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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_nro7_Pankki_LahiTapiola_082013.indd 1 8/8/2013 8:26:55 AMVasama 7_13 taitto.indd 2 16.8.2013 17:05:03
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Aurinkosähkö löi läpi

Fortum saneeraa

työeläkeasiaa

kuukauden kuva & kärkimies

Mies pinnan alta

kotkan Voltti-päivät

stadin kundi 50 vuotta

työttömyyskassa

terveenä kotiin – osa IV

osastot & kurssit

Lukijan ääni

Medlemsservice

jäsenpalvelut

Kesäloma on pidetty, mutta kesäiset säät onneksi

jatkuvat. Itse en tämän kesän aikana kierrellyt ke-

sätapahtumissa vaan keskityin rakennuspuuhiin. Lo-

man alussa tontille toimitettiin saunan hirsikehikko.

Siinäpä aika alkoi kulua rattoisasti, kun moisen tulitik-

kukasan kokosi rakennukseksi ja teki tarvittavan katon

ja sisustustyöt.

Normaaliin päivätyöhöni ja autossa istumiseen ver-

rattuna käsillä tekeminen oli rentouttavaa ja aikaan-

saannos näkyi heti. Irtaannuin täysin normaalista palk-

katyöstäni. Oli kiva loman loputtua palata toimistolle,

kun paino oli huomaamatta pudonnut ja fyysinen kun-

to kohentunut. Aivan löylyvalmista saunasta ei tullut,

sillä väliin piti odotella putkimiehen tekemisiä - mut-

ta sähkömies se vasta odotutti ja aina muu rakennus-

työ oli keskeytyneenä. Sitä se tarkoittaa, kun itse te-

kee kaiken!

Nyt mieli virkeänä odotetaan liiton Volttipäiviä, jot-

ka pidetään elokuun loppupuolella Kotkassa.

n n n

Maan hallitus patistaa keskusjärjestöjä löytämään yh-

teisen näkemyksen keskitetystä ratkaisusta ennen

liittokohtaisten neuvottelujen alkamista. Mielestä-

ni hallituksen pitäisi kertoa ennen järjestöjen välisten

keskustelujen alkamista, mitä valtiovallalla on tarjotta-

vana tähän neuvottelupöytään. Kaipaisin tietoa esimer-

kiksi siitä, millaisiin elvytystoimiin voidaan ryhtyä työl-

lisyyden ylläpitämiseksi.

Itse uskon siihen, että keskitetty ratkaisu syntyy,

jos ratkaisu pitää sisällään jo sovitut asiat eikä niihin

kajota. Lähinnä viittaan sosiaalitupossa sovittuihin elä-

kevakuutusmaksuihin.

n n n

En hyväksy, että maksujärjestelmää tultaisiin muutta-

maan, sillä kysymys on tulevien sukupolvien eläkeläis-

ten eläkkeiden rahoituksesta. Työnantajien jo kevääl-

lä saaman yhteisöveroalennuksen vastapainona täytyy

palkansaajien saada jotain muutakin kuin helpotuksia

verotukseen. Esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisoin-

ti olisi kova juttu. Myös eri työehtosopimusten sopi-

muskausien pituus pitää pystyä harmonisoimaan päät-

tymään samaan aikaan.

Inflaatiotarkistus pitää tulla veroasteikkoihin, joka

riittää veronalennukseksi sekä luonnollisesti kohtuul-

linen palkankorotus euromääräisenä. Näin ostovoima

voidaan säilyttää ja pitää kotimainen kysyntä yllä. Net-

toreaaliansioiden kasvuun en usko.

n n n

Sopimuskausi voisi olla korkeintaan kaksi vuotta, sil-

lä Sähköliiton pääsopimukset ovat kiinni vielä täyden

vuoden. Palkankorotuksista toiselle vuodelle sovittai-

siin erikseen.

Keskitetyn ratkaisun syntyminen vaatii jokaiselta

järjestöltä soveltamisneuvotteluja ja ratkaisun hyväksy-

misen. Sähköliiton kohdalla se tarkoittaisi kaikkien so-

pimusalojen neuvottelujen käynnistymistä. Ratkaisun

hyväksyminen jatkaisi sopimustemme voimassaoloai-

kaa tässä mallissa kahdella vuodella.

Ellei kokonaisratkaisua synny, aloitamme liitto-

kohtaiset työehtosopimusneuvottelut Teknologiateolli-

suuden kanssa syyskuun aikana, koskien metalliteolli-

suudessa työskentelevien 2700 jäsenemme työehtoja

ja palkankorotuksia. Muiden sopimustemme kohdalla

neuvottelut aloitetaan vasta vuoden kuluttua.

n n n

Ps. Edellä olevan kirjoitettuani tuli ikävä uutinen julki-

suuteen. Osa Suomen valtion omistamaa pitkäaikaista

sähköntuotantoa siirtyy historiaan. Fortum Oyj on päät-

tänyt lopettaa sähköntuotannon Inkoon voimalaitoksel-

la sulkemalla sen helmikuussa 2014. Päätös tarkoittaa

yli 80 henkilön työpaikan menetystä. Myös välilliset

vaikutukset ovat merkittäviä.

Inkoon tuotantolaitos on aina ollut merkittävä osa

Suomen sähköntuotantoa. Laitoksella työskennelleet

Sähköliiton jäsenet ovat olleet hyvin edustettuna liiton

luottamushallinnossa vaikuttamassa ja päättämässä

energia-alan työehdoista. Päätöksen taustoja tarkem-

min tuntematta Fortumin ilmoitus tuntuu käsittämät-

tömältä, koska kivihiilen hinta on alhaalla ja Suomeen

tuodaan sähköä muualta.

Työttömiksi jäävien henkilöiden työllistyminen Uu-

dellamaalla vastaaviin tehtäviin on haasteellista. For-

tumilta täytyy edellyttää mittavaa panostusta työttö-

miksi jäävien työntekijöiden uudelleen kouluttamiseksi

ja muihin yksikköihin sijoittamiseksi.

ANTOISAA JA TULOKSELLISTA ALKAVAA SyKSyä!

Lomilta tes-pöytään

Kotka on mainio kesäretkikohde merimaisemineen ja monine

nähtävyyksineen.

Vielä ehtii:

Volttipäivät
Kotkassa 24.-25.8

.
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Suomen suosituin kesätapah-

tuma, Asuntomessut keräsi yli

130 000 maksanutta kävijää Hy-

vinkään Metsäkaltevan alueelle. Mes-

suilla saattoi tutustua 29 erilaiseen

messukotiin, rakentamisen uutuus-

tuotteisiin, pihoihin ja puistoihin sekä

monien suomalaisten kuvanveistäjien

riemastuttaviin teoksiin. Teemana oli

tänä vuonna ”kiireetön kotoilu ja ak-

tiivinen arki”.

Metsäkaltevan asuinalue rakentuu

reilun 5000 asukkaan kaupunginosak-

si vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäi-

senä toteutui asuntomessualue. Alu-

een suunnittelulla tähdätään hyvään

saavutettavuuteen, jalankulkijan ja

pyöräilijän turvalliseen liikkumiseen,

erinomaiseen luontoyhteyteen, liikun-

ta- ja virkistysmahdollisuuksiin sekä

mahdollisuuteen yhteisölliseen kans-

sakäymiseen. Asuntorakenteen toteu-

tuksessa on hyödynnetty monimuotoi-

sen maaston mahdollisuudet ja ilmas-

ton muutoksen haasteet.

Omakotirakentajien kiinnostus au-

rinkoenergian käyttöön näkyi tapah-

tumassa, sillä joka neljännessä mes-

sukodissa yhtenä lämmitysmuotona

Asuntomessukodit
hyödyntävät
aurinkoenergiaa

Teksti ja kuva: Riitta Kallio

oli joko aurinkokeräin tai aurinkopa-

neelit. Kuukauden kestäneet messut

päättyivät 11. elokuuta. Ensi kesänä

asuntomessut ovat Jyväskylän Äijä-

länrannassa.

Uusituvan energian

käyttö yleistymässä

Aurinkokeräimen avulla omakotita-

lo voi tuottaa suurimman osan vuo-

tuisesta lämpimästä käyttövedestä.

Aurinkopaneelien tuottamaa sähköä

käytetään pääosin kotitaloussähköön.

Ylimääräisen tuotetun sähkön myyn-

nistä voidaan sopia paikallisen säh-

kölaitoksen kanssa ja siirtää se val-

takunnan verkkoon. Toistaiseksi Suo-

messa on arviolta sata aurinkoenergi-

aa myyvää omakotiasukasta.

– Aurinkoenergian ja muiden uu-

siutuvien energiamuotojen käyttö

yleistyy, koska tavallista taloa vähän

suurempi alkuinvestointi saadaan ta-

kaisin pienempinä asumiskustannuk-

sina, Motiva Oy:n johtava asiantuntija

Tapio Jalo kertoo.

Vain 20 prosenttia rakennuksen

elinkaaren kustannuksista syntyy ra-

kentamisvaiheessa. Koko loppu hupe-

nee asumiseen kulutettuun energiaan

ja remontteihin.

– Lompakko ei kuitenkaan pelkäs-

tään ratkaise, vaan kyllä tässä näkyy

myös rakentajien halu pienentää ener-

gian käytön ympäristövaikutuksia, Ja-

lo lisää.

Taustalla on lisäksi valtion tah-

to lisätä uusiutuvien energiamuotojen

käyttöä ja vähentää kasvihuonepääs-

töjä. Uudet energiamääräykset astui-

vat voimaan vuosi sitten. Määräyksil-

lä parannetaan talojen energiatehok-

kuutta 20 prosentilla nykyisestä, ja ne

kannustavat kaukolämmön sekä uu-

siutuvien energialähteiden käyttöön.

Integroitu lämpö-

katto uutuutena

Messukodissa Hailuoto 163 esiteltiin

Ruukin omakotitaloon asennettavaa

aurinkolämpöä hyödyntävää lämpö-

kattoa. Katteeseen integroitu lämpö-

keräin mukautuu katon ulkonäköön,

eikä erillistä katteen päälle asennetta-

vaa aurinkolämpökeräintä tarvita.

Villa Isover puolestaan on netto-

nollaenergiatalo, joka tuottaa uusiu-

tuvaa energiaa käytettäväksi talon ul-

kopuolella yhtä paljon, kuin se käyttää

taloon tuotua energiaa. Rakennuksen

lämmitysjärjestelmä koostuu maaläm-

möstä, aurinkokeräimistä ja suuresta

varaavasta tulisijasta.

Rakennus tuottaa sähköä katol-

la sijaitsevilla aurinkopaneeleilla. Ke-

säaikaan, kun talo ei tarvitse kaikkea

tuottamaansa energiaa, sitä syötetään

sähköverkkoon. Kodissa on energian-

kulutusta seuraava mittausjärjestel-

mä, joka kertoo tulevinakin vuosina,

mikä kodissa vie energiaa ja paljonko

sitä saadaan tuotettua.

Muita aurinkoenergiaa hyödyntä-

viä kohteita olivat RTV-pintamateri-

aalitalo, Kimara Aurinkorinne, Passii-

vikivitalo Lumikki, Kivenherra, Lam-

mi-Kivitalot, Maja sekä Validus Mo-

tus. n

Suuressa osassa Hyvinkään

asuntomessutaloista hyödynnettiin

uusiutuvaa energiaa. Monen talon

katolla komeili aurinkokeräin tai -paneeli.
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Tulevalla asuntomessualueel-

la Jyväskylän Äijälänrannassa

sähköasennustöissä aherta-

va kärkimies Mika Teppola on tyyty-

väinen siihen, että messutapahtumil-

la pystytään edistämään uuden ener-

giatekniikan rantautumista tavallisiin

rakennushankkeisiin. Myös Teppolan

kesäinen työmaa, Maailmanpylväs-

tornitalo pitää sisällään monia uusia

innovaatioita.

