitteettömäksi
tekemisen toimenpiteet
on esitetty säädöksessä ja
sähkötyöturvallisuus-
standardissa. Ne on helppo
muistaa ja niitä tulee soveltaa
myös arkipäivän töissä.

Näennäisesti yksinkertaisessa laitteis-

ton jännitteettömäksi teossa on kuiten-

kin monia riskikohtia, jotka heikentävät

sähköasentajan turvallisuutta.

Sähköpiirustuksissa on yleisesti paljon

puutteita tai niitä ei ole lainkaan. Näin koko-

naiskuva laitteistosta jää arvattavaksi ja ol-

laan kenties ihan väärässä työkohteessakin.

Sulakkeet ja johdonsuojakatkaisijat voivat olla

virheellisesti merkittyjä ja merkintöihin luotta-

malla erotetaan väärä piiri. Erilaiset kolmivai-

heiset erottimet, kytkimet ja katkaisijat saat-

tavat vikaantua niin, että osa koskettimista

ei aukea vaikka laite on 0-asennossa. Näin

työkohteeseen tulee edelleen jännite. Mittalait-

teena erehdytään käyttämään kerta kaikkiaan

sopimatonta välinettä, kuten ”vaihekynää” ja

yleismittarilla mitattaessa voivat mittajohdot

olla väärissä liittimissä tai aluevalitsin vää-

rässä asennossa. Latausjännitteiden synty-

minen kaapeleihin ja avojohtoihin tulee myös

Miten laitteisto
tehdään
jännitteettömäksi!

• Varmistu oikeasta työkohteesta ja

tunnista sen riskit

• Erota kohde kaikista mahdollisista

sähköenergialähteistä

• Estä jännitteen uudelleenkytkeyty-

minen työsi aikana

• Totea, että kohteessa ei ole jännitettä

eikä varausta

• Tee työmaadoitus kohteisiin,

joissa sellainen tarvitaan

• Jos työkohteen lähellä on jännitteisiä

osia, peitä ne

Teksti ja kuvat: MJJMäkinen

Kirjoittaja on sähkötyöturvallisuuteen

perehtynyt opettaja ja kouluttaja, joka

keskustelee mielellään alan kysymyksistä:

markku.makinen@iki.fi

4
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tiedostaa. Vaarallisia muuttujia on siis lukuisia

ja niiden esiintyminen samaan aikaan voi olla

asentajalle kohtalokasta.

Tuliko eroTeTTua?
Oikeasta työkohteesta varmistutaan joka kerta.

Laajoissa järjestelmissä on useita samankaltai-

sia rakenteita, joten erehtymisen mahdollisuus

on aina olemassa. Työkohde tulisi mahdolli-

suuksien mukaan valmistella niin, että siinä

on turvallista ja mukavaa työskennellä. Tällöin

valaistus on riittävä, käytetään työtasoja sekä

ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja ja va-

rusteita.

Laitteiston dokumentaatiosta saa toivot-

tavasti kuvan kokonaisuudesta ja siinä esiin-

tyvistä sähkölähteistä. Täydellinen erottaminen

eri syöttösuunnista tehdään silmin nähtävällä

avausvälillä. Tämä toteutuu esimerkiksi erot-

timen avaamisella tai poistamalla sulakkeet.

Myös luotettava mekaaninen asennonosoitus

hyväksytään. Tällainen näkyy kytkinvarokkeiden

ja erilaisten katkaisijoiden ohjauselimien 0- ja

1-merkintöinä.

Johdonsuojakatkaisijoiden sisälle ei näe,

mutta niitä voidaan käyttää erottamiseen, jos

laitteen toiminta kokeillaan ”sormituntumalla”

ja piirin jännitteettömyys todetaan aina mittaa-

malla.

Vaikka erottaminen on tehty, pitäisi erityistä

huomiota vielä keskittää takasyöttöjen mahdol-

lisuuteen, varavoima- ja UPS-laitteisiin, kom-

pensointikondensaattoreihin, taajuusmuuttajiin

ja kaapeleihin jääneisiin sähkövarauksiin.

esTä ja ToTea!
Erottamiseen käytetty laite tulee aina lukita. Pyl-

Jännitteettömyyden toteaminen
pienjännitteellä
• Käytä ammattikäyttöön tarkoitettua kaksinapaista jännitteenkoetinta

• Testaa jännitteenkoetin luotettavassa jännitelähteessä ennen jännitteettömyyden

toteamista

• Totea kohteen jännitteettömyys aina kaikista navoista

• Tee päätelmät tuloksista.

HUOMAA! uudistuva SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstandardi edellyttää, että

kaksinapainen jännitteenkoetin täyttää SFS-EN 61243-3 -standardin vaatimukset.

väserottimissa käytetään riippulukkoa ja tulp-

pavarokkeissa turvakantta. Johdonsuojakatkai-

sijoissa hyödynnetään alumiinisia lukituspalo-

ja tai pujotetaan kuparilanka niiden rungossa

oleviin reikiin ja kierretään se tiukasti yhteen.

On selvää, että mikään teippivarmennus ei ole

asianmukainen. Lukitus saa olla poistettavissa

vain avaimella tai työkalulla.

Erotuskohtaan laitetaan myös kilpi, jossa

kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn

aikana. Kilpeen merkitään aina asentajan nimi

sekä asettamispäivämäärä.

Ehkä kaikista tärkeimpänä toimenpiteenä

on jännitteettömyydenluotettava toteaminen

kaikista mahdollisista navoista. Laitteiston

jännitteettömyys todetaan henkilökohtaisesti ja

aina ennen työskentelyn aloittamista sekä pala-

tessa työpaikalle tauon jälkeen.

Jännitteettömyyden toteamiseen käytetään

kaksinapaista jännitteenkoetinta, jonka uusiu-

tuva sähkötyöturvallisuusstandardi edellyttää

täyttävän SFS-EN 61243-3 -standardin vaati-

mukset. Jännitteenkoettimen toiminta testataan

luotettavassa jännitelähteessä ennen käyttöä ja

mielellään vielä käytön jälkeen.

jos Tilanne vaaTii…
Mikäli työn kohteena on pienjännitteinen tai

suurjännitteinen avojohto, muu suurjännitejär-

jestelmä tai yli kiloampeerin sähkökeskus, on

kohde työmaadoitettava. Tällä estetään järjes-

telmän jännitteiseksi tulo esimerkiksi salaman

iskemänä, indusoitumalla tai erotuslaitteen rik-

kouduttua.

On huomattava, että työmaadoitus kytke-

tään ensin maapisteeseen ja sitten työmaadoi-

tettaviin osiin. Sen poistamisjärjestys on raken-

tamiselle päinvastainen. Työmaadoituslaitteiden

asentamisessa on erityisesti muistettava, että

liitokset tehdään niin luotettavasti ja sellaisiin

paikkoihin, että ne eivät varmasti irtoa tai löysty

työn aikana. Suomessakin on tapahtunut kuole-

maan johtaneita sähkötapaturmia, joiden perus-

syynä on ollut työmaadoituslaitteen irtoaminen.

Mikäli työkohteen välittömässä läheisyydes-

sä, siis asentajan ”iskuetäisyydellä”, on jännit-

teisiä osia, ne on suojattava jännitetyömatolla,

jäykällä muovilevyllä tai puulevyllä. Näiden aset-

tamista paikoilleen pidetään jännitteiseen osaan

kohdistuvana toimenpiteenä, mutta ei jännite-

työnä. n

3.
OSA

4
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Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuu-
tettuina ovat myös vakuutetun mukana
matkustavat alle 18-vuotiaat omat lapset
sekä vakuutetun kanssa samassa taloudes-
sa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henki-
löt, joilla on vakinainen asunto Suomessa
ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä.
Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakitui-
nen osoite Suomessa ja että hän oleskelee
yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutettuina eivät ole oppilasjäsenet ei-
vätkä pysyvällä eläkkeellä olevat eläkeläis-
jäsenet.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyy-
teen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta,
vakuutusturva päättyy välittömästi.
Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomesta ulko-
maille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä
vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla.
Suomessa vakuutettu ei ole matkalla, kun
hän on asunnollaan, työpaikallaan, opiske-
lupaikallaan, vapaa-ajan asunnollaan, mat-
kalla edellä mainitusta paikasta toiseen
tai jos matkakohde on linnuntietä alle 50
kilometrin etäisyydellä edellä mainituista
paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuoro-
kautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa
tai sen harjoittelussa eikä ehdoissa erik-
seen poisrajatuissa urheilulajeissa tai har-
rastuksissa.
Matkasairaus ja matkatapaturma
Matkustajavakuutuksesta korvataan mat-
kan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai
sattuneen tapaturman aiheuttamat hoi-
tokulut ilman ylärajaa. Vakuutuksesta kor-

vataan myös Turvan hyväksymä vakavasti
loukkaantuneen tai sairastuneen vakuute-
tun kuljetus kotimaahan. Matkasairauden
hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää
hoidon alkamisesta ja matkatapaturman
hoitokuluja enintään kolme vuotta tapa-
turman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen
lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääke-
tieteellisen kokemuksen mukaan on saa-
nut alkunsa matkan aikana. Matkasairau-
deksi ei katsota sairautta, jonka oireita on
ilmennyt ennen matkan alkamista tai jon-
ka tutkimukset ovat olleet kesken ennen
matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan
matkan aikana. Matkustajavakuutuksesta
korvataan kuitenkin myös ennen matkaa
olleen sairauden äkillisen ja odottamat-
toman pahenemisen ensiapuluonteisen
hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei
muita vakuutusehdoissa mainittuja kus-
tannuksia, kuten esimerkiksi sairaankulje-
tusta takaisin Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut
äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta ai-
heutuu ruumiinvamma vakuutetun sitä
tahtomatta. Matkatapaturmana pidetään
myös hukkumista, kaasumyrkytystä, läm-
pöhalvausta, auringonpistosta, paleltu-
mista sekä huomattavasta paineen vaihte-
lusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu
ole itse näitä aiheuttanut. Myös äkillisen
liikkeen tai voimanponnistuksen aiheutta-
ma lihaksen tai jänteen venähdysvamma
matkalla katsotaan matkatapaturmaksi,
ellei sen syynä ole vakuutetun sairaus tai
ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lää-
kärinhoito on aloitettu 14 vuorokauden
kuluessa vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korva-
uksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista
on vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen
ja matkalta myöhästyminen
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan mat-
kalle lähdön estymistä. Matkan keskey-
tymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan
muuttumista. Matkan peruuntuminen
tai keskeytyminen korvataan, kun nii-
den syynä on vakuutetun tai lähiomaisen
odottamaton sairastuminen, tapaturma
tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan lää-
ketieteellisin perustein. Peruuntumisen
tai keskeytymisen syynä voi olla myös
vakuutetun Suomessa olevaan omaisuu-
teen kohdistunut merkittävä vahinko, joka
edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.
Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän
ei ehdi etukäteen varaamansa lento-, lai-
va-, juna- tai linja-automatkan tai jatko-
yhteyden alkamispaikkaan meno- tai pa-
luumatkalla. Myöhästyminen korvataan,
jos sen syynä on vakuutetun matkallaan
käyttämää yleistä kulkuneuvoa kohdan-
nut sääeste, luonnonmullistus, tekninen
vika, liikennevahinko tai rikollinen teko
tai jos vakuutetun matkallaan käyttämä
yksityinen kulkuneuvo joutuu liikenneva-
hinkoon.
Matkustajavakuutuksen lähiomaiset
Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella
tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
• avio- tai avopuoliso
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avo-
puolisonsa lapset ja lastenlapset

• vakuutetun kanssa samassa taloudes-
sa vakinaisesti asuvat muut kuin omat
lapset

• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avo-
puolisonsa vanhemmat, otto- ja isovan-
hemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet

• miniät ja vävyt
• yksimatkakumppani, jonka kanssa vakuu-
tettu on kahdestaan varannutmatkan

Matkavakuutuskortti ja apu
ongelmatilanteissa
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuu-
tuskorttina, on postitettu vakuutuksen
piiriin kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa
pitää matkalla mukana ja esittää hoitolai-
toksessa. Näin hoitolaitos voi todeta, että
asiakkaalla on voimassaoleva matkava-
kuutus ja että hoidoille löytyy maksaja.
Turva tekee yhteistyötä Tanskassa sijait-
sevan kansainvälisen hälytyskeskuksen
SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa
matkailijoita ulkomailla sattuneissa saira-
us-, onnettomuus- ja kuolemantapauksis-
sa. SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa
kuin hätätapauksissa. Se voi esimerkiksi
neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriase-
man sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos ei
suostu lähettämään laskua Turvaan. Häly-
tyskeskus päivystää ympäri vuorokauden
ja palvelee myös suomen kielellä. Myös
Suomen edustustoista voi pyytää apua hä-
tätilanteissa.
Matkatavarat
Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavara-
vakuutusta. Oma kotivakuutus saattaa
kattaa myös matkatavaroille sattuvat va-
hingot.