Ajansähkö Oy:n palkkalistoilla

työskenteleväTeppola on kiertänyt Jy-

väsjärveä sähköasennustöissä jo vuo-

desta 1988 asti, jolloin hän vielä opis-

keli ammattikoulun sähköasennuslin-

jalla.Yhtä pitkään hän on ollut Sähkö-

liiton jäsen.

– Aion edelleen pysyä liiton jäsene-

nä, vaikka sivutoimisesti teen vapaa-

ajallani töitä myös yrittäjänä. Harras-

tukseni innostamana perustin vuonna

2008 oman Solarpoint-yrityksen, Tep-

pola kertoo.

Teppolan aurinko- ja tuulienergia-

järjestelmien suunnitteluun, asennuk-

seen sekä niihin liittyvien tuotteiden

maahantuontiin ja myyntiin keskitty-

vä pieni yritys tekee pääasiassa säh-

köverkosta irti olevien loma-asunto-

jen sähköistysjärjestelmiä aurinkopa-

neelien ja pientuulivoimaloiden avul-

la.

Propellihommat

vaativat luovuutta

MikaTeppola kertoo, että hänen S2-ta-

son sähköasennusvaltuuksilla varus-

tetun yrityksensä toimintaperiaattei-

siin kuuluu helppokäyttöisten ja kui-

tenkin ominaisuuksiltaan monipuo-

listen järjestelmien toteutus.

– Vaikka näitä uuteen tekniikkaan

perustuvia hommia teenkin, kaikki

pohjautuu käytännön kokemukseen

erilaisista sähköasennuksista. Erona

tavallisiin päivätöihin on se, että näis-

sä ”propellihommissa” joutuu raapi-

maan päätä tavallista useammin, kun

valmiita ratkaisuja ei aina ole. Tietys-

ti tavallisissakin asennustöissä riit-

tää monesti haastetta esimerkiksi ai-

kataulujen suhteen.

Teppola arvioi, että Solarpointin

pieni henkilöstön määrä ja korkea

osaamisen taso ovat olennaisia pyrit-

täessä lopputuotteiden hyvään hinta -

laatusuhteeseen.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

– Tällä hetkellä toimiva 750 watin

aurinkosähköjärjestelmä kesämökille

maksaa noin 1800 euroa paikalle toi-

mitettuna.

”Leipä tulee päivätöistä”

Teppola vakuuttaa, että ainakin tois-

taiseksi aurinko- ja tuulisähkötyöt

ovat hänelle paremminkin vain har-

rastus.

– Leipä tulee arkisista asennus-

töistä, joissa viihdyn kyllä ihan hy-

vin. Laskin tuossa juuri, että tämä tor-

nitalo, johon teen sähköistystä, on jo

16. saman mestarin valvonnassa tehty

kerrostalokohde.

Teppola miettii, että tekeillä ole-

va 13-kerroksinen tornitalo soveltuisi

hyvin myös uudenlaisen energiantuo-

tannon esittelyyn.

– Lasiseinäiset parvekkeet voisivat

hyvin olla samalla aurinkokennoja.

Pallo on nyt rakennuttajilla ja suun-

nittelijoilla. Tekniikka kyllä mahdol-

listaisi monia uusia ratkaisuja, joita

tässäkin talossa jo kyllä onkin alka-

en vesikiertoisesta lattialämmitykses-

tä, kaukoluettavista vesimittareista,

koneellisesta jäähdytyksestä ja video-

porttipuhelimista.

Työmaa näköalapaikalla

Teppolan kesätyömaalta Jyväsjärven

itärannalta näköetäisyydellä olevaan

Maailmanpylväältä
aurinkosähkötöihin

Jyväskylän keskustaan on matkaa vii-

tisen kilometriä.

– Tämän tornitalon lisäksi messu-

alueelle rakentuu 36 pientaloa ja yksi-

tyinen päiväkoti. Myöhemmin rantaan

rakennetaan vielä kaksi tornitaloa li-

sää,Teppola tietää.

Tulevaisuudessa Äijälänrannassa

asuu noin tuhat asukasta. Alueen ve-

tonaulana on luonnonläheisyys, joka

yhdistyy cityasumisen mahdollisuuk-

siin. Monimuotoisen asuinalueen läpi

kulkeva Jyväsjärven rantaraitti hou-

kuttelee liikkumaan. Rannalla sijait-

see myös linnustoltaan arvokas luon-

toalue. n

Keskikesällä Mika Teppola sähköisti

tulevan asuntomessualueen maamerkkiä,

13-kerroksista Maailmanpylvästä.

Havainnekuvassa kohde näkyy ylhäällä

oikealla.

Lappeenrannan loma-asuntomessuilla

Mika Teppolan ja Mikko Koivusen asentamat

aurinkopaneelit pitivät jäätelön kylmänä

kioskissa.

– Propellihommissa joutuu raapimaan

päätä tavallista useammin, kun valmiita

ratkaisuja ei aina ole, Mika Teppola tuumii.

ZOAN VISUALS / SUOMEN ASUNTOMESSUT
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Ulkoistaminen koskisi Oulu-

joen vesivoimalaitosten noin

40 työntekijän lisäksi myös

yhtiön Imatran voimalan henkilö-

kuntaa. Yhteensä ulkoistamiskaavai-

lujen piirissä on 64 työntekijää. Pää-

töksiä asiassa tehdään aivan näinä

päivinä ja toteutus tapahtuisi vuo-

denvaihteessa. Henkilökunta suhtau-

tuu kriittisesti ulkoistamishankkei-

siin.

Tiettävästi teollisuuden kunnos-

sapitoon ja käyttöön palveluja toi-

mittava Maintpartner Oy on vahvin

ehdokas Fortumin yhteistyökump-

paniksi vesivoimalaitossektorilla.

Irtisanomisia odotellen

– Tämä on ollut hyvä työpaikka. Töi-

tä on tehty tuloksekkaasti, sitoutu-

neesti ja hyvässä hengessä. Tuskin

kenenkään motivaatio siitä paranee,

että jatkossa töitä tehtäisiin ”vieraal-

le”, arvioivat Pyhäkosken laitoksel-

la työskentelevät kunnossapitoasen-

tajat, pääluottamusmies Ari Villa ja

työsuojeluvaltuutettu Jarmo Savo-

lainen.

Lähes 30 vuotta talossa työsken-

nellyt Villa ei usko, että ulkoistami-

Fortum saneeraa Pyhäkoskella
– työntekijät saatetaan ulkoistaa
Energiayhtiö Fortum
tekee Pyhäkosken
vesivoimalaitoksella
Muhoksella peruskorjausta,
jonka myötä
Oulujoen suurimman
voimalaitoksen teho
nousee 128 megawatista
145 megawattiin.
Kolmoskoneiston
saneerauksen ohessa
yhtiö selvittää
mahdollisuuksia ulkoistaa
henkilökuntaansa.

sella saavutettaisiin merkittäviä sääs-

töjä.

– Muutaman henkilön palkkakulu-

jen säästöllä ei ole mitään merkitystä

isossa yhtiössä, jonka vesivoiman tuot-

to joka vuosi on yli sata miljoonaa.

Villa otaksuu, että pian luvassa on

lomautuksia ja irtisanomisia, vaikka

henkilökuntaa on vähennetty jo vuo-

sia luonnollisen poistuman kautta.

90-luvun alusta lähtien yhtiöstä on

myös lakkautettu rakennuspuoli, sit-

ten ulkoistettiin sähköasentajat ja

siivoojat. Oulujoki Oy:n alkuaikoina

talossa oli jopa 500 työntekijää. Nyt

tyhjäksi jäänyttä konttoritilaa on lii-

” Tämä oli hyvä työpaikka”

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio
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ennyt myös oman laajan voimalaitos-

museon käyttöön.

Tylyt yt-neuvottelut

Luottamushenkilöitä jurppii, että yhtiö

ilmoittaa arvokseen avoimuuden. Nyt

kuitenkin päätöksiä tehdään terävässä

päässä liikesalaisuuteen vedoten.

– Yt-neuvottelut ovat paremmin-

kin sanelua. Työntekijöiden mielipi-

teitä ei oteta huomioon. Tylyyn po-

litiikkaan kuuluu, että johtajat eivät

yleensä vaivaudu edes tänne paikan

päälle. Videoinfot eivät kyllä tässä ti-

lanteessa mieltä lämmitä, Ari Villa

harmittelee.

Jarmo Savolainen muistuttaa, et-

tä työntekijät ovat joustaneet monel-

la tapaa. Esimerkiksi lomia on pidet-

ty, kun on sattunut hiljaisempia aiko-

ja. Tarvittaessa on lähdetty myös ko-

mennukselle yhtiön muille laitoksille

Ruotsia myöten.

Miehet pahoittelevat, että myös

talon hyvä yhteishenki ja työkult-

tuuri rapistuvat rajujen uudistusten

myötä.

Peruskorjaus tuo lisätehoa

Pyhäkosken voimalaitoksella hyörii

tänä kesänä paljon ulkopuolistakin

työvoimaa, kun laitoksen kolmosko-

neistoa peruskorjataan. Täydellinen

peruskorjaus tehdään kahdelle Py-

häkosken kolmesta koneistosta. Ko-

neistojen turbiini, generaattori sekä

sähkö-, automaatio- ja magnetointi-

järjestelmät uusitaan. Vuonna 2014

uusitaan myös ykköskoneiston auto-

maatio- ja magnetointijärjestelmä se-

kä koko laitosautomaatio. Peruskor-

jausten työllisyysvaikutus on noin 40

henkilötyövuotta.

Peruskorjausseisokin aikana Py-

häkosken juoksutukset ovat keski-

määräistä pienempiä. Säännöstelyti-

lanteesta riippuen juoksutukset hoi-

detaan tarvittaessa tulvaluukkujen

kautta.

Pyhäkosken hanke on osa Fortu-

min vesivoimalaitosten pitkän täh-

täimen investointiohjelmaa. Sen ta-

voitteena on lisätä hiilidioksidipääs-

töttömän vesivoimatuotannon kapa-

siteettia, parantaa turvallisuutta ja

turvata hyvä käytettävyys. Inves-

tointiohjelman myötä Fortumin poh-

joismainen vesivoimakapasiteetti li-

sääntyy vuosittain noin 10–20 me-

gawattia. Fortumilla on Pohjoismais-

sa vesivoimakapasiteettia noin 4 700

megawattia. n

Pyhäkosken voimalaitos

on vanhin ja suurin

Fortumin oulujoen vesistön

11 voimalaitoksesta. sen

rakentaminen aloitettiin vuonna

1941. ensimmäinen koneisto

kytkettiin valtakunnan verkkoon

keväällä 1949 ja viimeinen eli

kolmas koneisto vuonna 1951.

Pyhäkosken voimalaitoksen

peruskorjauksessa heinäkuussa oli

meneillään turbiinikammion seinien

valutyö. Pääluottamusmies Ari Villa seuraa,

kun Ari Keinänen ohjaa kauko-ohjaimella

massiivista betonikauhaa.

Inkoon voimalaitos
kylmenee 2014
Fortum on päättänyt lopet-

taa sähköntuotannon Inkoon

hiilivoimalaitoksellaan. Tuo-

tantotoiminta loppuu helmikuussa

2014, jonka jälkeen yhtiö siirtää voi-

malaitoksen kolme yksikköä pitkäai-

kaiseen säilöntään. Voimalaitokselta

vähennetään noin 80 työpaikkaa vii-

meistään helmikuussa 2014.

Vastalauseena tuotantolaitoksen

sulkemiselle Inkoon voimalaitoksen

työntekijät ja toimihenkilöt marssi-

vat ulos 13.8. Ulosmarssiin osallis-

tui lähes 90 henkilöä. Muutama hen-

kilö jäi turvallisuussyistä varmista-

maan käyttöä ja mahdollista laitok-

sen alasajoa.

– Yt-neuvotteluissa ei käsitelty

riittävästi vaihtoehtoja voimalaitok-

sen sulkemiselle. Henkilöstö pitää

voimalaitoksen sulkemista etukäteen

päätettynä asiana, josta ei neuvotel-

tu aidosti, pääluottamusmies Harri

Korpi sanoo.

Henkilöstö ihmettelee tilannetta,

jossa Suomeen ostetaan jatkuvasti

tuontisähköä ja silti toimiva säh-

kön tuotantolaitos suljetaan aikana,

jolloin kivihiilen hinta on pohjaluke-

missa.Henkilöstö jätti neuvotteluista

eriävän mielipiteen ja edellyttää, että

Fortumilta löytyy irtisanotuille uu-

sia töitä.

Harri Korpi kertoo, että hiilivoi-

malaitoksella työskentelevistä lähes

90 henkilöstä pieni osa voi päästä

eläkejärjestelyjen piiriin.

– Inkoon seudulla ei ole tarjolla

mitään vastaavia töitä, joten henki-

löstön työllistymismahdollisuudet

ovat heikot, Korpi arvioi.

Fortum syyttää

kannattamattomuutta

Fortum käynnisti 12.6. voimalaitok-

sen koko henkilöstöä koskevat yh-

teistoimintaneuvottelut, jotka päät-

tyivät 24.7.

Yhtiöstä kerrotaan, että lopetta-

mispäätöksen taustalla on Inkoon

voimalaitoksen heikko kannatta-

vuus. Hiililauhdevoiman tarve poh-

joismaisilla sähkömarkkinoilla on

vähentynyt talouden taantuman ja

sähkön tukkuhintojen laskun myö-

tä. Voimalaitoksen käyttöaste on sik-

si ollut alhainen viime vuosina. EU:n

teollisuuden päästödirektiivin vaa-

timukset ovat tuomassa lisärasitus-

ta vanhojen hiilivoimalaitosten kan-

nattavuuteen.

Tuotantotoiminnan lopettami-

seen johtavaa päätöstä edelsi selvi-

tys, jonka aikana yhtiö arvioi Inkoon

hiilivoimalaitoksen toiminnan vaih-

toehtoja tulevaisuudessa. Muut vaih-

toehdot olivat nykyisen toiminnan

jatkaminen tai voimalaitoksen osit-

tainen sulkeminen.

''Henkilöstövähennykset

väistämättömiä''

– Henkilöstövähennykset ovat tässä

tilanteessa väistämättömiä. Tuemme

työnsä menettävien työntekijöiden

työnhakua ja uudelleensijoittumista

monin keinoin. Selvitämme seuraa-

vien kuukausien aikana myös Inkoon

alueen käyttöä muihin tarkoituksiin,

sillä voimalaitosalueen sijainti sata-

man läheisyydessä voi antaa siihen

mahdollisuuksia, sanoo Power-divi-

sioonan johtaja Matti Ruotsala For-

tumista.

Vuosina 1974–1978 käyttöönotet-

tu Inkoon voimalaitos on viime vuo-

sikymmenet toiminut varavoimalai-

toksena ja on tuottanut sähköä poh-

joismaisille markkinoille pääosin ku-

lutushuippujen aikana. Voimalaitos

koostuu neljästä 250 megawatin yk-

siköstä, joista osa on ollut pitkiä ai-

koja pois markkinoilta pidennetyssä

käynnistysvalmiudessa.

Inkoon voimalaitoksen kolmos-

yksikkö oli osa Energiamarkkinavi-

raston tehoreservikapasiteettia loka-

kuusta 2011 kesäkuun 2013 loppuun.

Inkoon voimalaitos ei tullut enää va-

lituksi jatkokaudelle tänä keväänä.

Maaliskuun lopussa, 27.3.2013 For-

tum ilmoitti pohjoismaiseen sähkö-

pörssiin, Nord Pool Spotiin sulke-

vansa voimalaitoksen nelosyksikön,

joka ei ole ollut lainkaan tuotannos-

sa vuoden 2008 jälkeen. Ilmoituksen

jälkeen voimalaitoksen kokonaiska-

pasiteetti laski 750 megawattiin. n

Ari Villa ja Jarmo Savolainen ovat huolissaan

työnantajansa ulkoistussuunnitelmista,

joissa työntekijöiden mielipiteistä ei

perusteta.

– Miten Fortum aikoo hoitaa

yhteiskuntavastuunsa,

miettii pääluottamus Harri Korpi,

joka on pettynyt työnantajansa

ratkaisuun.
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Yli 60-vuotiaat saavat postis-

sa vuosittain ja alle 60-vuoti-

aat joka kolmas vuosi työelä-

keotteen. Siihen on kirjattu työhisto-

rian ajalta kaikkien työnantajien ni-

met, työansiot ja edellisen vuoden

loppuun mennessä karttunut eläke.

Raija Jaskari kehottaa tarkasta-

maan työeläkeotteeseen kootut tiedot

heti kun saa otteen:

– Vanhojen tietojen tarkistaminen

voi olla hankalaa ja eläkehakemuk-

sen käsittely voi viivästyä, jos asioi-

ta alkaa penkoa vasta eläkeiän kyn-

nyksellä. Osoitteessa www.tyoelake.

fi otetta voi katsoa milloin tahansa,

myös niinä vuosina, kun ei ole saanut

työeläkeotetta postitse. Ote on syytä

tarkastaa, jotta saat aikanaan oikean

suuruisen eläkkeen.

Työeläkelaitos laskee työeläkkeen

eläkerekistereihin ilmoitettujen an-

siotietojen perusteella. Puuttuvista

ansiotiedoista ei eläkettä kerry.

Jokaisen työnantajan on vakuu-

tettava jokainen 18–67-vuotias työn-

tekijänsä sekä ilmoitettava ansiot ja

tilitettävä työeläkemaksu ansiois-

ta työeläkevakuuttajalle. Eläkeva-

kuuttajalle ilmoitetut ansiot näky-

vät Työeläke.fi:ssä viimeistään seu-

raavan vuoden keväänä. Yleistyneet

harmaan talouden yrittäjät ja pätkä-

työnantajat voivat kuitenkin jättää

palkat ilmoittamatta ja maksut tilit-

tämättä.

Työeläke.fi helpottaa

oman karttuman vartiointia

Mitä tehdä, jos työeläkeotteestapuut-

tuu ansioita?

– Työnantajan on tilitettävä an-

siot viimeistään seuraavan kalen-

terivuoden keväällä, joten kesällä

edellisen vuoden tietojen pitäisi ol-

la kohdillaan, Jaskari sanoo ja neu-

voo ottamaan yhteyttä omaan eläke-

laitokseen, jos näin ei ole.

Oma eläkelaitos tarkoittaa vii-

meisimmän tai nykyisen työn va-

kuuttanutta eläkelaitosta. Se selviää

osoitteessa www.tyoelake.fi. Samas-

sa osoitteessa onnistuu korjauspyyn-

nön tekeminen. Työeläkeyhtiöiden ja

-laitosten sekä eläkesäätiöiden, elä-

kekassojen ja valitusasteiden yhteys-

tiedot löytyvät Työeläke.fi:n Työeläke-

järjestelmä-osion yhteystiedoista.

Lähetä todisteet

puutteista eläkelaitokselle

Työeläkelaitokset maksavat lakisää-

teistä työeläkettä turvaamaan toi-

meentuloa vanhuuden, työkyvyttö-

myyden, pitkäaikaistyöttömyyden tai

perheen huoltajan kuoleman varalta.

Työeläkelaitokset eli eläkekassat ja

-säätiöt sekä vakuutusyhtiöt maksa-

vat eläkettä koko loppuiän.

Kerran tienattu eläke ei häviä esi-

merkiksi vakuutusyhtiön tai työnan-

tajan konkurssin vuoksi. Eläkelai-

tokset ovat eläkkeiden maksamisesta

yhteisvastuussa.

Eläkeotteessa olevista virheistä ja

puutteista Jaskari neuvoo kertomaan

viipymättä omalle eläkelaitokselle:

– Kerro milloin työsuhde on ollut

ja lähetä todisteita kuten palkkakui-

tit, vuosittaiset palkkalaskelmat ja

työtodistukset. Jos puuttuneista an-

siotiedoista ilmoittaa viiden vuoden

sisällä, työeläkelaitos selvittelee työ-

suhteen ja ansioiden todentamisen ja

lähettää selvittelyn tuloksista vasta-

uksen.

Viittä vuotta vanhempiin selvit-

telyihin tarvitaan lähtökohtaisesti

työntekijältä itseltään riidaton näyt-

tö työsuhteen kestosta ja palkasta.

Näyttönä käyvät esimerkiksi työto-

distus ja palkkakuitit.

Tarkista työeläkeotteesi

Teksti ja kuva: Jonna Heiniluoma

– Kahta samanlaista eläkettä

ei ole. Jos eläkeasiat

askarruttavat, kannattaa ottaa

yhteys omaan eläkelaitokseen.

Veroasioissa kannattaa neuvoa

kysyä verottajalta ja Kelan

maksamista etuuksista Kelasta.

Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan,

eläkepäällikkö Raija Jaskari
ABB Eläkesäätiöstä sanoo.

• Yksityisen alan työnantaja voi valita,

missä työeläkevakuutusyhtiössä

työntekijänsä vakuuttaa. Vakuutus

voidaan järjestää myös yrityksen

omassa eläkesäätiössä tai

toimialakohtaisessa eläkekassassa.

• Eläkesäätiö on työnantajan perustama

vakuutus- ja eläkelaitos, joka myöntää

jäsenilleen ja heidän edunsaajilleen

eläkkeitä ja eläkkeisiin verrattavia

etuuksia. Eläkkeet ja etuudet voivat

olla lakisääteisiä tai vapaaehtoisia.

• Lakisääteistä eläketurvaa hoitavan

eläkesäätiön voivat perustaa työnantajat

tai työnantajien ryhmä, joilla on

vähintään 300 työntekijää.

• Suomessa on 15 eläkesäätiötä. Niistä

suurimpia ovat ovat Soneran

Eläkesäätiö ja ABB Eläkesäätiö.

• ABB Eläkesäätiössä on noin 6 500

vakuutettua työssä olevaa henkilöä.

• Eläkkeitä ABB Eläkesäätiö maksaa noin

4 200 henkilölle.

• Kuukaudessa ABB Eläkesäätiö maksaa

eläkkeitä 6,3 miljoonaa euroa.

• Säätiön palveluksessa on 4 henkilöä.

He tekevät eläkepäätöksiä ja ylläpitävät

jäsenrekisteriä.

Kahta samanlaista eläkettä ei ole

Työeläkeotteelle on koottu tiedot kai-

kista tähän mennessä eläkettä kar-

tuttaneista ansioista. Ote ei siis ker-

ro tulevaa lopullista eläkettä. Eläke-

lainsäädäntö muuttui merkittävästi

vuoden 2005 alussa.

– Kun nykyään eläke alkaa karttua

18-vuoden iässä, eläke alkoi ennen

vuoden 2005 alkua karttua vasta 23

vuoden iässä. Ennen vuoden 2005 al-

kua saadut sosiaalietuudet eivät pää-

sääntöisesti kartuta eläkettä. Karttu-

misprosenttikin on laskettava eri ta-

valla ennen ja jälkeen 2005 alun teh-

dystä työstä, Raija Jaskari esittelee.