Lisätietoja
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja
vakuutuksessa olevat rajoitukset ovat
vakuutusehdoissa. Ne löytyvät Sähkölii-
tolle räätälöidyiltä Turvan palvelusivuilta
www.turva.fi/sahkoliitto. Vakuutusehdot
saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytä-
mällä palvelunumerosta 01019 5110.
Sähköliitto on ottanut jäsenilleen myös
Liittoturvavakuutuksen järjestötehtäviin.
Lisätietoa tästä vakuutuksesta Turvan pal-
velusivuilla www.turva.fi/sahkoliitto

Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1.2013 – 31.12.2015

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammatti-
liittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110ma-pe 8-18 sekä osoitteessawww.turva.fi

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

Silmäsi ovat meille sydämen asia.
Medilaser auttaa sinua näkemään kirkkaasti kaikissa
elämän vaiheissa.

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

* Mainitse varauksen yhteydessä sähköalojen ammattiliiton jäsenyys.

Hyödynnä jäsenetusi*
• Laserleikkauksen maksuton
esitutkimus (194 €)

• -5 % laser- ja linssileikkauksen hinnasta

• Ryhmäalennus -10%, kun ryhmässä on
vähintään 3 henkilöä ja toimenpiteet
varataan samalla kertaa.
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KÄRKIMIES
JARKKO ELORANTA
SAK:n valtuuston puheenjohtaja

Se, miten yhteiskunta huoleh-

tii heikommistaan, kertoo yh-

teiskunnan sivistyksen ja henkisen

kypsyyden tilan. Tällä mittarilla ar-

vioiden Suomessa kehitys on kulke-

massa väärään suuntaan. Suuntaan,

joka on ammattiyhdistysliikkeen ar-

vojen vastainen. Me olemme lähtö-

kohtaisesti ja ehdottomasti heikom-

man puolella. Olemme ihmisen ja

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

puolella. Olemme tasa-arvoisuu-

den ja kohtuuden puolella.

Miten meillä Suomessa sit-

ten menee? Työttömyys kasvaa.

Erityisesti nuorten työllisyystilan-

ne heikkenee, mutta työttömyys

on kasvussa kaikissa ikäryhmissä

ja ikääntyneiden on vaikea työllis-

tyä. Suhteellisesti köyhien osuus ko-

ko väestöstä kasvaa. Eliniän odotteet

eri tuloluokissa eriytyvät. Vähem-

män tienaavat sairastavat enemmän

ja kuolevat nuorempina. Sosiaalinen

kierto on heikentynyt, ja perheen

tausta määrittelee aiempaa enem-

män lasten tulevaa menestystä ja

asemaa elämässä. Epätyypillistä työ-

tä tekevien määrä kasvaa vuodesta

toiseen. Luokkayhteiskunta on teke-

mässä paluuta.

Kasvava eriarvoisuus ja siitä

seuraavat puistattavat yhteiskunnal-

liset kehitysnäkymät eivät ole mi-

kään ay-liikkeen itse itsellensä luo-

ma uhkakuva. Huono kehitys on

totta ja siihen sisältyvät riskit tun-

nustaa ja tunnistaa esimerkiksi Ta-

loudellisen kehityksen ja yhteistyön

järjestö OECD.

•••

Talouskriisi ei ole kohdellut yhteis-

kunnan eri osapuolia samalla tavoin.

Ne joilla on alun perinkin pienem-

mät tulot ja heikompi yhteiskunnal-

linen asema, ovat maksaneet pitkäs-

tä ja pitkittyneestä kriisistä isomman

laskun kuin yhteiskunnan hyväosai-

set ja vauraat yksilöt ja kotitaloudet.

Siksi OECD:n asiantuntijatkin varoit-

tavat, että kasvavat leikkaukset pal-

veluihin ja tulonsiirtoihin lisäävät

köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Suomessa on menty huonom-

paan suuntaan vaikkapa tulonjaon

kehityksessä. Verotuksella, tulonsiir-

roilla ja laajoilla julkisilla palveluilla

on kyetty pitämään suomalainen yh-

teiskunta melko lailla hyvin kasassa

ja eriarvoistuminen kurissa myös ta-

louskriisin ajan. Tai ainakin vuoteen

2010 saakka, jos katsomme OECD:n

tilastoja ja lukuja. Näin ehkä rohke-

nee todeta, vaikka Suomessakin suh-

teellisesti köyhien osuus on kasva-

nut vuoden 1995 4,1 prosentista 7,3

prosenttiin vuonna 2011. Vastaavat

luvut koko OECD:ssä ovat 9,4 pro-

senttia ja 11,1 prosenttia. Suomes-

sa ylimmän tulokymmenyksen käy-

tettävissä olevat tulot olivat vuonna

1995 4,2 -kertaiset ja vuonna 2011

5,4-kertaiset verrattuna alimman tu-

lokymmenyksen käytettävissä ole-

viin tuloihin.

OECD:n asiantuntijat muistut-

tavat myös, että kasvua ja työllisyyt-

tä edistävät politiikat ja toimet on

suunniteltava ja toteutettava siten,

että ne ovat yhteiskunnallisesti reilu-

ja, tuloksellisia ja hyödyttävät kaikkia

osapuolia. Ketään ei saa jättää ulko-

puoliseksi. Näistä politiikoista asi-

antuntijat nostavat esille erityises-

ti veropolitiikan. He toteavat, että se

pitää uudistaa sellaiseksi, että jokai-

nen yhteiskunnan jäsen - yksilö tai

yhteisö - maksaa veroja oikeuden-

mukaisesti ja oman kantokykynsä

mukaan ja saa niitä etuja ja tukia,

joita tarvitsee.

•••

Maan hallitus on pyrkinyt tekemään

kasvupolitiikkaa erityisesti veropo-

litiikalla. Yritys- ja osinkoverotuksen

muutospäätökset keväältä 2013 ovat

tästä esimerkkeinä. Olivatko nämä

päätökset OECD:n asiantuntijoiden

suositusten mukaisia?

Elinkeinoelämän ääni kuuluu

monin verroin kuuluvammin, voi-

makkaammin ja useammin halli-

tuksen ja eduskunnan päätöksente-

on valmistelussa kuin palkansaajien.

Tieto ei ole yllättävä, mutta epämiel-

lyttävä se on. Se myös osoittaa, että

korjaamista tarvitaan. Miten yhteis-

kuntapolitiikka voi olla tasapainois-

ta ja tasavertaista, jos osalle joukkoa

on käsikirjoitettu päärooli valkokan-

kaan komeimpiin kohtauksiin ja toi-

nen osa saa suorittaa vaativat, vaa-

ralliset ja uhrauksia kysyvät stuntit

ilman, että heidän nimensä nähdään

edes pienellä präntätyissä loppu-

teksteissä.

•••

Ne joiden ääni tässä yhteiskunnas-

sa kovimmin kuuluu, vaativat tu-

loerojen kasvattamista, verotuksen

keventämistä, julkisten palvelujen

karsintaa, työntekijöiden suojelun

heikentämistä ja ansiosidonnaisen

sosiaalivakuutuksen rampauttamis-

ta. Nämä ovat heidän kasvuoppin-

sa keskeiset mausteet. Kysyn jälleen

kerran: Ovatko nämä niitä maustei-

ta, joita OECD:n ekonomistit suosit-

televat?

Näillä mausteilla me ay-liikees-

sä emme halua kasvureseptiäm-

me ryydittää. Uskon, että ammatti-

yhdistysliikkeen jäsenet ovat tässä

yhteiskunnassa sitä joukkoa, joka

haluaa pitää heikommasta huolta.

Me haluamme antaa kaikille eväät

hyvään, täysipainoiseen elämään,

säälliseen työhön ja kunnolliseen

palkkaan. Me haluamme rakentaa

Suomea yhteiskuntana, jossa jokai-

sella on sijansa ja arvonsa ja jos-

sa ketään ei jätetä jälkeen. Me em-

me halua, että Suomea rakennetaan

erillisten yksilöiden yhteisöksi, jos-

sa ihmisten arvo määrätään markki-

noilla ja vahvimmat ja röyhkeimmät

korjaavat potin.

Ammattiyhdistysliikkeen tehtä-

vänä on pitää Suomi sivistysvaltio-

na. Sen eteen meidän on ponnistel-

tava joka päivä. Tässä onnistumme

vain jos teemme tiivistä yhteistyö-

tä liittojen keskusjärjestöjen kesken.

Meidän on luotava yhteinen näkymä

tulevaisuudesta ja jaettava ymmär-

rys siitä, miten voimme kulkea kohti

tuota tulevaisuutta eikä vain kansal-

lisesti vaan myös kansainvälisesti.

Miten Suomessa menee?

Mikkeliläisen työkalukorjaaja ja valokuvauksen harrastaja Heikki Hyttisen kameran eteen on parin viime vuoden ajan löytynyt hyvä malli, joka ei pahemmin poseerausta pakene.

Vuonna 2007 SAk:n kulttuuriapurahan saanut Hyttinen on aiemmin kuvannut paljon luontoa ja moottoriurheilua, mutta ymmärrettävästi esikoispoika eemeli on nyt suosikkikohde.

Johtokadun Auto Oy:ssä työskentelevä ”Hessu”on aloittanut kuvausharrastuksensa mustavalkofilmillä. Sittemmin digiaikaan siirtynyt harrastaja on osallistunut myös joihinkin valokuvanäyttelyihin.
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Alumiini on Islannin merkit-

tävä vientiartikkeli. Sen tuo-

tanto Islannissa perustuu

halpaan vesivoimaan ja hyviin me-

rikuljetusyhteyksiin. Uusin ja ul-

jain esimerkki itäisessä Islannissa

on Vatnajökull-jäätikön sulamisvesiä

hyödyntävä Kárahnjúkarin vesivoi-

mala ja Fjardaálin alumiinitehdas,

joka käyttää 80 prosenttia voimalai-

toksen tuottamasta sähköstä. Tou-

kokuun lopulla Islannissa pidetyn

pohjoismaisen sähköalan koulutus-

yhteistyökokouksen osanottajat kä-

vivät tutustumassa näihin kohtei-

siin.

Sulava jäätikkö tuottaa energiaa

Islannin kansallisen sähköyhtiön

Landsvirkjunin omistama Kárahn-

júkarin maanalainen vesivoimalai-

tos tuottaa energiaa lähes 700 MW:n

teholla. 4600 GWh vuodessa tuotta-

va voimalaitos välittää tuottaman-

sa sähkön noin 50 kilometrin päässä

rannikolla sijaitsevan yhdysvalta-

laisomistuksessa olevan Alcoan Fjar-

Jäätikön juurella alumiini sulaa

Kaukainen Islanti tekee prosentin koko
maailman tarvitsemasta alumiinista.
Suhteellisen kevyt ja helposti laivattava
raaka-aine, bauksiitti, tuodaan laivoilla
lähinnä Australiasta tai Brasiliasta tulen ja
jään maahan, jonka mahtavissa sulatoissa
aine jalostuu halutuksi alumiiniksi. Halpa
energia houkuttelee raskasta teollisuutta
300 000 asukkaan tuulenpieksemälle
saarelle.

daálin alumiinitehtaan käyttöön.

Voimalaitos on nimetty läheisen

Kárahnjúkurin vuoriston mukaan.

Vatnajökullin sulamisvesiä kuljetta-

viin jokiin on rakennettu isoja patoja

ja tekoaltaita. Altaista vesi siirretään

maanalaisia tunneleita pitkin voima-

laitokselle, jossa vesi syöksyy paine-

putkien kautta 420 metriä korkealta

alas maan alla olevan voimalaitoksen

turbiineihin.

Alumiinitehdas työllistää 500

– Fjardaálin alumiinitehdas tuottaa

alumiinia 940 tonnia vuorokaudessa

ja 346 000 tonnia vuodessa. Tehdas

työllistää suoraan 500 työntekijää,

joista noin puolet asuu lähialuilla ja

loput kulkevat komennuksella esi-

merkiksi Reykjavikista, kertoo teh-

daskierrosta isännöinyt siviiliekono-

mi Hjalmar Sigurdbjörnsson.

Islannin ympäristöjärjestöt ar-

vostelevat esimerkiksi alumiiniteh-

taan kalastukselle aiheuttamia hait-

toja. Myös voimalaitoksen ja sitä

varten rakennettujen patoaltaiden

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Tulen ja jään saari tarjoaa elämyksiä,

eksotiikkaa ja halpaa energiaa jättikokoisille

alumiinitehtaille. Alcoan Fjärdaálin tehdas

Vatnajökull-jäätikön laidalla valmistaa puolet

Islannin tuottamasta alumiinista.

Suomalaisdelegaatio tutustui

Alcoan alumiinitehtaaseen Hjalmar

Sigurdbjörnssonin johdolla.

Vasemmalta Reijo Salmi, Borgtór Kjærnested,

Maj Lönnroth, Hjalmar Sigurdbjörnsson,

oikealla Minnaliisa Aalto ja Martti Alakoski.

K
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Kalastus on edelleen Islannin tärkeä elinkeino turismin ja raskaan teollisuuden ohella.
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Jäätikön juurella alumiini sulaa
rakentaminen on saanut ankaraa

kritiikkiä osakseen. Moni islantilai-

nen olisi edelleen valmis räjäyttä-

mään Euroopan korkeimman padon

ja palauttamaan ainutlaatuisen mai-

seman luonnonsuojelualueineen en-

nalleen.

Islanti on energia-omavarainen

– Vatnajökull-jäätikkö on muuten

suurempi kuin Tanska, kehaisee yk-

si oppaistamme.

Hän muistuttaa myös, että Islanti

tuottaa suurimman osan sähköstään

vesivoimalla. Suurin osa kotitalouk-

sista lämmitetään maaperästä saa-

tavalla geotermisellä energialla.

Islanti tuottaa käyttämästään

sähköstä noin 75 prosenttia vesivoi-

malla ja 25 prosenttia geotermisellä

energialla. Maa on liki omavarainen

myös vihannesten ja hedelmien tuo-

tannon suhteen. Myöskään maitota-

loustuotteita ei tarvitse tuoda muu-

alta.

Keskellä merta ja kaikkea

Islanti sijaitsee Euraasian ja Pohjois-

Amerikan mannerlaattojen välisellä

saumalla.Maassa on suuri määrä tu-

livuoria, ja siellä tapahtuu myös pal-

jon maanjäristyksiä.

Icelandairin kartta näyttää sel-

västi, että saari keskellä Atlantin

valtamerta on kätevästi Euroopan ja

Amerikan puolivälissä. Jotenkin nor-

jalaiset ja tanskalaiset ovat silti aiko-

jen alusta osanneet tulla hyödyntä-

mään Islannin vähiä luonnonvaroja,

lähinnä tietenkin kalansaaliita.

Helsingistä Reykjavíkiin on mat-

kaa liki 2500 kilometriä. Lähimpä-

nä Islantia sijaitsee Grönlanti, jon-

ne on vajaa 300 kilometriä Islannin

pohjoiselta rannikolta. Idässä Nor-

ja on miltei tuhannen on kilometrin

päässä.

Islannin pinta-ala on alle kol-

mannes Suomen pinta-alasta. Maas-

ta on viljeltyä vain prosentti, karjan,

lähinnä lampaiden ja ponien laidun-

maana on 20 prosenttia pinta-alas-

ta. Yli 20 prosenttia maasta on laa-

van tai jäätikön peitossa. Puutonta

maata on paikoin yritetty metsittää.

Suotuisilla paikoilla se näyttääkin

onnistuneen, vaikka puut eivät pi-

tuudellaan päätä huimaa.

– Islantilainen kansanviisaus

opastaakin, että jos eksyt metsään,

nouse seisomaan, tiivistää tulkkim-

me Maj Lönnroth.

60 prosenttia islantilaisista saa

elantonsa palveluammateissa. Turis-

min merkitys kasvaa myös edelleen.

Maanviljelyksen merkitys on ko-

timaisessa ruuan tuotannossa. Lam-

paan lihaa riittää vientiin, mut-

ta lähes kaikki muut tuotteet jäävät

kotimaahan. Vihanneksia viedään

Grönlantiin ja Färsaarille. n

P ohjoismainen sähkö-

alan koulutuskomitea

NEUK ( Nordisk El-Utbild-

nings Komité) kokoontui Is-

lannin Eigilstadirissa touko-

kuun lopulla. Kokous päätti,

että vuodesta 1974 lähtien

säännöllisesti kokoontunut

komitea tapaa tulevaisuu-

dessa harvemmin. NEUK:n

pieni työvaliokunta hoi-

taa juoksevat asiat ja isom-

pia konferensseja pidetään

vain tarvittaessa ajankohtai-

siin projekteihin ja teemoi-

hin liittyen.

Pohjaa työvaliokunnan

esityksestä tehtyyn päätök-

seen antoi paitsi lisääntynyt

EU-koulutusyhteistyö, myös

suomalaisten työnantaja-

järjestöjen mielipide, jon-

ka mukaan pohjoismaises-

ta koulutusyhteistyöstä ei

ole hyötyä. Muista Pohjois-

maista poiketen Eigilstadi-

rin kokouksessa ei nytkään

suomalaistyönantajien edus-

tusta näkynyt.

NEUK-yhteistyössä mu-

kana olleille verkostoitu-

minen on antanut ainakin

hyvät tiedot siitä, mitä poh-

joismainen sähköalan kou-

lutus pitää sisällään. Myös

Eigilstadirissa päästiin ver-

tailemaan eri maiden koulu-

tuskäytäntöjä ja sähköalan

töiden ajankohtaisia vaati-

muksia.

EU-yhteistyöhön

Monien yhtäläisyyksien ohel-

la pohjoismaisissa käytän-

nöissä on maittain joitakin

isojakin eroavaisuuksia. Esi-

merkiksi Islannissa ammat-

tiliitto käytännössä vastaa

sähköalan peruskoulutukses-

ta. Runsaasti ulkomaalaisia

sähköasentajia työllistäväs-

sä Norjassa taas on käytössä

tiukka testi, joka karsii hei-

kolla ammattitaidolla töihin

yrittävät sähköammattilaiset

tosiammattilaisista.

NEUK:n työvaliokun-

ta esitti, että vastaisuudes-

sa yhteistyötä tiivistettäisiin

yhä enemmän EU:n suun-

taan, jossa sähköalan kehit-

tämisen viitepohjana toimii

EQF. Tarkoituksena on vai-

kuttaa koulutuksen kehittä-

miseen niin, että työvoiman

liikkuvuutta Euroopassa pa-

rannettaisiin yhtenäistämäl-

lä ammattitaito- ja koulutus-

vaatimuksia.

Myös Pohjoismaiden vi-

ranomaiset tekevät yhteis-

työtä sähköturvallisuuden

parissa. NEUK:n työvalio-

kunta etsii aloitteita, jotka

edistävät alan yhteisten kou-

lutus- ja tasovaatimusten to-

teutumista. Tekeillä on myös

ammattitaitomatriisi, jolla

voidaan verrata eri Pohjois-

maiden koulutusta ja sään-

nöstöä.

NEUK vertaili sähkö-
alan vaatimuksia

Puheenjohtaja Martti Alakoski otti kantaa sähköalan koulutuksen vetovoimaan ja esitteli

Suomen mallin, jossa alaa esitellään lapsille jo peruskouluissa STEK:in ”Pikku-Kallen

sähkökoulu” -aineistojen pohjalta. Työehtoasiamies Reijo Salmi puolestaan kertoi muun

muassa, että Suomessa lähes puolet peruskoulunsa päättävistä hakee ammattikouluun.

NEUK:n kokouksen avannut Islannin sähköliiton puheenjohtaja Kristjan Snabjarnsson arvioi,

että kaikissa Pohjoismaissa sähköaloilla on korkeat koulutus- ja ammattitaitovaatimukset.

Se mahdollistaa melko avoimet työmarkkinat Pohjolassa.

Vuosikausia Suomessa asunut tulkki

Borgtór Kjærnested hallitsee hyvin paitsi

Islannin ja Suomen kielet, myös maiden

historiat.

14.6.2013 13:19:35
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Turva on keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten Sähkö-
liiton jäsenenä saatmeiltähuomattavia vakuutusetuja. Ja tiesithän, että
kauttamme hoituvat myös LähiTapiola 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.
LähiTapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksut veloituksetta
LähiTapiola Pankin maksukortin* vuosimaksut veloituksetta
Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa
LähiTapiola Pankin tiliasiakkaana voit kuukausisäästää rahastoihin ilman merkintäpalkkiota

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

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

* koskee LähiTapiola Pankin kortteja vakiokuva-
pohjaisina. Ei koske Yhdistelmä Gold -korttia.
Rahastoja hallinnoi LähiTapiola Varainhoito Oy,
pankkipalvelut LähiTapiola Pankki Oyj.

260x375 Vasama_nro6_Pankki_LahiTapiola_062013.indd 1 6/3/2013 9:44:45 AM
Vasama 6_2013 taitto.indd 14 14.6.2013 11:47:01
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JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja
työttömyyskassan maksamista etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on
jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja
niiden syitä, voit tehdä sen tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden
ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

Opiskelu

Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta
(oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0111

Faksi
03 252 0210

www.sahkoliitto.fi

FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH

Lomakenumero SL/02.06

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys: 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00
(paitsi 1.7.–2.8. kello 10.00–11.00)
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

JÄSENPALVELUT
Koonnut: Jonna Heiniluoma

&

&

Kesällä
muutos puhelin-
päivystysaikoihin
1.7.–2.8.2013 liiton toimis-

to on suljettu. Jäsenrekisterin

puhelinpäivystys kutistuu sil-

loin tunnin mittaiseksi eli nu-

mero 03 252 0303 vastaa ar-

kisin kello 10.00–11.00.