Karttumisprosentti ennen vuoden

2005 alkua tehdystä työstä on koko

työsuhteen ajalta 1,5 prosenttia vuo-

dessa eläkepalkasta eli kymmenen

viimeisen vuoden keskipalkasta. Li-

säksi eläke laskettiin jokaisesta työ-

suhteesta erikseen kunkin työsuh-

teen eläkepalkan perusteella.

Suomessa on seitsemän eri työelä-

kelakia. Työeläkkeen suuruus mää-

räytyy eläkelakien mukaan riippuen

siitä onko työskennellyt yksityisellä

vai julkisella sektorilla, työsuhteessa

vai yrittäjänä.

– Jokainen eläke on yksilöllinen.

Kahta samanlaista eläkettä ei ole.

Laskentasäännöissä on eri eläkelaki-

en välillä eroja, joista saat tarkempia

tietoja omalta työeläkevakuuttajalta-

si ja Työeläke.fi:stä, Jaskari neuvoo. n

– Työeläketurva on lakisääteinen

ja pakollinen. Likikään kaikki

eivät vapaaehtoisesti maksaisi

eläkemaksuja, eläkepäällikkö

Raija Jaskari toteaa.

RAIJA JASKARI: ''hARmAAn t
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Työ on työeläketurvan lähtökohta. Siksi työeläkemaksuja maksetaan suhteessa henki-

lön työansioihin. 18 vuotta täyttäneelle eläkettä karttuu eläkemaksulla vähennetystä

vuosiansioista 1,5 % siihen saakka, kun ikää tulee 53 vuotta. 53 vuotta täyttäneelle

eläkettä karttuu 1,9 %, vuosiansiosta 63-vuotiaaksi asti. 63 vuotta täyttäneelle kart-

tuu 4,5 % 68-vuotiaaksi asti. Prosentin muuttumisen raja on vuosientäyttämiskuu-

kauden loppu, ei syntymäpäivä.

Sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä etuuden perusteena olevan ansion perusteel-

la 1,5 prosenttia vuodessa. Esimerkiksi omien, alle 3-vuotiaiden lasten kotihoito ja

tutkintoon johtava opiskelu kartuttavat työeläkettä. Ansiosidonnaisesta työttömyys-

päivärahasta huomioidaan eläkettä kartuttavaksi 75 % ja sairauspäivärahasta 65 %

etuuden perusteena olevasta ansiosta.

Esimerkki:

Palkansaajan eläkemaksulla vähennetty 2 500 euron palkka kartuttaa vuodessa

1,5 %:n karttumalla ............ 37,50 e/kk

1,9 %:n karttumalla ............ 47,50 e/kk

4,5 %:n karttumalla ............ 112,50 e/kk

Työttömyyspäiväraha, joka on laskettu 2 500 euron kuukausipalkan perusteella

kartuttaa eläkettä vuodessa....28,13 e/kk.

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssä-

oloehdon, voi päästä niin kutsuttuun eläke-

putkeen. Tämä tarkoittaa, että hänelle voi-

daan maksaa ansiopäivärahaa myös 500

päivän enimmäisajan jälkeen niin sanottui-

na lisäpäivinä.

Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkan-

saajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrit-

täjiä, ja sitä voidaan maksaa seuraavissa ti-

lanteissa:

Vuosina 1950–1954 syntyneillä työttömil-

lä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Jos

vuosina 1950–1954 syntynyt henkilö täyt-

tää 59 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän

enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan

maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa

sen kalenterikuukauden loppuun, jonka ai-

kana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edelly-

tyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa

vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden

aikana.

Jos vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt

työtön täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen

500 päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänel-

le voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansio-

päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun,

jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi

edellytyksenä on, että henkilöllä on työssä-

oloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20

vuoden aikana.

Vuosina 1950–1957 syntynyt työtön voi ha-

lutessaan siirtyä lisäpäiviltä vähentämättö-

mälle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Li-

säpäiviä saava voi halutessaan myös jatkaa

työttömyyspäivärahalla oloa 65-vuotiaaksi.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen edellyt-

tää, että työtön on saanut ansiopäivärahaa

tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen al-

kamista edeltävän kuukauden aikana vähin-

tään yhdeltä päivältä.

Työttömyyskassa lähettää pyydettäessä

tällaiselle työttömälle todistuksen lisäpäivä-

oikeudesta. Eläkkeen hakijan on lähetettä-

vä lisäpäivätodistus ja vanhuuseläkehake-

mus suoraan omaan eläkelaitokseensa, joka

myöntää eläkkeen alkamaan hakemista seu-

raavan kuukauden alusta. Päätös annetaan

heti kun viimeiset työttömyyspäivärahatiedot

eläkkeen alkua edeltävältä kuukaudelta tule-

vat ansaintarekisteriin.

Eläkettä ei voi hakea takautuvasti, vaan

hakemuksen on oltava eläkelaitoksessa eläk-

keen alkamista edeltävän kalenterikuukau-

den aikana.

63 vuoden iässä voi työttömyyspäivärahan

keskeyttää ja siirtyä vanhuuseläkkeelle

vaikka olisi ollut työttömänä vain muutaman

päivän. Työttömyyspäiväraha-aika ei 63

ikävuoden jälkeen enää korota eläkkeen

määrää. Työeläkeotteesta kannattaa seurata

oman työeläkkeen määrän kehittymistä. 

Työttömälle lisäpäiviä ennen eläkettä

Työeläkettä karttuu 1,5 – 4,5 %
ansioista vuodessaTyöeläkejärjestelmän etuudet ovat van-

huuseläke, osa-aikaeläke, työkyvyttömyys-

eläke, perhe-eläke ja kuntoutusetuudet, ku-

ten kuntoutusraha, osakuntoutusraha ja

kuntoutuskorotus.

Yksi ja sama työeläkevakuuttaja tekee

eläkepäätöksen ja maksaa koko työeläk-

keen. Kela antaa erillisen päätöksen kan-

saneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

Vanhuuseläke edellyttää

että työsuhde on päättynyt

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä oman valintan-

sa mukaan 63–68-vuotiaana, mutta aikai-

sintaan 63-vuotissyntymäpäivää seuraavan

kokonaisen kuukauden alusta.

Vanhuuseläkkeelle jäävälle myönnetään

hänen valitsemaansa eläkkeellejäämishet-

keen mennessä karttunut eläke. Myös sosi-

aalietuuksista karttunut eläke huomioidaan

eläkkeen alkamiseen saakka.

Jos vanhuuseläkkeellä menee töihin,

karttuu uudesta työstä eläkettä 1,5 % vuo-

siansioista. Tämän lisäkarttuman voi hakea

vasta 68 vuoden iässä.

Vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneil-

lä eläkettä pienentää elinaikakerroin, jonka

tarkoituksena on ohjata osa väestön ennus-

tetusta elinajan pitenemisestä työvuosiin.

Elinaikakerroin määritellään erikseen kul-

lekin ikäluokalle 62 vuoden iässä käyttäen

viiden edellisen vuoden kuolevuustilastoja.

Vanhemman väestön elinaikakerroin

pienentää eläkettä vain vähän. Vuonna

1948, 1949 ja 1950 syntyneiden eläkkeen

pienennystä voi kompensoida työskentele-

mällä 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen

1–3 kuukautta. Elinaikakerron pienentää

eläkettä aina riippumatta eläkkeen alka-

misiästä.

Vanhuuseläkettä voi hakea Työeläke.

fi:ssä. Hakemuslomakkeita sekä tietoa ha-

kemisesta saa myös omasta työeläkelaitok-

sesta.

Osa-aikaeläke päättyy kun työsuhde päättyy

Osa-aikaeläkkeelle voivat halutessaan jää-

dä 1947–1952 syntyneet henkilöt eli

58–67-vuotiaat, jotka ovat tehneet osa-ai-

kaeläkettä edeltävien 18 kuukauden ajan

kokoaikatyötä. Jos eläkkeen hakija on ollut

sairauslomalla, voidaan tarkasteluaikaa pi-

dentää vuodella. Jos hakija on tehnyt pät-

kätöitä tai ollut lomautettuna tai työttömä-

nä, riittää jos on tehnyt kokoaikatyötä 6

kuukauden ajan.

1953 syntyneet voivat jäädä osa-aika-

eläkkeelle 60-vuotiaina ja sen jälkeen syn-

tyneet 61-vuotiaina.

Osa-aikaeläke edellyttää lisäksi viiden

vuoden työhistoriaa viimeisen 15 vuoden

aikana. Osa-aikatyöhön siirryttäessä ansioi-

den pitää pienentyä 35–70 prosenttiin ai-

emmasta vakiintuneesta ansiosta. Vakiin-

tunut ansio tarkoittaa eläkettä edeltävän

viiden vuoden keskiansiota ja se sisältää ai-

kapalkan lisäksi luontoisedut, lomarahat,

ylityökorvaukset ja mahdolliset muut palkan

lisät. Työajan pitää vähentyä samassa suh-

teessa 35–70 prosenttiin.

Osa-aikaeläkkeestä on sovittava työn-

antajan kanssa. Työnantajan ei ole pakko

suostua eikä hän toisaalta voi määrätä työn-

tekijää osa-aikaeläkkeelle. Osa-aikaeläkettä

haetaan omalta eläkelaitokselta hakemuk-

sella, johon liitetään tehdyn osa-aikatyöso-

pimuksen lisäksi palkkatodistus.

Osa-aikaeläke alkaa aikaisintaan hake-

mista seuraavan kuukauden alusta ja päät-

tyy sen kuun lopussa, jonka aikana työsuh-

de päättyy.

Työkyvyttömyyseläke

sairaudesta tai vammasta

Työkyvyttömyyseläke edellyttää, että työkyky

on alentunut merkittävästi vähintään vuo-

den ajaksi. Eläkepäätöksen teossa eläkelai-

tos nojaa lääketieteellisen arvioinnin ohel-

la myös sosiaalis-taloudelliseen arviointiin,

jossa arvioidaan hakijan jäljellä olevaa työ-

kykyä ja mahdollisuutta hakea ansiotuloja.

Määrältään työkyvyttömyyseläke on sai-

rastumisvuotta edeltävän vuoden loppuun

mennessä karttunut eläke lisättynä tule-

van ajan eläkekarttumalla. Tulevan ajan elä-

kekarttuma tarkoittaa 1,5 %:n eläkekarttu-

maa sairastumisvuoden alusta 63 vuoden

täyttymiskuukauden loppuun perustuen sai-

rastumisvuotta edeltävän viiden vuoden

keskipalkkaan.

Normaalisti työkyvyttömyyseläket-

tä edeltää 300 päivän sairausvakuutus-

lain mukaisen päivärahan maksuaika, mut-

ta poikkeustapauksissa se voidaan myöntää

ilman sairausvakuutuslain mukaista ensi-

sijaisuusaikaa, jolloin eläke alkaa työky-

vyttömyyden alkamista seuraavan kuukau-

den alusta.

Jos työkyky on alentunut ²/5–3/5, myön-

netään osatyökyvyttömyyseläke. Osatyöky-

vyttömyyseläke ei edellytä osa-aikatyösuh-

detta. 