Toimisto aukeaa jälleen

5.8.2013 ja puhelinpäivys-

tyskin alkaa toimia taas nor-

maaliin tapaan arkisin kello

9.00–11.00 ja 14.00–15.00.

Varusmies ja moni
muu saa jäsenmaksu-
vapautuksen
Sähköliiton jäsenenä olet oikeu-

tettu jäsenmaksuvapautukseen,

jos olet vailla ansiotuloja. Et ole

velvollinen maksamaan jäsenmak-

sua Kansaneläkelaitoksen maksa-

mista korvauksista ja sosiaaliavus-

tuksen luonteisista maksuista.

Et myöskään ole velvollinen

maksamaan liittomaksua ajalta,

jolloin olet opiskelemassa, suorit-

tamassa asevelvollisuutta tai si-

viilipalvelua, kuntoutustuella tai

määräaikaisella eläkkeellä, laitos-

hoidossa tai omaishoitoajalla, suo-

rittamassa vapausrangaistusta,

palkattomalla vapaalla, osallistu-

massa liiton hyväksymään työtais-

teluun, vakuutusyhtiön päivärahal-

la tai liiton kannatusjäsenenä.

Jäsenmaksuvapaat on

silti ilmoitettava

Jos olet vapautettu jäsenmak-

susta, velvollisuutesi on ilmoit-

taa vapautumisen syy ja ajankoh-

ta jäsenrekisteriin. Ilmoittamalla

jäsenmaksuvapaat rekisteriin var-

mistat, että jäsenyytesi ja työttö-

myysturvaoikeutesi pysyvät voi-

massa.

Ilmoita jäsenmaksuvapaasi re-

kisteriin sähköisesti Verkkopalve-

lussa tai laita sähköpostia osoit-

teeseen jasenrekisteri@sahkoliitto.

fi. Voit myös postittaa tiedot tällä

sivulla olevalla lomakkeella.
SähköLiiTon ja kassan jäsen-

maksu on 1,4 % veronalai-

sesta tulosta. Maksat liiton

jäsenmaksun kaikista enna-

konpidätyksen alaisista palk-

katuloista, myös lomarahasta

ja lomakorvauksesta, osa-ai-

katyöstä ja työstä, jota teet

saadessasi soviteltua työttö-

myyspäivärahaa. Jäsenmak-

su on verotuksessa vähennys-

kelpoinen.

oPPiLASJäSEnyyS päättyy, kun

opiskelija valmistuu. Kun työllistyt

Sähköliiton sopimusalan töihin,

liity täysjäseneksi netissä!

kESäduunARi! Vaihda oppilasjä-

senyys täysjäsenyydeksi osoittees-

sa www.sahkoliitto.fi > Nuoret >

Upgreidaa oppilasjäsenyys. Saat

täydet jäsenedut ja voit kartuttaa

oikeuttasi ansiosidonnaiseen työt-

tömyyskorvaukseen myös kesä- ja

pätkätöistä.

HUOM!

Ilmoita jäsenrekisteriin
töiden alkamisesta, jos olet
Sähköliiton varsinainen
jäsen, mutta olet ollut
esimerkiksi opiskelemassa
ja olet aloittanut työt taas.
Selvitä, periikö työnantaja
jäsenmaksut palkastasi.

Jäsenkalenterin ja eläkeläisten Vasaman
tilauskanavat auki 5.8.–31.10.
Sopimusalajäsenet saavat vuoden 2014 taskukalenterin tuttuun tapaan

tilaamalla sen tekstiviestillä tai liiton nettisivujen kautta. Eläkeläisjäsen-

ten jäsenetuihin kalenteri ei kuulu, joten eläkeläisjäsenet eivät voi sitä ti-

lata.

Eläkeläiset saavat jäsenetuna Vasaman tilaamalla sen tekstiviestil-

lä tai liiton nettisivujen kautta. Sopimusalajäsenille Vasama tulee auto-

maattisesti.

Kalenterin ja Vasaman tilauskanavat aukeavat elokuussa. Ohjeet tila-

uksen tekoon julkaistaan seuraavassa, 22.8. ilmestyvässä Vasamassa se-

kä liiton netti- ja facebook-sivuilla.
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Jouni Leppänen liittyi Säh-

köliittoon vain 15-vuotiaana

19.2.1979. Tuona vuotena hän

pääsi ihkaoikean työn syrjään kiin-

ni. Talvilomapesti Mattila & Toikalla

putkimiehen apumiehenä tekemäs-

sä isoa viemäriputkea Kymijoen poik-

ki oli fyysistä, mutta palkitsevaa.

Valmistuttuaan 1982 Karhulan am-

mattikoulun sähköasentajalinjalta ja

käytyään armeijan Leppänen pääsi

töihin tuttuun firmaan.

Töissä oli hyviä tyyppejä, jotka

pitivät nuoren sähkärin puolta. Mie-

leen jäivät erityisesti Kotkan ammat-

tiosaston puheenjohtaja Pertti Fors-

man ja edustajiston jäsen Jaakko

Aaltonen Lappeenrannasta.

– He olivat minulle ay-oppi-isiä.

Toivoisin, että kaikilla työpaikoil-

la vanhemmat pitäisivät nuorempi-

en puolta ja ottaisivat nämä mukaan

osastotoimintaan ja päätöksentekoon

tasavertaisina jäseninä. Nuorisossa

piilee loistavia ideoita ja niiden to-

teuttajia, mutta heille on annettava

tilaa, Leppänen toteaa ja jatkaa, että

parasta ay-toimintaa on kaverin aut-

taminen työpaikalla.

– Sellainen siirtyy itsestään tule-

ville polville. On helpompi auttaa toi-

sia, kun itse tietää, miltä tuntuu, kun

saa tukea.

Kokemus heitti ay-uralle

Matkan varrella leipää sähköhom-

missa Leppäselle antoivat Sähköliike

Teho, Aupal, Metsolan Sähkö, Lahden

Sähkö- ja Kone sekä Mattila Oy. Tie

tempaisi nuorukaisen välillä myös

kaukomaille niin Libanoniin rauhan-

turvajoukkoihin kuin paperitehtaille

Kiinaan ja Amerikkaan.

– Kaakkois-Suomen Sähköpalvelu

oli viimeinen työpaikkani ennen Säh-

köliittoa. Yrityksen suhtautuminen

ay-toimintaan, ja etenkin työnjohtaja

Reijo Huopaisen suhtautuminen mi-

nuun oli oikein myönteinen. Huopai-

nen oli työnantajapuolen neuvottelu-

kunnan jäsen ja meitä oli samassa

työpaikassa kaksi ammattiosaston

puheenjohtajaa, Heikki Toivonen

Kouvolasta ja minä.

Pääluottamusmiehenä kahdes-

sakin eri firmassa toiminut Leppä-

nen on ollut Sähköliiton toiminnassa

mukana Kotkan osaston puheenjoh-

tajana, viimeisen liittovaltuuston

varajäsenenä sekä ensimmäisessä

edustajistossa asennusalan asian-

tuntijana valiokunnassa ja hallituk-

sen varajäsenenä. Edustajistovaa-

lissa vuonna 2000 hänet valittiin

edustajaksi, mutta samaan osui ni-

mitys alueasiamiehen tehtävään

Itä-Suomen aluetoimistoon Mikke-

liin.

– Haasteellisinta työssä on rii-

tojen sovitteleminen. Parasta työs-

sä on jäsenten tapaaminen ja se,

kun pystyy auttamaan heitä heidän

murheissaan. Itä-Suomen alueella

on lupsakkaa porukkaa, Leppänen

kuvailee työtään.

Asuinpaikka: kotona

Nyt aluetoimisto on ollut Kotkassa

jo neljä vuotta. Paljasjalkainen kot-

kalainen vitsailee asuvansa edelleen

kotona. Siellä asuvat myös vaimo

Eija, suomenajokoira Riitu, portu-

galinvesikoira Aada ja neljä touko-

kuussa syntynyttä ajokoiranpentua,

joista iso mies ei pysty puhumaan

hymyilemättä.

– Vaimoni on huipputyyppi, ym-

märtäväinen ja samanhenkinen. Hän

se minut patisti hakemaan töihin

Sähköliittoon ja teki hakemuksenkin

puolestani, Leppänen tunnustaa.

Koirien kanssa on mukava har-

rastaa. Ajokoiran kanssa on kilpail-

tu ympäri maata ja menestystäkin on

tullut. Koiran kanssa metsästäminen

on mielenkiintoista.

– Siinä oppii koirasta aina uutta.

Koiraa täytyy osata tulkita eri tilan-

teissa.

Leppänen saa virtaa kiireettömis-

tä hetkistä metsän keskellä. Onnelli-

seksi hänet tekee se, että hän on saa-

nut olla terveenä ja hänellä on hyviä

ystäviä töissä ja vapaa-ajalla. Varsi-

naisiksi elämänsä huippukohdiksi

hän nimeää omien lasten, 23-vuoti-

aan restonomiksi opiskelevan lai-

vakokkityttären ja 19-vuotiaan lvi-

opiskelijapojan syntymät.

Halpatyövoima ja

ylityöt huolettavat

Leppäsen titteli muuttui organi-

saatiouudistuksen myötä alueasia-

miehestä työehtoasiamieheksi, jon-

ka erityisalueena ovat energia-,

ict- ja verkostoala. Hän hoiteli pit-

kään oman toimensa ohella liiton

nuorisoasiamiehen työt, jotka nyt

luovuttaa Juha Jumiskolle hyvillä

mielin. Täysipäiväistä tekijää tarvi-

taan koventuneessa maailmassa.

– Kyllä minua mietityttää suures-

ti, miten yhteiskunnan rakenteet tu-

levaisuudessa palvelevat ihmistä.

Tuntuu, ettei ihminen ole enää kes-

kiössä. Tärkeintä on yritysten tulos.

Ennen arvostettiin ammattitaitoa, si-

toutuvaa työntekijää, mutta nyt ne

arvot ovat pahasti hukassa.Työnteki-

jät joutuvat työskentelemään epävar-

muudessa. Puhutaan isänmaallisuu-

desta, mutta siitä paasaavat tekevät

itse epäisänmaallisia tekoja siirtä-

mällä toimintojaan muualle.

Paitsi kotimaisen ammattilaisen

aliarvostaminen, myös ylitöiden teet-

täminen niillä harvoilla, joilla töitä

on, sapettaa Leppästä.

– On paljon puhuttu nuoriso-

työttömyydestä ja ollaan huolissaan

nuorten syrjäytymisestä. Pitäisi kiin-

nittää huomio ylitöiden määrään.

Joillakin työpaikoilla ylityön määrä

on valtava. Olisiko töitä jaettavaksi

nuorille asti, jos ylitöitä olisi vähem-

män tai ei ollenkaan?

Leppänen haluaa herättää ihmi-

set keskustelemaan.