Selviydy työeläkejärjestelmän
sanaviidakossa

www.tyoelake.fi > Oma työeläkeote
Palvelu vaatii tunnistautumisen joko sirullisella henkilökortilla tai verkkopalvelutunnuksilla.

n tAlOuden yRIttäJät JA pätKätyönAntAJAt vOIvAt Jättää pAlKAt IlmOIttAmAttA JA mAKSut tIlIttämättä.’’
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Avustusten hakuaika päättyy 15.9.2013.
Tarkemmat ohjeet: www.stek.fi

SÄHKÖALAN HANKERAHOITUSTA HAETTAVANA

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry edistää sähkön ja sähkölaitteiden turvallista ja
energiatehokasta käyttöä jakamalla kaksi kertaa vuodessa avustuksia yleishyödyllisille hank-
keille.

STEK tukee hankkeita, jotka edistävät alan yhteisen Hyvinvointia sähköllä – visio 2030:en toteu-
tumista. Hankkeet voivat liittyä kiinteistöjen älykkäisiin ja energiatehokkaisiin sähköistysratkai-
suihin, älykkäisiin sähköverkkoihin, sähköiseen liikenteeseen tai sähköturvallisuuden ja sähkön
järkevän käytön edistämiseen.

SähköaSennuStekniikkapäivä
17.9. Oulu 18.9. KuOpiO 19.9. JyväsKylä 24.9. lahti
25.9. tampere 26.9. turKu 1.10. KOuvOla 2.10. vantaa

Sähköasennustekniikkapäivä on tarkoitettu sähköasennuksia suunnitteleville,
urakoitseville ja kunnossapitäville sähköalan ammattilaisille.

Sähköasennustekniikkapäivän aikana käsitellään ajankohtaisia sähköasennusten turvallisuuteen, turval-
lisiin työskentelytapoihin ja ajankohtaisiin säädösmuutoksiin liittyviä asioita.Tänä vuonna aiheina ovat
muun muassa turvajärjestelmien kaapeloinnit, sähköajoneuvojen latausjärjestelmät, sähköasennusstan-
dardien tulkinnat, aurinkosähköjärjestelmien asennukset sekä sähköasennuksiin liittyvät laitestandardit.

Hinta 405,00 e / jäsenhinta 255,00 e + alv.

SFS 6000 pienjännite-
SähköaSennukSet uudiStui
10.9. tampere 12.9. turKu 15.10. Oulu 12.11. tampere
11.12. vantaa

Standardisarja SFS 6000 on tärkein pienjännitteisten sähköasennusten turvallisuutta
määrittelevä julkaisu. Standardisarja on julkaistu syksyllä 2012 käsikirjana SFS 600-1.

Kurssilla käydään läpi keskeiset muutokset ja myös niiden perusteet.

Hinta 430,00 e / jäsenhinta 275,00 e + alv.

sähKÖasennuKset 1

sähköasennukset 1 -kirja käsittelee rakennusten
sähköasennuksia koskevia määräyksiä, sähköasen-
nusten suojaus- ja mitoitusvaatimuksia,maadoituk-
sia, kaapeleiden valintaa ja asentamista, johtoteitä
ja johtimien liitoksia. Kirja on 4-osaisen kirjasarjan
ensimmäinen osa.

Kirja korvaa vuodelta 2008 olevan painoksen.
Uudistettaessa kirjaa on otettu huomioon viran-
omaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia
koskevien standardien muutokset sekä asennus-
käytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset
muutokset. Keskeisin muutos, jolla on ollut vaikutuk-
sia kirjan sisältöön, on vuoden 2012 lopulla uudistu-
nut pienjännitesähköasennuksia käsittelevä standar-
disarja SFS 6000.

B5. 236 sivua. 8/2013.

Hinta 68,00 e / jäsenhinta 51,00 + alv.
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tilaa
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

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

kirja on
uudistettu!

Sekä kurssien että kirjojen jäsenhinnat koskevat STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä sekä tiedotussopimuksen
tehneitä oppilaitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys.
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KÄRKIMIES
ARTO SAASTAMOINEN
STUL:in järjestöpäällikkö

Sähkölämmitteinen talo saa uuden

energiatodistuslain mukaan usein

heikomman energiatodistusluokan

kuin vastaava kauko- tai öljy-

lämmitystalo, säästäen kuitenkin

omistajan kukkaroa lähes 1 000 €

vuodessa.

Kaksi samalla asuntoalueella ole-

vaa saman pinta-alan omaavaa

vuonna 1981 rakennettua pienta-

loa on myynnissä. Myyntihintana

on asuinalueen keskiarvon mukai-

nen neliöhinta, joten rakennusten

myyntihintakin on sama.

Toinen pientalo on lämmitet-

ty kaukolämmöllä ja se saa ener-

giatodistusluokaksi D. Toinen on

puolestaan lämmitetty sähköllä

ja se saa energiatodistusluokaksi

E. Molemmissa kulutetaan koti-

taloussähköä 6 000 kWh vuodes-

sa. Ero energiatodistusluokkaan

tuleekin energiamuotokertoimien

lukuarvoista.

Todellisuudessa sähköläm-

mitteinen kohde on paljon ener-

giatehokkaammin rakennettu ku-

luttaen sähköä lämmitykseen ja

lämpimään käyttöveteen 10 000

kWh vuodessa. Kaukolämmittei-

nen kohde kuluttaa sen sijaan

20000 kWh/a kaukolämpöä.

Energiamuotokertoimet huo-

mioiden sähkölämmitteinen talo

kuluttaa lämmitykseen ja lämpi-

mään käyttöveteen E-lukulasken-

nassa 17 000 kWh/a (10 000 x

1,7), kun taas kaukolämmittei-

sen pientalon kulutus on 14000

kWh/a (20 000 x 0,7). Näin pää-

dytään siihen, että sähköläm-

mitteinen talo joutuu pykälää

huonompaan energiatodistusluok-

kaan.

Esimerkkikohteiden lämmityskulut

Sähkölämmitteisen kohteen os-

toenergian hinta on 12,5 s/kWh

ja kaukolämmitteisessä kohtees-

sa kaukolämmön hinta 8,8 s/kWh

sekä sähkön 15,5 s/kWh (hinnat

verollisia kokonaishintoja).

Parempaan energiatodistus-

luokkaan kuulunut pientalo ku-

luttaa ostoenergiaan lähes 700 €

vuodessa enemmän rahaa.

Kaukolämpöalueilla, joissa

kaukolämmön kustannus on yli

sähkölämmitteisen kohteen säh-

köenergian kustannuksen, vuotui-

set käyttökustannukset nousevat

yli 1 000 € suuremmiksi.

Jos edellinen kaukolämpö-

kohde olisikin ollut öljylämmit-

teinen, se olisi saanut kuluttaa

energiaa lämmitykseen ja lämpi-

mään käyttöveteen ainakin 50 %

enemmän sähkölämmitteiseen ta-

loon verrattuna.

Se kuuluisi silti pykälää pa-

rempaan energiatodistusluokkaan

kuin sähkölämmitteinen kohde.

Paraneeko eri kohteiden

välinen vertailtavuus?

Kaksi samalla asuntoalueella ole-

vaa saman pinta-alan omaavaa

1983 rakennettua pientaloa on

myynnissä. Lämmitysjärjestelmä

ja myyntihinta ovat samat. Näin

molempien kohteiden energiato-

distusluokaksi tulee ymmärrettä-

västi myös sama.

Toisen kohteen on rakentanut

tarkka omatarverakentaja. Oli-

pa hän lisännyt vielä vähän eris-

tepaksuuksiakin sen ajan vaati-

musten mukaisiin ratkaisuihin

nähden sekä kiinnittänyt lisäk-

si huomiota energiankulutuksen

minimointiin hankintoja tehdes-

sään. Näitä tietoja ei kuitenkaan

ollut todistettavasti enää saata-

vissa.

Toinen pientalo oli jonkun sit-

temmin konkurssiin menneen

grynderin toimesta rakennettu, ei

suinkaan omaan käyttöön vaan

suoraan myytäväksi. Kaikessa

mahdollisessa oli menty minimi-

tasoa hipoen ja ehkä joissain koh-

din toteutuksen laatukin oli vä-

hän pettänyt.

Lopputuloshan on selvä. Hei-

kommin rakennettu kohde kulut-

ti lämmitykseen kymmeniä pro-

sentteja enemmän energiaa, mikä

rahaksi muutettuna tarkoittaa jo-

pa 200 – 500 € vuotuisia lisä-

kustannuksia. Energiatodistuksen

tuoma vertailutieto ei anna tässä-

kään tapauksessa kuluttajalle oi-

keaa ostajan tarvitsemaa tietoa.

Energiatodistus ei huomioi

rakennuksen elinkaarta

Energiatodistusluokkien välises-

sä vertailussa on syytä huomioi-

da, että vasta silloin kun sähkö-

lämmitteinen kohde on vähintään

kaksi luokkaa heikompi eri läm-

mitysmuodolla toteutettuun ta-

loon nähden, sen vuotuiset käyt-

tökustannukset liikkuvat samalla

tasolla vertailukohteen kanssa.

Muussa tapauksessa käyt-

tökustannukset lienevät sähkö-

lämmitteisessä kohteessa alhai-

semmat. On ymmärrettävää, että

sähkölämmityskohteen energiate-

hokkuuden parantaminen selvästi

nykyisestä kustannustehokkaasti

on usein mahdotonta.

Jos sähkölämmitteisessä koh-

teessa on mahdollista tavoitella

niin suuria säätöjä, että erittäin

kallis investointikin olisi totutet-

tavissa kustannustehokkaasti, sil-

loin kyseessä on kohde, jossa

pitäisi ennemmin miettiä koko ra-

kennuksen purkua kuin todellista

peruskorjausta.

Sähkölämmitteinen talo
on kustannustehokkain

Sähkölämmitteinen kohde,

luokka E

kWh s/kWh €

Lämmitys + lkv 10 000 12,5 1 250

Kotitaloussähkö 6 000 12,5 750

Kustannus vuodessa 2 000

Kaukolämmitteinen kohde,

luokka D

kWh s/kWh €

Lämmitys + lkv 20 000 8,8 1 760

Kotitaloussähkö 6 000 15,5 930

Kustannus vuodessa 2 690

Ero kustannuksissa vuodessa + 690

Vasama julkaisee lukijoiden ottamia kuvia kuukausittain. Lähetä ajankohtainen, mielenkiintoinen tai hauska kuvasi
osoitteella vasamalehti@sahkoliitto.fi. Luvassa on mainetta, kunniaa ja yllätyspalkinto tai jopa pieni julkaisupalkkio!
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Näkyvyyttä veden alla on su-

kellusvalolla käsivarren

mitta, muutoin kolmen met-

rin syvyydessä on säkkipimeää. Näp-

pituntuma metallipalkeista kootun

työpadon ja vesivoimalaitosraken-

nuksen vedenalaisen tiiliseinän si-

jaintiin on säilytettävä, jottei suun-

nantaju katoa.

– No nyt löytyi, kuuluu kaiutti-

mesta.

Kerola kertoo kiinnittäneensä

koukut työpadon ylimmäisen metal-

lipalkin molempiin päihin ja nouse-

vansa pintaan. Nosturi alkaa nostaa

palkkia lastattavaksi kuorma-auto-

jättiläisen lavalle.

Väliaikaiseksi tarkoitettua me-

tallipalkkipatoa ei enää tarvita, kos-

ka huhtikuussa alkanut voimalaitok-

sen koneiston tuloputken luukun uu-

simistyö on valmis.

Tärkeintä on työturvallisuus

Ammattisukeltajan työ luokitellaan

erittäin vaaralliseksi. Nyt suurin

vaara tulee ylhäältä. Vedestä kieppu-

en nouseva palkki painaa pari tonnia.

Veden vastus ei suojaisi sukeltajaa

moisen mammutin tönäisyltä.

Voimalaitossukelluksissa pitää

varoa myös virtauksia. Itse padossa

voi olla imu- tai vuotokohtia, joihin

voisi jäädä kiinni. Padon välppiin ke-

rääntyy verkkoja ja köysiä, joihin voi-

si sotkeutua. Hätkähtää ei sovi myös-

kään välppään juuttunutta hukku-

neen kelkkailijan ruumista.

Ennakointi on tärkeää ja vaarati-

lanteessa on osattava toimia oikein.

– Kaikki on suunniteltava ja var-

mistettava etukäteen.Varusteet ja va-

rajärjestelmät pitää olla kunnossa.

Niin riski tulee siedettäväksi, osasto

004, Kemijoen Energia-alan työnteki-

jäin jäsen Marko Kerola toteaa.

Kavalin vaara: kuplat

Nyt Ankkapurhan vesi on 16-asteis-

ta. Kolmen metrin syvyydessä voisi

kuulemma tehdä töitä vaikka kuinka

kauan. Kerola sekä Kerolan työkave-

rit, Kemijoki Oy:n ammattisukeltajat

JiiPee Pitkänen ja Jaakko Vähäkuo-

pus ovat vuoron perään sukelluksis-

sa silti vain reilun tunnin verran.

Kumipuvussa
ja käsikopelolla

Teksti ja kuvat: Jonna Heiniluoma

– Löytyykö proput?
– Puuh puuh, ee-ei. Puuh puuh, ysk ysk, rahisee
kaiutin ponttonilautalla, joka kelluu Kymijoessa.
Puhina on lähtöisin kolmen metrin syvyydestä
tummien kuohujen keskeltä. Marko Kerola etsii
Ankkapurhan pimeydessä koukkuja, jotka nosturi
on juuri laskenut veteen Inkeroisten voimalaitoksen
patoseinän viereen.

Ammatti-sukelluksenturvaohjeet:www.tsr.fi
> tee haku
numerolla
107133

Ponttonilautalla mittareita

tarkkaileva pintamies

on sukeltajan oikea käsi.

Puheyhteys on päällä koko

sukelluksen ajan.
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Määräykset ovat tiukat. Esimer-

kiksi 50 metrin syvyydessä saisi

työskennellä vaivaiset viisi minuut-

tia kerrallaan.

– Yhdeksän metrin jälkeen vaa-

rana on sukeltajantauti eli oikeam-

min dekompressio- tai paineilmatau-

ti. Paineilmalla hengitetystä ilmas-

ta imeytyy elimistöön typpeä. Typ-

pi muodostaa kuplia, jotka nopeasti

noustessa, paineen heiketessä laa-

jentuvat ja voivat aiheuttaa tukoksia

verisuoniin tai pahimmillaan rikkoa

niitä, miehet kuvailevat.

Lisäksi luiden

päihin kertyy ty-

pestä mikrokup-

lia, jotka estävät

luukudosta uu-

siutumasta.

– Siksi suuret

nivelet kuvataan

viiden vuoden vä-

lein röntgenillä ja

magneetilla.

Paineessa

puku ei eristä

Aurinko kimal-

taa Ankkapurhan

kuohuilla. Kuu-

mana kesäpäivä-

nä on helppo us-

koa, ettei sukelta-

jalle tule vilu. Hy-

potermian oireet

eivät silti ole kel-

lekään vieraita.

Vaikka kumihaa-

larin alla on villakerrastoa ja vanu-

haalaria, eivät fyllit paljoa auta. Ve-

den paine puristaa ilmat pois kerrok-

sista.

– Talvella varpaat paleltuvat vaik-

ka jalassa olisi kahdet villasukat ja

huopatossukat, vedestä noussut Ke-

rola toteaa ja esittelee varusteitaan.

Ponttonilautalle hän riisuu paino-

valjaat ja kypärän, jossa on kiinni pu-

helaitteisto ja henkiliina eli sukellus-

letku. Toimittajatyttönen saa hädin

tuskin nostettua varapulloa maasta,

vaikka suussa on veren ja näytön ma-

ku. Vieressä lojuva kypäräkin painaa.

Moista kuuppaa ei huvikseen hen-

nommille hartioille nosta. Hupi tun-

tuu olevan sukeltajan hommasta kau-

kana. Kai työssä nyt sentään jotain

hyvääkin on?

Tiivis tiimi

– Jonkunhan se pitää tämäkin työ

tehdä, Kerola toteaa ja sanoo sitten

nauttivansa siitä, että jokainen su-

kellus on erilainen.

– Eipähän ole liukuhihnahommaa.

Se, että voi luottaa henkensä tois-

tensa käsiin, sitoo tiukasti yhteen.

Kolme sukeltajaa sekä sukellusavus-

tajat Martti Seppänen ja Jouko Ko-

vala ovat tiivis tiimi, joka pitää toi-

sistaan huolta.

Vapaa-ajalla Kerola ja Vähäkuo-

pus nostavat puntteja, uivat ja juok-

sevat. Kotona Kerolalla on vaimo Sa-

ri ja kaksi lasta, Roni, 1v 9 kk ja Je-

re, 6 kuukautta.Vähäkuopus on Jeren

kummi. Seppänen puolestaan on Ke-

rolan golf-kaveri.

– Kovalan kanssa käydään heittä-

mässä moukaria ainakin kerran ke-

sässä Piston kesäkisoissa. Koko po-

rukalla välillä saunotaan ja käydään

metsällä.

Yhdessä miehet myös osallistuvat

osastotoimintaan ja ovat aikeissa ko-

ko osaston voimin saapua Volttipäi-

ville Kotkaan.

Hermostua ei saa

Ammattisukeltaja on olosuhteiden

orja. Odottelua on paljon ja päivät

pitkiä. Nyt Vähäkuopus on vuoros-

taan käynyt pukemassa ylleen sukel-

luspuvun. Kömpelö hahmo hyppää

patoon kiinnitetyiltä tikkailta pont-

tonilautalle. Kerola kiristää hänen yl-

leen painovaljaat.

Joku juoksee padolle kertomaan

terveiset nosturista. Tuuli on yltynyt.

Tuulee puuskittain 18 m/s, joten nos-

turin on lopetettava palkkien nostelu.

Myös taivaalle kertyvät ukkospil-

vet vahvistavat, että on tauon paik-

ka. Salamoiden keskellä ei sukeltaa

saa. n

Marko Kerola, 40, Rovaniemeltä
Marko Kerola on tehnyt Kemijoki Oy:lle sukellustöitä vuodesta 2008. Tätä ennen Oulusta al-

kujaan kotoisin oleva mies oli vuosikaudet sukellusoppaana Thaimaassa. Siellä näkymät oli-

vat toista kuin Suomen sameissa sisävesissä: hienoja hylkyjä, upeita koralleja ja isoja haita.

Erityisesti Kerola tykästyi kuuluisaan Richelieu Rockin sukellusalueeseen.

– Minulla oli yli 1 000 sukellusta alla ennen ammattitutkintoa. Lisäksi kokemusta oli ke-

mian prosessityöstä, raksahommista ja rekkaakin olin ajanut, Kerola kertoo.

Ammattisukeltajan pätevyys sukellustyöhön osoitetaan näyttötutkintona suoritetusta am-

mattisukeltajan ammattitutkinnosta annetulla todistuksella. Ammattisukeltajan koulutusta

annetaan Suomessa Lohjalla.

Pelastusopistossa soveltuvan tutkinnon suorittaneet voivat toimia tarkastussukeltajina.

Ulkomailla sukeltajan pätevyyden saaneen henkilön kelpoisuudesta tehdä Suomessa raken-

nustyötä veden alla päättää hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 

Kymijoen komistus - Ankkapurha

Ankkapurhan voimalaitokset Teho MW Vuosienergia GWhTuotanto 2012 GWh

Anjalankoski 20,0 130,0 117,5

Inkeroinen 17,0 80,0 112,4

Yhteensä: 37 210 229,9

Ammattisukellus on moniosaajien hommia
• Tyypillisiä vedenalaisia työtehtäviä ovat asennukset, korjaukset ja huollot.

Pinnan alla myös louhitaan ja valetaan betonia.

• Sukeltajan täytyy osata hitsata, polttoleikata, porata ja panostaa. Erilaiset

muottityöt, raudoitukset, betonoinnit ja siirtomenetelmät on syytä hallita.

• Ammattisukeltajan on osattava käyttää ja huoltaa kalusto ja laitteet sukellus-

puvusta pakettiauto-työvaunun aparaatteihin.

• Turvamääräykset, työsuojelunormit ja turvallisuusriskit on tunnettava.

• Sukeltajalla on oltava timanttinen kunto niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Jaakko Vähäkuopuksen vapaa-aika kuluu

salilla, metsässä ja jackrussellinterrierin

kanssa. – Sillä on kotimaan laivaliikenteen

laivakoirapätevyys, eli melkein saman

koulun se on käynyt kuin isäntänsäkin,

Vähäkuopus veistelee.

Ankkapurhaksi kutsutaan parin kilo-

metrin mittaisen Anjalankosken kah-

den suurimman kynnyksen kohtaa. Se

sijaitsee Kouvolassa, Anjalan ja Inkerois-

ten välissä.

Ankkapurhassa on kaksi voimalaitos-

ta. Inkeroisten voimalaitos sijaitsee An-

jalankosken kaupungin keskustan tun-

tumassa kosken itärannalla. Kosken

länsirannalla sijaitseva voimalaitos on ni-

meltään Anjala.

Voimalaitosten pudotuskorkeus on

9,7 metriä ja niissä on yhteensä on yk-

si Francis- ja kolme Kaplan-turbiinia.

1920-luvulta peräisin olevaa alkuperäis-

tä Francis-konetta käytetään edelleen

tulvakoneena.

Omistajana Kemijoki Oy

Molemmat Ankkapurhan voimalaitokset

omistaa rovaniemeläinen Kemijoki Oy.

Yhtiö omistaa parikymmentä voimalaitos-

ta, joista valtaosa sijaitsee Pohjois-Suo-

messa Kemijoen vesistöalueella.

Kaikkien Kemijoki Oy:n voimalaitos-

ten yhteenlaskettu teho on yli 1000 me-

gawattia ja yhtiön viime vuoden koko

tuotanto oli 5 terawattituntia.

Kemijoki Oy:n pääomistaja on Suo-

men valtio.

Museopuvun kaski-

kypärään pumpattiin

ilmat käsipelillä.

Nykyään hengitysilman

tuottaa kompressori ja

pukuun tulevalla

ilmalla sukeltaja

säätelee, missä

syvyydessä

liikkuu.
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Volttipäiville ilmoittautuminen on virallisesti
päättynyt, mutta mukaan mahtuu vielä, sillä
muutamat ovat joutuneet peruuttamaan
osallistumisensa. Majoituspaikoista tosin ainakin
Seurahuone on loppuunmyyty, mutta ainakin
etäämpää saattaa löytyä vielä tilaa. Näillä näkymin
Kotkassa kohtaa ainakin 200 sähköliittolaista.

Kotkaan kannattaa tehdä kesäretki, sillä saarelta
löytyy paljon kiinnostavaa katsottavaa. Upeiden
merimaisemien lisäksi esimerkiksi Sapokan
puisto on todella näkemisen arvoinen ruusuineen
ja vesiputouksineen. Puiston kupeessa oleva
Maretaario esittelee merenpinnan alaista elämää.
Uutta arkkitehtuuria edustava merikeskus
Vellamo pitää sisällään kiinnostavan merimuseon.
Ja totta kai kannattaa kiivetä näkötorniin
tähyilemään uljasta saaristomaisemaa!

Kesäretkelle
Kotkaan KotKassa 24.–25.8.