– Ennen työnantajat puhuivat

jatkuvasti, kuinka kallista on teet-

tää ylitöitä, ja kuinka ylityökorvauk-

set pitäisi poistaa. Nykyään niistä ei

paljon keskustella. Ilmeisesti ylityön

tekeminen ei ole kallista, tai uuden

työntekijän palkkaaminen on liian

kallista. Ylityön tekeminen on jokai-

sen henkilökohtainen päätös. n

Työehtoasiamies Leppänen:

Nuorissa on voimaa

Kaikki alkoi 26.7.1963
Kotkassa, kun pikkuinen poika
nimeltä Jouni ensimmäisen
kerran parkaisi pelottomasti
mielipiteensä ilmoille.
Alkutaipaleestaan hän ei
tokikaan paljoja muista. Kiltti
lapsi ei isommin keppostellut,
mitä nyt vähän siskoa kiusasi –
niin kuin asiaan kuuluu – kulki
isän kanssa metsällä, kiersi
hiihtokilpailemassa ja sai paljon
hyviä kavereita.

– Työpaikoilla järjestäytyminen on kaiken toiminnan perusta. Nuoria työkavereita pitää tukea ja puolustaa, Leppänen toteaa ja kehottaa

osallistumaan liiton kursseihin, koska siellä saa tietoa ja tapaa uusia alan ammattilaisia.

Teksti ja kuva: Jonna Heiniluoma

Leppänen
viettää

50-vuotispäiväänsä
heinäkuussa
rauhallisesti
lähipiirissä.

JOUNI LEPPÄNEN
neuvoo

TYÖEHTOASIOISSA
numerossa
050 60 303
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Jumisko ehti tehdä koneistajan

töitä 12 vuotta, kun SAK:fissä

sattui silmään ilmoitus projek-

tista, jossa pääsisi jakamaan nuorille

ajatuksiaan.

– Koen ay-asian äärimmäisen tär-

keäksi, koska olen työläisperheestä.

Ne asiat ovat aina olleet kotona esil-

lä. Olen myös ehtinyt olla työelämäs-

sä niin kauan, että ymmärrän, kuinka

tärkeitä yhteiset pelisäännöt, työeh-

tosopimukset, ovat. Liittoon kuulu-

misellani kunnioitan ay-polvia, jotka

ovat neuvotelleet meille esimerkiksi

alle 12 tunnin työpäivät, pekkaset ja

kesälomat. Suuri osa työtä koskevis-

Miksi kuuluisin ammattiliittoon?

Teksti ja kuva: Jonna Heiniluoma

Miksi liittyä ammattiliittoon, on kysymys johon Juha Jumisko
osaa vastata unissaankin. Puu-, Paperi- ja Sähköliiton sekä
TEAM:n projektityöntekijänä hän on sahannut ristiin rastiin maan
oppilaitoksia kertomassa tuhansille nuorille ay-asioista. Kesäkuun
alussa hän aloitti vakityön Sähköliiton nuorisoasiamiehenä.

ta laeistakin on olemassa vain, kos-

ka työntekijät ovat järjestäytyneet

ammattiliittoihin ajamaan parempia

työoloja ja -ehtoja, Jumisko luettelee.

Metallialan perus- ja ammattitut-

kinnon suorittanut Jumisko sai rei-

lu vuosi sitten harteilleen vastuun

neljän liiton työmarkkinatiedottami-

sen kehittämisestä ja ammattiopisto-

yhteistyöstä. Nyt kesäkuusta alkaen

hän on jatkanut työtä yksinoikeudel-

la Sähköliitolle.

Saa tehdä työtä jolla on merkitys

– Tarkoitukseni on kehittää Sähkö-

liiton nuorisotoimintaa. Haluan olla

helposti lähestyttävä osastojen tuki-

henkilö. En aio pönöttää pöytäni ää-

ressä Helsingin aluetoimistolla, vaan

liikkua aktiivisesti kentällä, Karkki-

lassa asuva Jumisko pohtii.

32-vuotiaalla on takanaan pitkä

luottamusmiesura. Hän tietää, ettei

työnteko ole pelkkää ruusuilla tans-

simista. Vuoden 2008 taantumas-

sa hän oli pääluottamusmiehenä yli

200 työntekijän yrityksessä. Tuolloin

tanssilaji oli yt-rumba.

– Koko ajan piti neuvotella epä-

miellyttävistä asioista, irtisanomi-

sista ja tehtaan alasajosta. Tiedän

karvaan totuuden, miten yt-lakia yri-

tyksissä oikeasti käytetään, Jumisko

synkistyy, mutta kasvot kirkastuvat,

kun puhe siirtyy uuteen, kokopäivä-

toimiseen nuorisoasiamiehen tehtä-

vään.

Parasta on saada tehdä työtä, jos-

ta nauttii ja jolla onmerkitystä. Koke-

musta Jumisko on kerännyt Metallin

valtuustossa ja valtakunnallisessa

nuorisotoimikunnassa

sekä ammattiosastonsa puheenjohta-

jana ja nuorisojaoston vetäjänä. Nuo-

rison pariin on tullut jalkauduttua

myös SAKKI ry:n oppilaitoskiertueel-

la ja SAK:n kesäduunarikiertueella.

Selkeä ammattikuntaliitto

ja hyvät tessit

Sähköliiton pesti oli luonteva jatku-

mo Jumiskon uralle ja ennen kaikkea

onnenpotku. Hän sanoo Sähköliitos-

sa olevan huippuhyviä tyyppejä.

– Sähköaloilla opiskelevat nuoret

ottivat minut hirveän hyvin vastaan

ja liittyivät oppilasjäseneksi oikein

reilulla prosentilla, Jumisko kuvailee

menneen vuoden saldoa.

Hän arvelee mielenkiinnon johtu-

neen siitä, että Sähköliitto on selkeä

ammattikuntaliitto ja jo opiskelijoil-

la on vahva yhteenkuuluvuuden tun-

ne. Myös liiton neuvottelemat tessit

miellyttävät nuorisoa.

– Ay-tietous opiskelijoilla ja opet-

tajilla voi aluksi olla aika vähäistä,

mutta kun olemme käyneet läpi kes-

kituntiansioita, kilometrikorvauksia,

vuosiloma-asioita ja muuta, he ai-

na kiinnostuvat ja sanovat, että

Sähköliitto on kyllä aika hy-

vä liitto.

Pidättehän jäsenyytenne

kunnossa nuoret!

Nyt nuorisoasiamiehellä on

kova halu saada yhteys tänä

keväänä valmistuneisiin.

– Oppilasjäsenenä on help-

po pitää liitto mielessä, kun siitä

käy joku koulussa puhumassa. Liitto

muistuttaa olemassaolostaan myös

kerran kuussa kotiin kannetulla Va-

sama-lehdellä. Opiskelijat käyttä-

vät sujuvasti Sähköliiton facebook-

ja nettisivuja ja moni muistaa ostaa

bensatkin jäsenalennuksella. Mut-

ta kuinka saisi nuoret muistamaan

liittoon kuulumisen tärkeyden vie-

lä opiskelun päätyttyä? Tulee niin

paljon muuta tärkeää: työ, armei-

ja, jatko-opiskelut, kotoa pois muut-

taminen… Moni luulee, että oppilas-

jäsenyys jatkuu, kun koulu loppuu,

Jumisko pohtii.

Kun sitten työpaikalla tulee vas-

taan ongelmia ja tarvittaisiin työsuh-

deneuvontaa tai lakiapua, käy ilmi,

ettei muinoin oppilasjäseneksi liit-

tynyt avun tarvitsija ole jäsenyystie-

tojaan päivittänyt ja jäsenmaksutkin

ovat maksamatta. Ammattiliiton jä-

senyyttä ei siksi ole.

– Kun valmistut ja työllistyt säh-

köalalle, jatka jäsenyyttäsi Sähkölii-

tossa, Jumisko muistuttaa. n

Tarvitsetko apua
osaston nuorisojaoston

perustamiseen?
Nuorisoasiamies
Juha Jumisko

neuvoo numerossa
050 60 306.

– Maksavaksi jäseneksi voi liittyä

heti, kun aloittaa kesätyön. Niin saa

kaikki liiton edut ja samalla kerryttää

ansiosidonnaiseen tarvittavaa

työttömyyskassan työssäoloehtoon

laskettavaa työssäoloaikaa,

Juha Jumisko opastaa.
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 03 252 0300,
arkisin klo 9.00–11.00 (paitsi 1.7.–2.8. kello 10.00–11.00)
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

Kesällä muutos
puhelinpäivystysaikoihin
1.7.–2.8.2013 työttömyyskassan toimisto on suljettu, mutta

etuuskäsittelijät ovat töissä ja antavat puhelinneuvontaa numeros-

sa 03 252 0300 arkisin kello 10.00–11.00.

Toimisto aukeaa jälleen 5.8.2013, jolloin puhelinpäivystyskin

alkaa toimia jälleen normaalisti.

Sovitellun aikuiskoulutustuen
laskentatapa muuttuu

Meiltä kassasta on kyselty aikuiskoulutustuesta. Tuen
maksaa Koulutusrahasto, ei työttömyyskassa. Tässä
Koulutusrahastosta tullutta ohjeistusta.

Sovitellun aikuiskoulutustuen ehtoja ollaan muuttamassa tuensaajan

kannalta edullisemmiksi. Samalla myös ammattitutkintostipendiä ol-

laan korottamassa ja sen hakumenettelyä yksinkertaistamassa. Muutokset

perustuvat työmarkkinajärjestöjen marraskuussa 2011 solmimaan raami-

sopimukseen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta.

Hallituksen esityksen mukaan sovitellun aikuiskoulutustuen määräy-

tymistä muutetaan korottamalla niin kutsuttua suojaosaa 127 eurosta

250 euroon kuukaudessa. Suojaosa on se osa palkasta, jota ei oteta huo-

mioon, kun lasketaan palkkatulojen vaikutusta soviteltuun aikuiskoulu-

tustukeen.

Jos palkkatulot jäävät suojaosaa matalammiksi, hakija saa sovitellun

tuen sijaan täyden aikuiskoulutustuen.

Lisäksi aikuiskoulutustuen enimmäiskestoa pidennettäisiin nykyises-

tä 18 kuukaudesta 19 kuukauteen. Muutos koskisi sekä päätoimista että

osa-aikaista opiskelua.

Näyttötutkinnosta maksetaan ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi maksetaan ammatillisen näyttötutkinnon suorit-

tamisesta kertakorvauksena.

Veroton stipendi on tällä hetkellä 366 euroa. Stipendi ehdotetaan ko-

rotettavaksi 450 euroon, jos stipendin saajalla

ei ole aiempaa peruskoulun jälkeistä am-

matillista tutkintoa. Muiden hakijoiden

stipendiin tehtäisiin indeksikorotus

ja se olisi jatkossa 390 euroa.

Aikuiskoulutustuki vai soviteltu ai-

kuiskoulutustuki?

Työntekijä voi saada ansiosidonnai-

sen työttömyyskorvauksen suuruista

aikuiskoulutustukea jäädessään työstään

palkattomalle opintovapaalle. Tuen saaminen

edellyttää vähintään kahdeksan vuoden työhistoriaa ja opiskelun on kes-

tettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Jos työntekijä ei jää yhtäjaksoiselle opintovapaalle, vaan opiskelee

osa-aikaisesti työn ohessa, hänelle maksetaan soviteltua aikuiskoulutus-

tukea, jolla korvataan menetettyä palkkaa opiskelupäiviltä.

Lisätietoa: www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuki ja www.koulutus-

rahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendi

Ryhmälomautusmenettely
loppuu heinäkuussa

Ryhmälomautusmenettelyä koskeva
työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 4 momentti
kumotaan 1. heinäkuuta 2013.

Jos olet nyt voimassaolevan lainsäädännön mukainen ryhmälomautettu ja

lomautuksesi alkaa viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2013, kohdallasi

sovelletaan ryhmälomautusmenettelyä lomautuksesi päättymiseen saak-

ka.

Kaikkien lomautettujen ilmoittauduttava TE-toimistoon

Ryhmälomautusmenettelystä luopuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että

kaikkien lomautettujen pitää henkilökohtaisesti rekisteröityä työnhakijoik-

si TE-toimistossa, kun lomautus alkaa 1.7. tai sen jälkeen.

Rekisteröinnin tulisi tapahtua TE-toimiston Oma työnhaku -verkko-

palvelussa.

Rekisteröidy TE-toimiston työnhakijaksi osoitteessa www.te-palvelut.

fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi. Tarkista sitten TE-palvelut.fistä Paikalliset

TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkossa.

TE-toimiston verkkopalvelua kehitetään niin, että TE-toimisto voi arvi-

oida, ketkä lomautetuista kutsutaan TE-toimistoon työllistymissuunnitel-

man tekemistä varten.

TE-toimisto tutkii lomautettujen osalta kaikki työvoimapoliittiset edel-

lytykset ja antaa maksajalle eli työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lau-

sunnon. Osa lausunnoista annetaan automaattisesti.

Työnantajalla ilmoitusvelvollisuus pysyy

Vaikka ryhmälomautusmenettelystä luovutaan, työnantajan on edelleen

toimitettava TE-toimistoon ennakkotieto lomautettavien työntekijöiden lu-

kumäärästä, jos kyseessä on vähintään kymmenen työntekijän lomautta-

minen.

Työnantaja antaa jokaiselle lomautetulle nykyistä vastaavasti lomau-

tusilmoituksen tai lomautustodistuksen sekä palkkatodistuksen.

Heinäkuun alussa voimaan astuva lakimuutos ei estä maksajaa sopi-

masta työnantajan kanssa esimerkiksi palkkatietojen toimittamisesta kes-

kitetysti.

Lomautettu, ilmoi-
ta lomasi ja vuosi-
loma-ajan palkka
työttömyyskassalle
Jos olet lomautettu, ilmoita vuo-

silomasi ajankohta työttömyyskas-

salle hakemuksessasi. Liitä hake-

muksen mukaan vuosiloma-ajan

palkkaa koskeva palkkatodistus

tai palkkalaskelma.

Jos sinut on lomautettu ja

olet henkilökohtaisesti ilmoittau-

tunut työ- ja elinkeinotoimistoon,

varmista omasta TE-toimistostasi,

kuinka sinun pitää menetellä, jot-

ta työnhakusi pysyy siellä voimas-

sa vuosilomasi ajan.

Ilmoittaudu työ- ja elinkei-

notoimistoon työnhakijaksi

täyttämällä sähköinen ilmoit-

tautumislomake osoittees-

sa www.te-palvelut.fi vii-

meistään ensimmäisenä

työttömyyspäivänä.

Oletko Sähköliiton
opiskelijajäsen?
Jos haluat opiskelun välisten työsuhteiden kerryttävän työttömyyskas-

san työssäoloehtoon laskettavaa työssäoloaikaa, voit aloittaa jäsenmaksun

maksamisen jo opiskeluaikaisen palkkatyön perusteella.

Jos aloitat jäsenmaksun maksamisen opiskeluaikaisesta palkkatyöstä,

sinun on täytettävä uusi, varsinaisen jäsenen liittymisilmoitus tai jäsen-

maksun perintäsopimus, joka löytyy sivulta www.sahkoliitto.fi>Lomakkeet.

Varsinainen sopimusalajäsenyys voi alkaa sen jälkeen, kun työllis-

tyt sähköalalle ja täytät varsinaisen jäsenen liittymisilmoituksen

tai jäsenmaksun perintäsopimuksen.

Hakemuksen pitää olla työt-

tömyyskassassa kolmen kuu-

kauden kuluessa siitä päi-

västä, jolle etuutta haetaan.

Hakuaika koskee kaikkia

työttömyyskassan maksamia

etuuksia.

Jos joudut
työttömäksi tai
lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

moittautumislomake osoitteessa

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänä.

Huom! TE-toimistossa on yleensä

käytävä henkilökohtaisesti myös

sähköisen ilmoittautumisen jäl-

keen!

TE-toimistosta voit ottaa mu-

kaasi päivärahahakemuksen. Päi-

värahahakemuksen voit myös

tulostaa Työttömyyskassojen yh-

teisjärjestön www.tyj.fi-sivulta

kohdasta Lomakkeet. Sieltä löydät

samalla työttömyyskassan tarvitse-

man palkkatodistuslomakkeen.

Ryhmälomautusmenettelys-

tä luovutaan 1. heinäkuuta 2013,

jolloin kaikkien lomautettujen tu-

lee työttömyysetuutta saadakseen

rekisteröityä henkilökohtaisesti

työnhakijoiksi TE-toimistoon. Var-

mista työnantajaltasi, tekeekö hän

vielä ryhmäilmoituksen vai onko

sinun ilmoittauduttava TE-toimis-

toon itse.

TE-toimisto antaa työttömyys-

kassalle työttömyyttäsi koskevan

lausunnon. Oikeus työttömyyse-

tuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoit-

tautumispäivästä lukien.

TE-toimiston antamia ohjei-

ta on noudatettava, koska päivä-

rahan maksaminen saattaa muu-

ten katketa. TE-toimiston antamat

lausunnot sitovat kassaa, eikä

kassa voi maksaa päivärahaa, ellei

työnhakusi ole voimassa. Jos työn-

hakusi katkeaa, et voi uusia sitä

takautuvasti.

Täytä ensimmäinen työttömyys-

päivärahahakemus vähintään kah-

delta täydeltä kalenteriviikolta.

Puutteellisesti täytetty hakemus

palautetaan täydennettäväksi.

Aikuiskoulutustuen
maksaa

Koulutusrahasto –ei työttömyyskassa!
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OSASTOT TOIMIVAT 22.8.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 12.8.2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry

Järjestää laivaristeilyn Alexandra-

laivalla jäsenilleen puolisoiden

kanssa lauantaina 13.7.2013. Lai-

va lähtee klo 18.00 Oulun torin-

rannasta. Risteilyn kesto n. 4 h,

jonka yhteydessä ruokailu. Sitovat

ilmoittautumiset 1.7.2013 men-

nessä: Bis Production/Matti Lyt-

tinen puh. 050 316 3630, Eltel/

Timo Hannuniemi puh. 040 311

4431, Eltel/Pauli Ratilainen puh.

040 311 4461, Fortum/Ari Villa

puh. 050 454 8904.

011 Tampereen Seudun Sähköalan-

työntekijät ry

Ammattiosasto järjestää Kotkan

Volttipäiville kuljetuksen ja mak-

saa hotelliyöpymiset ja illalliskor-

tin osaston jäsenille. Ilmoittaudu

Volttipäiville osoitteessa www.osas-

to11.com (linkki etusivulla). Il-

moittautumiset 26.7.2013 men-

nessä. Hyvää kesää kaikille!

Osasto 11:n onkikilpailu pi-

detään Ensilässä 27.8.2013 klo

17.00 alkaen. Tervetuloa! - Vapaa-

ajan jaosto.

018 Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

jät ry

Onkikilpailut la 24.8. klo 9 - 13

Aulangon tekosaaressa. Kokoon-

tuminen Katajiston kartanon p-

alueella klo 8.30. Kisan jälkeen

ruokailu Mierolan Silta Cafessa. Li-

sätietoa rauno.vuorinen@kolum-

bus.fi tai puh. 040 522 3628. Ter-

vetuloa mukaan!

022 Lappeenrannan Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

Hotellimatka Tallinnaan 31.8. -

1.9.2013. Majoitus Sokos Hotel

Viru. Matka tehdään omalla bussil-

la, joka mukana Tallinnassa. Laiva

Tallink Silja, M/S Star/Superstar.

Linja-auto ajaa reittiä Joutse-

non linja-autoasema, Lappeenran-

ta Peltola, Helsinki. Paluu samaa

reittiä. Lähtijöille postitetaan tar-

kempi matkaohjelma. Avec matkan

hinta 60 €/henkilö, sisältää mat-

kan, aamiaisen meno matkalla lai-

valla, yöpymisen 2hh huoneissa,

lisämaksusta 1hh huoneessa se-

kä aamupalan hotellissa. Matkal-

le tarvitaan mukaan voimassaole-

va passi tai sähköisesti luettava

uudenmallinen poliisiviranomai-

sen myöntämä virallinen henkilö-

kortti, ajokortti ei kelpaa henkilöl-

lisyystodistukseksi. Mukaan sopii

55 henkeä ilmoittautumisjärjestyk-

sessä. Ilmoittautumisen yhteydes-

sä ilmoita: matkustajan suku- ja

etunimi, syntymäaika (pv, kk, vuo-

si), kotiosoite majoituskorttia var-

ten, puhelinnumero, ketkä majoit-

tuvat samaan huoneeseen, mistä

tulet kyytiin. Tiedustelut ja ilmoit-

tautumiset torstaihin 25.7.2013

mennessä. Ensisijaisesti Kari Holm

puh. työ 040 833 0328 tai ko-

ti 040 594 3041, vara Ari Hakuli

puh. 050 390 0737.

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Loviisan Sähköalantyöntekijäin am-

mattiosasto ry no 25 järjestää jäse-

nille perheineen retken Sähköliiton

Volttipäiville. Tapahtumapaikka-

na tänä kesänä on Kotka ja ajan-

kohtana 24. - 25.8.2013. Oma-

vastuuosuus on 20 €/osallistuja,

joka maksetaan osaston tilille

800013-1177615. Hintaan sisäl-

tyy majoitus, illalliskortti, lisäksi

järjestetään yhteiskuljetus tai kor-

vataan omalla autolla matkustami-

nen julkisten kulkuneuvojen tak-

sojen mukaan. Harkinnan asiassa

tekee ammattiosaston hallitus il-

moittautumisten perusteella. Li-

sätietoja Volttipäivistä ym. asiaan

liittyvää löytyy esim. Vasamasta ja

Sähköliiton nettisivuilta. Ilmoit-

tautumiset Veera Jalkaselle 19.7.

mennessä, mieluiten e-mail vee-

ra.jalkanen@fortum.com tai puh.

010 455 3731.

041 Turun Seudun Sähkötyönteki-

jät ry

Osaston onkikilpailut järjestetään

3.8.2013 Ruissalon Kansanpuis-

tossa klo 9-14. Ilmoittautumiset

paikan päällä, hyvät palkin-

not. Lisätietoja Ilkka Aronen puh.

040 572 7618. Tervetuloa! - Osas-

ton hallitus.

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry

Kuusankosken Sähkömiehet os.

74 eläkejaosto tekee kesäretken

4.7.2013. Retken hinta on 25,00

€/hlö. Kohde on Hämeenlinna, jos-

sa tutustumme Kyyrölän Saveen ja

Aulangon puistometsään. Lepaal-

ta menemme laivalla Visavuoreen,

jossa kohteena ovat Emil Wikströ-

min ja Kari Suomalaisen Ateljeet.

Lopuksi käymme Panssarimuseos-

sa. Retken hintaan kuuluvat myös

lounas, kahvit ja opastukset. Läh-

töreitti on klo 7.00 Tähteen koulu,

Heteka, Puistokatu, Ekholmintie,

vanha R-kioski, Kuusaantie, Kou-

lukuja, Kymin Seurakuntakeskus

ja Neste Kiltatie. Ilmoittautumiset

27.6.2013 mennessä: Arvo Hon-

kanen puh. 0400 255 844.