VolttipäiVät 2013 aikataulu
Lauantai 24.8.2013
9.00 info-piste avautuu ravintola Kairossa
10.00 Golfturnaus Santalahdessa 45 €/hlö
11.00 Volttipäivien avaus ja paneelikeskustelu
13.00 Koskenlasku Kymijoella kuljetuksineen 45 €/hlö
13.00 Motoristitapahtuma, kierros kaakonkulmalla
13.00 tuurimoottorilla tunnin välein Kotkansaaren ympäri
14.00 Kisailua merikeskus Vellamon ympäristössä

- Kaapelin veto
- Katukoris, joukkueen koko kaksi henkilöä
- Onkikilpailu

14.00 Sökö-kisa Ravintola Kairossa 10 €/hlö
19.00 Ohjelmallinen illallinen Ravintola Kairossa 25 €/hlö

Sunnuntai 25.8.2013
tutustuminen Kotkaan jatkuu
10.00 Yhteiskuljetus Lentomuseoon.

Maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen
tutustuminen omatoimisesti Vellamoon ja Maretariumiin ym…
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Perinteinen Vahti-Jussi® uudistuu. Uusi nykyaikainen muotoilu yhdistettynä huippuluokan tekniseen toimi-
vuuteen takaa sopivuuden jokaiseen tarpeeseen. Valvontakulmia on tullut enemmän ja niitä on aina 700 ° -
2800 °:een. Liiketunnistimissa on myös RF-versio langattomaan ohjaukseen sekä KNX-taloautomaatioon
sopivat mallit. Väriksi voi valita perinteisen valkoisen lisäksi alumiinin, antrasiitin tai ruskean. Uutuutena myös
mustalla linssillä varustettu valkoinen liiketunnistin. www.abb.fi/asennustuotteet

Uuden sukupolven Vahti-
Jussi®-liiketunnistimet
Teknistä toimivuutta

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
http://www.abb.fi/asennustuotteet
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Irtisanomiset, lomautukset ja jat-

kuvat yt-neuvottelut yrityksis-

sä ovat nyt ongelmana energia-,

ICT- ja verkostoalalla, alan sopimus-

vastaava Juha Lujanen sanoo.

Kesälomallaan 50-vuotissynty-

mäpäiviään viettänyt Lujanen on

ehättänyt olla Sähköliiton leivissä

neljä vuotta, aluksi kolmisen vuot-

ta alueasiamiehen vakanssilla Hel-

singin aluetoimistossa, jossa edel-

leen on hänen tukikohtansa.Aiemmin

mies toimi pitkään tietoliikenneasen-

tajana HPY:llä, joka muuttui Elisak-

si, ja viimeiset vuodet Relacom Fin-

landilla.

Monissa luottamustoimissa ka-

raistuneen Lujasen toimitsija-aikaan

sopimusalalla on osunut monia isoja

mullistuksia. Vuonna 2010 energian

ja tietoliikenteen sopimusalojen yh-

distyminen on ollut uudistus, joka ai-

heuttaa vieläkin monenlaisia tulkin-

taerimielisyyksiä ja teettää töitä alan

toimitsijoilla.

– Nyt väännetään usein paikalli-

sesta sopimisesta, joka valitettavan

monesti näyttäytyy paikallisena pa-

kottamisena, näin jäsenistö sen ko-

kee. Jos sopimuksilla yritetään alit-

taa työehtosopimuksen ehtoja, se ei

ole sovittujen periaatteiden mukais-

ta. Sopimisen ei pidä olla yksisuun-

taista, vaan molempien sopimus-

osapuolten pitää saada siitä jotakin

etua.

Lujanen arvioi, että eniten rie-

saa aiheuttavat nyt esimerkiksi pai-

kalliset varallaolosopimukset sa-

moin kuin komennustöihinkin liitty-

vät työehdot.

– Kentällä yritetään jatkuvas-

ti tehdä sopimuksia, joilla koetetaan

heikentää työehtosopimuksen ehto-

ja. Komennustyöt ovat lisääntyneet

merkittävästi, ja työntekijät joutuvat

liikkumaan yhä enemmän, varsinkin

urakointiyhtiöissä. Yritykset kilpai-

levat töistä yhä enemmän maanlaa-

juisesti.

Työvoimaa karsitaan

Juha Lujanen on nähnyt läheltä te-

lepuolen nopean

kehityksen ja sen

kylkiäisenä tulleet

ongelmat.

– On faktaa, et-

tä telepuolella ei

enää tarvita niin

monta käsiparia

kuin ennen. Mobiilipuolen kehitys on

ollut huimaa. Sen seurauksena eräät

työt häviävät kokonaan. Monissa fir-

moissa myös mietitään, kenellä työt

teetetään.

Lujanen muistuttaa kuitenkin, et-

tä koko sopimusalan työvoimasta hä-

viää 40 prosenttia tulevien 15 vuoden

aikana eläköitymisten seurauksena,

olettaen, että kakki jaksavat nykyi-

sellä työtahdilla tehdä töitä eläkkeel-

le lähtöön asti. Työvoiman vähenemi-

nen voi tapahtua nopeammallakin ai-

kajänteellä.

– Ikärakenne on huolestuttava.

Pian joudutaan miettimään, kuka ne

työt tekee tulevaisuudessa. Ovatko

kaikki työnantajatkaan havahtuneet

tilanteeseen esimerkiksi rekrytoin-

nin ja koulutuksen osalta? Työt ovat

kuitenkin ammattimiesten vaativia

töitä ja vaativat perehdyttämistä niin

alaan kuin työturvallisuuteenkin liit-

tyen, Lajunen pohtii.

Tes-neuvottelut alulle keväällä

Sopimusvastaavana reilut puoli

vuotta toiminut Lujanen on kiertänyt

kenttää ja tutustunut alan erilaisiin

työpaikkoihin ja luottamushenkilöi-

hin. Alueasiamiesaikanaan hän pe-

rehtyi myös sähköistyspuolen kirja-

viin ongelmiin

– Sopimusala-

ni työehtosopimus-

neuvottelut käyn-

nistyvät tulevana

keväänä. Sitä en-

nen, jo vuodenvaih-

teen jälkeen am-

mattiosastoilta pyydetään tes-esi-

tyksiä, Lujanen listaa tulevan vuoden

tärkeimpiä tapahtumia.

Uusitussa työhuoneessaan Hel-

singin Hakaniemessä Juha Lujanen

muistelee olleensa ammattiosaston-

sa 039:n postitustalkoissa samas-

sa huoneessa jo 90-luvun taitteessa.

Ay-oppi-isinä hänellä olivat erityi-

sesti HPY:n pitkäaikaiset pääluotta-

musmiehet Gunnar Yliharju ja Hen-

rik Holmberg.

Senioriasentajien evästykset oli-

vat tarpeen, kun Lujanen 2000-luvun

alussa toimi itse pääluottamusmie-

henä.

– 2003-2004 Elisassa oli isot kähi-

nät, jolloin talosta irtisanottiin sato-

ja työntekijöitä, joukossa paljon myös

asentajia. Ja vuonna 2006 lähes kaik-

ki työntekijät ulkoistettiin Relaco-

miin.

Lujanen summailee, että hänen

työuransa aikana firmassa oli noin

15 yt-neuvottelut, joissa hän oli mu-

kana, joko ”kohteena” tai neuvotteli-

jana. Miehelle on siis karttunut neu-

vottelutaitoa käytännön tilanteis-

sa. Oppia hän on hakenut myös liiton

luottamusmieskoulutuksista. Ennen

toimitsija-aikaansa hän ennätti olla

myös liiton edustajistossa alun kol-

matta kautta. Itse hän arvioi, että tie-

toliikennealan johtokunta perehdyt-

ti ehkä parhaiten Sähköliiton toimin-

taan. Johtokunnassa pääsi myös par-

haiten vaikuttamaan oman alansa

työehtoihin.

Urheilijatausta

Nykyään enimmäkseen hyötyliikun-

taan satsaava ja uuden omakotita-

lonsa puhdetöissä Pakilassa viihty-

vä Lujanen paljastuu entiseksi ur-

heilijapojaksi. Takana on aktiivisia

nuoruusvuosia nyrkkeilyn parissa,

jääkiekkohommiakaan unohtamatta.

Nyttemmin Lujanen toimii urhei-

luseura Pakilan Visan puheenjohta-

jana.

– 15 vuotta on tullut valmennet-

tua koripallojunnuja, mutta töiden

ja vastuun lisäännyttyä aion nauttia

enemmän vapaa-ajasta, kertoo tuo-

re aviomies, jonka perheeseen kuuluu

vaimo ja kaksi reipasta nuorta.Teksti: Riitta Kallio

’’Nyt otellaan paikallisesta sopimisesta’’

juha
lujanen

50

’’Kentällä yritetään jatkuvasti
tehdä sopimuksia, joilla
koetetaan heikentää

työehtosopimuksen ehtoja.’’

juha
lujanen

50
Paljasjalkaisena

helsinkiläisenä ja entisenä

nyrkkeilijänä Juha Lujanen

viihtyy Hakaniemessä, jossa

nyrkkeilijäpatsas komeilee

Sähköliiton aluetoimiston

edessä.
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TE-ToimisTon anTamia ohjEiTa on noudaTETTava,
koska päivärahan maksaminEn saaTTaa

muuTEn kaTkETa.

TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 03 252 0300, arkisin klo 9.00–11.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi
Yleistä neuvontaa työttömyysturva-asioissa: Työlinjan Työttömyysturvaneuvonta
0295 020 701, ma–to klo 8.00–17.00, pe klo 10.00–17.00

q Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai lomautusil-

moituksesta. Lomauttamisesta on työsopimuslain mu-

kaan ilmoitettava vähintään 14 kalenteripäivää ennen

sen alkamista ja sinulla on oikeus saada ilmoitus lo-

mauttamisesta kirjallisena.

q Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi

omistat maata tai metsää, lähetä kassalle kopio vii-

meksi vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä

vuoden 2011 verotuspäätöksestä erittelyosineen.

q Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-aika- tai

osatyökyvyttömyyseläkettä.

q Muutosverokortti etuutta varten, jos olet hakenut

verottajalta uuden verokortin sosiaalietuutta varten.

q Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltä-

neeltä 34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä

ennakonpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät

lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lo-

makorvausta ei pidä ilmoittaa yhteissummana.

Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta et-

tä palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös

muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät,

jotka on maksettu työsuhteen päättyessä.

Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen

on merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten

lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai

palkaton sairasloma.

Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkan-

laskijan yhteystiedot.

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta, että ne on

maksettu työttömyyden alkuun saakka. Päivärahan mak-

saminen viivästyy, elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Muistilista kassaan lähetettävän
ansiopäivärahahakemuksen liitteistä:

TE-toimistossa asiointi muuttui
heinäkuun alussa
Kun jäät työttömäksi, aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla.

Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Toimi näin:

1) Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai

www.te-palvelut.fi/asva

2) Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.

3) Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto

antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle oikeudestasi työttömyysetuuteen.

4) Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www.tyj.fi-sivulta kohdasta Materiaali >

Lomakkeet. Sieltä löydät samalla työttömyyskassan tarvitseman palkkatodistuslomakkeen.

5) Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta. Puut-

teellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisin-

taan työnhaun aloituspäivästä lukien.

HUOM! TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista sivulta www.te-palvelut.fi > Paikalliset

TE-palvelut, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla

henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon. Kysy lisää Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta, puh. 0295

020 701, ma–to klo 8.00–17.00, pe klo 10.00–17.00.

Lomautettujen on pitänyt

1.7.2013 alkaen ilmoittautua itse

työnhakijaksi verkossa osoittees-

sa www.te-palvelut.fi. Työnhaku ei

tule enää voimaan työnantajan il-

moituksella, jos lomautus on alka-

nut heinäkuussa tai myöhemmin.