Heinäkuun toimintapäivä on

Lappalan mökillä 24.7.2013 alka-

en klo 13.00.

Seuraava kokous Kettumäen

Palvelukeskuksessa 4.9.2013 klo

13.00.

100 Järvenpään Sähköalantyönte-

kijät ry

Suomi - Espanja -jalkapallon MM-

2014 karsintaa Olympiastadionilla

perjantaina 6.9. klo (avoin). Osas-

to tarjoaa B-kaarteeseen 40 lip-

pua työikäisille jäsenilleen (1 kpl/

hlö), varaa omasi nopeasti puh.

044 425 2552/sihteeri.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

Volttipäiville lähtijät, ilmoittautu-

kaa Tomille sl.os105.tomi@gmail.

com tai puh. 040 587 7748.

Osasto on varannut mökin 23.8. -

25.8.2013 kymmenelle hengelle.

136 Hämeen sähkömiehet ry

Osasto on varannut lippuja Valkea-

kosken kesäteatterin On kesäyö

-näytökseen lauantaille 10.8.2013

klo 14.00. Lippuja voi varata (jä-

sen + seuralainen) Olavi Mattilalta

puh. 040 552 6190.

161 Inkoon Voimalaitostyöntekijät ry

Osasto järjestää 22 tunnin ristei-

lyn Helsingistä Tallinnaan Silja Eu-

ropalla 26.10.2013 klo 18.30

- 27.10.2013 klo 16.30. Maissa-

oloaikaa Tallinnassa 4,5 h. Osas-

ton jäsenen omavastuu 35 € ja

avecin 90 € sis. kuljetukset, buf-

fet-illallisen ja -aamiaisen. Ilmoit-

tautumiset 1.7.2013 mennessä

Tommi Rummukaiselle puh. 050

564 3524.

011 Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry

Näin kalastelimme Ensilän jäillä jälleen. Kisapaikalle saavuttaessa

oli Eero meille tuttuun tapaan keitellyt aamukahvit. Reput ja rens-

selit rantamaisemiin saatuamme, kupposet kahvia juotuamme ja

osanottajalistaan nimet kirjattua, lähdimme kohti ahventen valta-

kunnan olinpaikkaa. Kaunis auringonkajo paistoi taivaalla ja toivotti

meidät tervetulleiksi järven jäälle. Viiden tunnin kuluttua punnituk-

seen saavuimme ja tulokset siinä kirjailimme. Siinä ohessa palkin-

not jaoimme, makkarat paistoimme ja saunoimme. Osasto 11 pilk-

kikilpailun 24.3.2013 tulokset:

1. Martti Koivuluoto 6 800 g, 2. Timo Laurila 4 307 g, 3. Seppo

Toivonen 4 100 g, 4. Petri Yli-Somero 3 204 g, 5. Antti Mansikka-

mäki 2 524 g, 6. Jorma Lahtinen 2 475 g, 7. Timo Kandell 1 905

g, 8. Jere Näräkkä 1 670 g, 9. Taisto Leppänen 1 658 g, 10. Veik-

ko Lehtomäki 1 542 g, 11. Ari Näräkkä 1 501 g, 12. Mauno Kan-

kaanpää 1 249 g, 13.Pekka Peltoniemi 10 g. Isoin kala 156 g Mau-

no Kankaanpää.

PILKKIKILPAILUTULOKSIA

Sähköliiton osastot
alueittain löydät
osoitteesta:

www.sahkoliitto.fi/
sahkoliitto/organisaatio/

osastot_alueittain
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Nordiska elbranschens utbild-

ningskommitté NEUK sam-

manträdde i Eigilstadir på Island i

slutet av maj. Mötet beslutade att

kommittén, som sammanträtt re-

gelbundet sedan år 1974, hädanef-

ter sammanträder mindre frekvent.

NEUK:s lilla arbetsutskott sköter de

löpande ärendena och större konfe-

renser hålls bara vid behov i anslut-

ning till aktuella projekt och teman.

Grunden till beslutet enligt ar-

betsutskottets förslag var, förutom

det ökade EU-utbildningssamarbe-

tet, även de finländska arbetsgiva-

rorganisationernas åsikt att nord-

iskt utbildningssamarbete inte är

till någon nytta. Till skillnad från

de övriga nordiska länderna syntes

inte heller nu några representanter

för de finländska arbetsgivarna på

mötet i Eigilstadir.

Alla som medverkat i NEUK-

samarbetet har upplevt att nätver-

kandet gett åtminstone goda insik-

ter i vad den nordiska utbildningen

i elbranschen omfattar. I Eigilsta-

dir kunde deltagarna också jäm-

föra ländernas utbildningspraxis

och aktuella krav på arbeten i el-

branschen.

EU-samarbetet

Utöver flera likheter förekommer det

vissa betydande olikheter i de olika

länderna. På Island till exempel an-

svarar fackförbundet i praktiken för

grundutbildningen i elbranschen.

I Norge, som sysselsätter ett stort

antal utländska elmontörer, använ-

der man sig av ett strängt test som

gallrar bort arbetssökande med en

sämre yrkeskunskaper från verkliga

proffs i branschen.

NEUK:s arbetsutskott föreslog

att samarbetet intensifieras framö-

ver mer i riktning mot EU, där EQF

utgör referensgrunden för att ut-

veckla elbranschen. Avsikten är att

påverka utbildningen så att arbets-

kraftsrörligheten i Europa förbätt-

ras genom enhetligare yrkeskun-

skaps- och utbildningskrav.

Även de nordiska myndigheter-

na samarbetar kring elsäkerhet.

NEUK:s arbetsutskott söker initia-

tiv som bidrar till gemensamma ut-

bildnings- och kompetenskrav. En

yrkeskunskapsmatris är också un-

der arbete. Med matrisen ska man

kunna jämföra utbildningen och

reglerna.

RIITTA KALLIO

resumÉ

FFC kräver ansvar av arbetsgivarna

Sommaren, eller åtminstone som-

marvädret, kom överraskande

liksom också störtregnen och åsk-

vädren. Tammerfors fick floder av

vatten och på flera ställen regnade

det hagel stora som pingpongbollar

som färgade marken vit.

Min egen erfarenhet av ett blixt-

nedslag intill bostadsfastigheten har

etsat sig outplånligt i mitt minne.

Det uppflammande ljuset och sam-

tidigt det enorma skalvet i byggna-

den och de sprakande elapparaterna

var omskakande, i synnerhet som jag

trodde att åskan redan dragit förbi.

Min dotterdotter hade precis tittat ut

genom fönstret och sade att hon sett

en klar violett ljusstod i närheten slå

ner direkt i marken.

Det var elektricitet i luften och

den kom också in i bostaden längs

kablarna i marken. Överspänningen

förstörde modemet, datorernas nät-

kort, telefonerna och inbrottslarmet.

Kylskåpet och frysen som var kopp-

lade till elnätet förstördes också. De

övriga elapparaterna i elnätet klara-

de sig tack vare överspänningsskyd-

det.

Vad lära vi oss härav; även om

området är jordkablat kommer över-

spänningen lätt in i fastigheten längs

telefon- och elnätet. Det lönar sig

alltså att ha ett överspänningsskydd

i bägge näten.

n n n

Stämningen känns elektrisk ock-

så på arbetsmarknaden såhär inför

hösten. På sitt sammanträde ställde

FFC:s fullmäktige en central uppgö-

relse som främsta mål. Regeringen

lyssnade på fullmäktige och kom ut

i offentligen med moderata mål om

stimulans för köpkraften. Eventuel-

la förhandlingar mellan centralorga-

nisationerna måste vara klara innan

de förbundsvisa förhandlingarna in-

leds.

Direktionen för Elektriker-

förbundets industri- och special-

branscher och dess delegation för

teknologiindustrin lämnade änd-

ringsförslagen för kollektivavtalet

till Teknologiindustrin i anslutning

till delegationernas sammanträde

och kunde därigenom överraska mot-

partens delegation.

n n n

Statsminister Katainen ville sam-

mankalla representanter för al-

la partier och centralorganisationer

för att dryfta hur den allt brantare

ekonomiska nedgången kunde stop-

pas. Statsministern kommer antagli-

gen att ställa arbetsmarknadsparter-

na inför en krävande utmaning. Det

återstår att se om det är Finlands re-

gering eller Teknologiindustrin som

styr Finlands Näringsliv EK.

n n n

Elektrikerförbundsmedlemmarnas

av hävd starka område, energipro-

duktionen, fick en kalldusch när

Fortum meddelade att Ingå kraft-

verk eventuellt läggs ner. Jag hopp-

as att man i samarbetsförhandling-

arna verkligen bemödar sig om att

söka lösningar som gynnar syssel-

sättningen och eventuella alternati-

va sätt att utnyttja kraftverksområ-

det och utrustningen där.

I mina diskussioner försäkrade

en representant för arbetsgivaren att

samarbetsförhandlingarna kommer

att vara seriösa. Man söker alterna-

tiv och funderar allvarligt på goda

idéer eftersom det gäller mer än 90

personers arbetsplats och framtid.

Liksom jag konstaterade i början

kom sommaren med en plötslig över-

raskande värmebölja, men den tradi-

tionella semestertiden är ännu fram-

för oss. Jag hoppas att alla får en

solig och skön sommar. När semes-

tern är förbi och vi återvänder utvi-

lade till jobbet förbereder vi oss för

den traditionella familjeträffen den

24-25 augusti på Voltdagarna i Kot-

ka.

Jag önskar alla en riktigt solig

och avkopplande sommar!

MARTTI ALAKOsKI

På sitt tvådagarsmöte den 23-24

maj i Kiljava konstaterade Fin-

lands Fackförbunds Centralorgani-

sation att FFC strävar efter en bred

arbetsmarknadslösning i höst.

FFC:s fullmäktige betonade att

företagens har förbättrats betyd-

ligt när samfundsskatten sänktes.

I gengäld kräver FFC samhällsan-

svar av företagen, dvs. sysselsätt-

ning och investeringar i hemlandet.

– En central uppgörelse kan

åstadkommas bara om arbetsgivar-

na är genuint beredda att förhand-

la. Arbetsgivarna måste bära sitt

ansvar för en återhämtning av eko-

nomin. FFC godkänner inte en nol-

linje i löneuppgörelsen, påpekade

fullmäktige i sin slutplädering.

FFC representerar 21 fackför-

bund och fullmäktige består av 119

ledamöter. På mötet representera-

des Elektrikerförbundet av Markku

Arvola, Ari Huczkowski, Mika Jun-

nila, (som därtill satt som medlem

i resolutionsgruppen) och Hannu

Kantanen. FFC:s styrelsemedlem,

ordförande Martti Alakoski deltog

också i mötet som hölls i en god an-

da.

NEUK jämförde kompetenskraven i elbranschen

Efter en föreläsning om elsäkerhet fick NEUK:s mötesdeltagare besöka Islands största

aluminiumfabrik i Fjärdaàl.

ellendningen Elektricitet i luften
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KURSSIT

Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille
tarkoitetuilla ajankohtaispäivillä käsitellään mm. alueen ajankohtaisia
työehtosopimusasioita, lomautusta ja irtisanomista, erimielisyysmuiston
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 se-
kä matkakulut, (mikäli niitä syntyy) kotipaikkaa lähimmälle kurssipaikalle jul-
kisten 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.

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
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Osaavissa käsissä tulevaisuus
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Lisätietoja koulutuksista
ja hakumahdollisuus
netissä osoitteessa
www.ysao.fi/

koulutuskalenteri

Automaatioasentajan ammattitutkinto
2.9.2013 – 31.10.2014, Iisalmi

n Kappaletavara-prosessi- tai kiinteistöautomaatio n Logiikat, väylät, taajuus-
muuttajat, konenäkö, servot, anturit yms.
Mahdollisuus suorittaa myös jokin mieleinen osio ja jatkaa koulutusta myöhem-
min. Opiskelu monimuoto-opiskeluna iltaisin n. 2 krt viikossa.
Haku 31.7.2013 mennessä. Hinta 300 €, hinta sis. tutkintomaksun 58 €.
Kysy lisää! Terho Jalkanen, p. 0400 793 156, terho.jalkanen@ysao.fi

Ammattitutkinnon suoritettuasi olet
oikeutettu hakemaan ammattitutkin-
tostipendiä, jonka suuruus on 366 €.
Lisätietoja ammattitutkintostipendistä
osoitteesta
www.koulutusrahasto.fi

Yrittäjäntie 23, 74130 IISALMI
Puh. 0400 827 251,
Fax (017) 272 5555

Ylä-Savon ammattiopistossa
alkavaa aikuiskoulutusta
Tarjoamme sähkötekniikkaa opiskeleville ja
alalla työskenteleville henkilöille koulutusta
itse kunkin tarpeiden mukaan.
Tulossa syksyllä 2013! Sähköalan perustutkinnon
suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
UUTEEN AIKAAN

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.

7. - 8.9.2013 Hotelli Rantasipi Aulanko

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

Fortsättningskurs för förtroendemän (3 + 3 dagar)

Målgrupp
Svensktalande förtroendemän och viceförtroendemän, gärna efter grundkursen för förtroende-
män eller med motsvarande grunduppgifter och erfarenhet i praktiken.

Syfte
Kursen förbättrar förtroendemannens kunskaper i hans/hennes förtroendeuppdrag. Den fördju-
par förståelsen om arbetslivet och dess utveckling. Den ger kursdeltagarna färdigheter i att klara
sig bättre med förhandlingar på arbetsplats; särskilt fäster man uppmärksamhet till problemlös-
ning och kommunikation samt sociala färdigheter.

Nyckelteman
• Förtroendemannens verksamhet och utnyttjandet av erfarenheter
• Förändringar i förtroendemannens verksamhetsmiljö
• Arbetsrätt
• Kollektivavtal och allmänna avtal
• Förbundsvisa aktuella ärenden
• Samarbete på arbetsplatsen
• Förhandlingsverksamhet och kommunikation
• Vidareutveckling av arbetsgemenskapen
• Förtroendemannens utmaningar och uppgifter i framtiden
• Personlig studieplan

Kurstider
02.09.-04.09. Allmän kurs del 1 (Vasa)
29.10.-31.10. Allmän kurs del 2 (Vasa)
Anmälan senast 5.8 till deltagarens eget förbund.

Fortsättningskurs i arbetarskydd (3 + 3 dagar)

Målgrupp
Kursens målgrupp är svensktalande arbetarskyddsfullmäktige, vicefullmäktige och
arbetarskyddsombud, gärna efter grundkurs eller motsvarande kunskaper i arbetarskydd.

Syfte
Kursen fördjupar uppgifter om arbetarskyddsverksamheten för att komma ifrån korrigerande
åtgärder till mera förebyggande och systematisk verksamhet i arbetarskyddet.

Nyckelteman
• Arbetarskyddets målsättningar
• Arbetets fysiska, psykiska och sociala belastningsfaktorer
• Hur arbetsförmågan förändras när man blir äldre
• Utvecklandet av egen arbetsplats från företagshälsovårdens och myndigheternas synvinkel
samt
egen inspektionsverksamhet
• Behärskande av risker och bekämpande av olycksfall
• Arbetarskyddslagstiftning

Kurstider
02.09.-04.09. Allmän kurs del 1 (Vasa)
29.10.-31.10. Allmän kurs del 2 (Vasa)
Anmälan senast 5.8. till deltagarens eget förbund.

Kiljavainstitutet 09 276 251
Kotorannantie 49
05250 Kiljava www.kio.fi
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KURSSI TYÖMAAVALVONNASTA
18. – 19.10. 2013 Tampere

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

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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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.

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.

Kouluttajana toimii Jarmo Nurmio, JNProgress.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneis-

sa, ruokailut sekä matkakulut, 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

tai 050 409 8469.

NEUVOTTELUKOULUTUS
5. - 6.10.2013Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Sähköliitto järjestää koulutustilaisuuden kaikille työmaavalvontaa tekeville sähköis-

tysalan ja talotekniikka-alan ammattiosastoille. Toivomme jokaisen ammattiosaston

lähettävän tilaisuuteen työmaavalvonnassa mukava olevia jäseniä.

Tilaisuus alkaa perjantaina 18.10.2013 klo 16.00 ja päättyy lauantaina 19.10.2013

noin klo 13.00 alkavaan lounaaseen.

Tilaisuudessa käsitellään:

• Työmaavalvonnan tavoitteita

• Työmaavalvonnan suunnittelua

• Työmaavalvonnan toteutusta

• Työmaavalvonnan jälkihoitoa

Kouluttajina toimivat sähköistysalan ja talotekniikka-alan sopimusvastaava Jari Ollila

ja työehtoasiamies Ari Kähkönen.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneis-

sa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen

mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 4.10.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

Kurssi on tarkoitettu kaikille teollisuuden alojen jäsenille,

erityisesti luottamusmiehille.

Kurssilla käsitellään muun muassa:

• Sähköliiton ajankohtaisia asioita ja strategiaa teollisuuden perspektiivistä

• pohditaan kunnossapitotoimintojen haasteita jatkuvasti muuttuvassa yrityskentässä

• Sähköliiton luottamusmiehen neuvotteluoikeuksia sekä asemaa työpaikalla.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneis-

sa, ruokailut sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen tak-

sojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 6.9.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

TEOLLISUUDEN ALOJEN TYÖEHTOKURSSI
21. – 22.9. 2013 Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
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Työväenmuseo Werstas täyttää marraskuussa kaksikymmentä vuotta.
Varaslähdön juhlintaan museo otti jo toukokuussa museoiden
yön yhteydessä. Eurooppalaisen Nuit des Musées -tyyppisen
happeningin tamperelaisversiossa yleisölle suotiin mahdollisuus
maleksia museoissa yömyöhään asti.

Werstaan 20-vuotisjuhla-

konsertissa kuultiin niin

työväenlauluja Nokian

Työväen Mieskuoron tulkitsemana

kuin reipasta pispalalaista reggae-

ta ja upouutta kansanmusiikkiakin.

Konsertin lopuksi Finlaysonin edes-

menneen tehtaan pihan täytti sha-

maanirummuttajien villin taonnan

tahdissa varsin kiihkeäksi äitynyt

tulishow.

Yön pimeydessä aukio rauhoit-

tui lyhytelokuvien näyttämöksi. Nos-

talgiankaipuisia tamperelaiskatsojia

hellittiin pätkillä kutenKansanomai-

sia urheiluleikkejä Ruovedeltä vuo-

delta 1940 ja Kotimme Tampere vuo-

delta 1956.

Myös sisällä museossa sai varau-

tua tulemaan yllätetyksi. Työväen-

talokulisseissa sai nauttia viulistin

musisoinnista ja kahvilassa vintage-

asuisen kassaneidin tarjoamasta li-

monadista. Museossa tassutteli iso

karvainen kissaeläin, K. Issakainen.

Myös tehdashallien aaveet ja työvä-

enhistorian karut ihmiskohtalot oli-

vat tulleet lihaksi.

– Ohjelma tuo juhlavuoden ”Rei-

lusti historiaa!”-teeman hyvin esiin,

museonjohtaja Kalle Kallio totesi.

Nähtävää ja koettavaa on reilusti eli

paljon, mutta myös reilusti eli tasa-

Työväen keskusmuseoon on liitetty vuosien

mittaan esimerkiksi Osuuskauppamuseo,

Työväenaatteen museo, STS-pankkimuseo

ja monia työväenjärjestöjen ylläpitämiä

esinekokoelmia, museonjohtaja Kallio

kertoi juhlajärjestelyjen lomassa.

puolisesti. Museon reilu historiankä-

sitys huomioi niin menneisyyden vä-

häväkiset kuin vaikeatkin aiheet.

Muutakin kuin eliitin historiaa

– Ajatus työväenmuseon perustami-

sesta syntyi vuonna 1930,kun suoma-

laisen museoväen kerma kokoontui

Tampereen museopäiville. Mansea ei

tosin pidetty alkuunkaan kiinnosta-

vana kulttuurikaupunkina. Silloiset

historiantutkijat kun tallensivat mie-

luummin säätyläiskulttuuria, arvo-

taidetta ja talonpoikaiselämää, Kalle

Kallio ja kokoelmapäällikkö Teemu

Ahola kertovat.

Työväen Sivistysliittoa perusta-

massa ollutVäinöVoionmaa oli vuo-

den -30 museopäivillä toista mieltä.

Hän rohkeni väittää Tampereen kult-

tuurihistoriaa käsi- ja teollisuustyö-

läisineen erityisen mielenkiintoisek-

si. Jos mikä, niin Tampere olisi oiva

paikka työväenmuseolle, Voionmaa

esitti.

Vuosikymmeniä vierähti ja vasta

1982 Pohjoismaissa perustettiin en-

simmäinen varsinainen työväenmu-

seo, Kööpenhaminan Arbejdermuseet.

Nyt vastaava laitos haluttiin Suo-

meenkin ja Työväen keskusmuseoyh-

distys perustettiin vuonna 1988. Vi-

rallisestiWerstas-museo perustettiin

loppuvuonna 1993, jolloin ovet avat-

tiin Finlaysonin tehdasalueella. n

Rasvamestari Einarin vastuulla oli

Suomen suurin höyrykone. Finlaysonin

kehruukoneita pyörittänyt Sulzer on

edelleen alkuperäisellä paikallaan.Vuonna

1900 käyttöön otettu jätti on teholtaan

1 650 hevosvoimaa. Sen vauhtipyörä on

halkaisijaltaan yli 8 metriä. Kone oli

käytössä vuoteen 1926, jonka jälkeen

se toimi varavoimalaitoksena 50-luvun

puoliväliin saakka

– Tallennamme tavallisia arkipäivän

esineitä, mutta tavaralla pitää olla tarina,

totesi kokoelmapäällikkö Teemu Ahola

kädessään ’’punainen’’ partaveitsi, jolla eräs

punakaartilainen päätti päivänsä vuonna

1918. Aineistolahjoituksista vastaava Ahola

esitteli esineiden säilytystiloja, joihin yleisö

ei normaalisti pääse.

Esitanssijat pyörittivät valaistuja vanteita

Nebula Meltdownin soittaman trancen

tahtiin tuoden tamperelaisaikuisten

mieleen kultaisia muistoja laittomista

reiveista, joita tampattiin Finlaysonin

tyhjissä halleissa 1990-luvun alussa.

Täydenkuun tulitanssi valaisi

hämärtyvässä illassa.Tanssiparin

transsisessa tulenpyörityksessä ja

shamaanirummuttajien maagisessa

säestyksessä oli monimuotoista kulttuuria

kerrakseen.

Teksti ja kuvat: Jonna Heiniluoma

Reilu
paRikymppinen
juhli
Railakkaasti!
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