TE-toimiston mukaan lomau-

tetut saavat tällä uudella menette-

lyllä entistä yhdenmukaisempaa ja

tasapuolisempaa palvelua. Työn-

haun käynnistäminen ja lomaute-

tulle tarjottava palvelu eivät enää

riipu työnantajien lomauttamien

työntekijöiden määrästä ja lomau-

tuksen toteuttamistavasta.

Asiointi verkossa lisääntyy

Nopein ja helpoin tapa aloittaa

työnhaku on osoitteessa www.te-

palvelut.fi. Palveluun kirjaudutaan

pankkitunnuksella tai sirullisel-

la henkilökortilla. Työnhaku alkaa

heti, kun työnhakija on vastannut

verkkopalvelun kysymyksiin ja lä-

hettänyt tiedot.

Alkoiko lomautuksesi
1.7. tai sen jälkeen?

ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi
täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa

www.te-palvelut.fi.

TE-ToimisTon anTamaT lausunnoT siTovaT kassaa,
Eikä kassa voi maksaa päivärahaa,
EllEi Työnhakusi olE voimassa.

Tutkinnon suorittaminen on kartuttanut eläkettä 18 vuotta

täyttäneillä vuodesta 2005 lähtien. Tämä tarkoittaa esimer-

kiksi, että jos opiskelu alkoi vuonna 2002 ja tutkinto valmis-

tui toukokuussa 2005, eläkettä karttuu viideltä kuukaudelta

eli tammikuusta toukokuuhun.

Tutkinnosta karttunut eläke näkyy työeläkeotteella aikai-

sintaan valmistumista seuraavana vuonna. Jos tieto puuttuu,

kannattaa olla yhteydessä Kelaan ja ilmoittaa koulutuksen

päättymisestä siihen Kelan toimistoon, josta on saanut opin-

totukea.

• Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

eläkettä karttuu kolmen opiskeluvuoden mukaan:

yhteensä 31 euroa

• Ammattikorkeakoulututkinto neljältä vuodelta:

yhteensä 41 euroa

• Alempi korkeakoulututkinto kolmelta vuodelta:

yhteensä 31 euroa

• Ylempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto

viideltä vuodelta: yhteensä 52 euroa.

Tutkinnosta karttuva eläke lasketaan 694 euron kuukausian-

sion mukaan, josta eläkettä

karttuu 1,5 % vuodessa. Jotta tutkinnon suorittaminen laske-

taan lisäksi eläkkeeseen, edellytetään, että valmistunut an-

saitsee työuransa aikana vähintään 16 676 euroa vuoden

2013 indeksitasossa.

Lisätietoa saat omasta eläkelaitoksestasi

ja www.tyoeläke.fi:stä.

Työeläkeasiaa opiskelijoille

OpiskElusTA kArTTuu EläkETTä
TuTkinnOn TAsOsTA riippuEn

Toiminta työnhaun käynnistä-

misen jälkeen riippuu siitä, miten

pitkäksi aikaa työnhakija on lo-

mautettu.

Jos työnhakijalla ei ole pank-

kitunnuksia tai sirullista henki-

lökorttia, työnhaun voi aloittaa

ainoastaan ottamalla henkilökoh-

taisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Työnantajan työmäärä vähenee

Uusi palvelumalli tarkoittaa, ettei

työnantajien enää tarvitse toimit-

taa yksittäistä lomautettua kos-

kevia tietoja TE-toimistolle. Kui-

tenkin jos työnantaja lomauttaa

vähintään kymmenen työntekijää,

työnantajan tulee jatkossakin toi-

mittaa TE-toimistolle ennakkoil-

moitus. Ilmoituksessa työnantaja

antaa arvion lomautettavien työn-

tekijöiden lukumäärästä, lomau-

tuksen toteuttamistavasta sekä ar-

vion lomautuksen ajankohdasta.
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Eristämättömiä jännitteisiä osia
ympäröi jännitetyöalue, jossa säh-
köiskun tai valokaaren vaara on

mahdollinen ilman asentajaa suojaa-
via toimenpiteitä. Tällä alueella voidaan
tehdä jännitetyötä, johon säädöksissä
ja sähkötyöturvallisuusstandardissa an-
netaan suhteellisen järeät vaatimukset.
Jännitetyöaluetta ympäröi lähialue, joka
voidaan ymmärtää ”skarppausalueek-
si”. Siinä voi turvallisesti työskennel-
lä, kunhan on tietoinen jännitetyöalu-
eeseen sisältyvästä vaarasta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön
päätökseen sähkötyöturvallisuudesta on
kirjattu:

”Sähköalan työssä taikka työkoh-
teeseen mentäessä tai sieltä poistutta-
essa työn suorittaja ei saa tahattomasti
tai tietämättään ulottua suojaamatto-
miin jännitteisiin osiin tai joutua nii-
den läheisyyteen. Turvallisen etäisyy-
den määrittelyssä on otettava huomioon
sähkölaitteiston jännitetaso, työvälineet
ja työskentelytapa.” Tämä säädösteks-

4.
OSA

Teksti ja kuvat: MJJMäkinen

Kirjoittaja on sähkötyöturvallisuuteen

perehtynyt opettaja ja kouluttaja, joka

keskustelee mielellään alan kysymyksistä:

markku.makinen@iki.fi

Pidä etäisyyttä!
ti ei määrittele jännitteiden suuruuksia,
vaan vaarallisen tilanteen voi aiheuttaa
niin pienois-, pien- kuin suurjännitekin.

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuus-
standardissa puolestaan mainitaan, et-
tä: ”Työskentely vaihtosähköllä yli 50 V
tai tasasähköllä yli 120 V nimellisjän-
nitteisten osien läheisyydessä on mah-
dollista vasta, kun on varmistuttu tur-
vallisuustoimenpitein siitä, että ei voida
koskea jännitteisiä osia eikä joutua jän-
nitetyöalueelle.” Kannattaa silti muis-
taa, että esimerkiksi pienoisjännittei-
sistä akustoista saatu sähköisku ei ole
kenties vaarallinen, mutta suuri oiko-
sulkuteho aiheuttaa todellisen valokaa-
rivaaran.

Jos asentajan työalue on niin lä-
hellä kosketussuojaamattomia, jännit-
teisiä sähkölaitteiston osia, että hänen
sähkötyöturvallisuutensa voi vaarantua,
on valittava tilanteeseen parhaiten so-
piva työskentelykäytäntö. Laitteisto on
tällöin tehtävä jännitteettömäksi, eris-
tetään jännitteiset osat työalueesta tai

erikoistapauksena tehdään jännitetöitä.

Etäisyys on suhtEEllista

Kun töitä tehdään pienjännitteisis-
sä, laajoissa kosketussuojaamattomis-
sa kohteissa, on jännitetyöaleen ulkora-
ja 200 mm ja lähialueen ulkoraja 700
mm. Mittojen määrittelyssä on ajateltu
vanhoja kosketussuojaamattomia pää-
keskuksia, joita on vielä käytössä.

Jos sitä vastoin jännitteiset osat
ovat pieniä, osittain koteloituja tai muu-
ten vahingossa tapahtuvalta kosketta-
miselta suojattuja, on jännitetyöalueen
ulkorajan mittana 50 mm ja lähialueen
ulkorajana 700 mm. Mitat on päätetty
ajatellen 1970–1990-lukujen koteloi-
tuja jakokeskuksia. Ne ovat melko hyvin
kosketussuojattuja, mutta esimerkiksi
kojeiden liittimet eivät ole vielä syven-
nyksissä.

Mikäli pienjännitteisen kohteen
kaikki jännitteiset osat on suojattu niin,
että niihin ei voi koskea sormella, ei

Vaikuta omaan
sähkötyöturVallisuuteesi!
SESKO ry:ssä on parhaillaan käynnissä

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstan-

dardin kolmannen painoksen valmiste-

lutyö. Kaikilla sähköalan ammattilaisil-

la ja opiskelijoilla on nyt erinomainen

mahdollisuus esittää näkemyksiään

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstan-

dardin sisällöstä.

Kaikki kommentit voi lähettää SES-

KO ry:n tekniselle johtajalle tapani

nurmelle. Hänen sähköpostiosoitteen-

sa on: tapani.nurmi@sesko.fi (www.ses-

ko.fi).

kysymyksiä arkisiin
askareisiin
• Kuinka suurella todennäköisyydel-
lä saan sähköiskun tai aiheutan va-
lokaaren omalla työtavallani ja työ-
välineillä?
• Jos vahinko tapahtuu, niin miten
huonosti minulle silloin käy?
• Riski on yhdistelmä vahingon to-
dennäköisyydestä ja mahdollisista
henkilöön kohdistuvien vammojen
vakavuudesta.

Sähkötapaturma syntyy
helposti, kun työskennellään
liian lähellä jännitteisiä osia ja
kosketaan niihin vahingossa.
Sähkötyöturvallisuus-
standardissa annetaan ohjeita
riittävistä turvaetäisyyksistä,
mutta ongelmana voi olla niiden
soveltaminen käytännön töissä.

Kun työkohteessa on laajoja jännitteisiä

ja eristämättömiä osia, ulottuu

jännitetyöalueen punainen sektori

vähintään 200 mm:n etäisyydellä

vaarallisista osista ja lähialueen vihreä

sektori 700 mm:n etäisyydelle. Työntekijän

on varmistuttava, ettei hän itse, työkalunsa

tai tarvikkeensa ulotu jännitetyöalueelle.

Vasama 7_13 taitto.indd 18 16.8.2013 17:13:23



VA S AM A 7 / 2 0 1 3 • 19

ENNAKKOILMOITUS 20.6. 2013

EDUSTAJISTONVARSINAINENKOKOUS
Aika pe - la 15.11. - 16.11.2013
Paikka Tampere, Cumulus Koskikatu

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 11. kohdan mukaan edustajiston
varsinaisesta kokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen
ennakkoilmoitus viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.
Hallitus on kokouksessaan 20.6.2013 päättänyt kutsua edustajiston varsinaisen
kokouksen koolle marraskuun 15. – 16. päivinä 2013.
Kokous- ja majoituspaikkana on Cumulus Koskikatu, os. Koskikatu 5,Tampere.

Käsiteltävät asiat
Liiton sääntöjen 8 §:n 12. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan edustajiston
varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokousta.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava
hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 13.9.2013.

Ammattiyhdistysterveisin
Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus

Martti Alakoski Hannu Luukkonen
puheenjohtaja liittosihteeri

Jakelu liiton ammattiosastot
edustajiston jäsenet
hallituksen jäsenet
liiton toimitsijat

varsinaista jännitetyöaluetta ole. Lähi-
alue on silti olemassa 700 mm:n laa-
juisena. Mitat perustellaan nykyaikaisil-
la jakokeskuksilla, joissa komponentit
täyttävät IPXXB-kotelointiluokan vaati-
mukset. Tällaisia ovat esimerkiksi uu-
silla johdonsuojakatkaisijoilla varuste-
tut keskukset, jotka on suojattu sormin
koskettamiselta – tämä sillä edellytyk-
sellä, että asentaja on tehnyt huolellis-
ta työtä eikä johtimia ole kuorittu niin,
että johdinmetalli on sormin tavoitetta-
vissa!

Opastusta tarvitaan aina!

Ennen työn aloittamista sähkötöiden
johtaja (työstä vastaava henkilö) tai käy-
tön johtaja (käytöstä vastaava henkilö)
opastaa työntekijäänsä ja nimeää työn-
aikaisen sähköturvallisuuden valvojan.
Opastusta tarvitsevat kaikki, mutta eri-
tyisesti ne, joilla ei ole aiempaa koke-
musta laitteistoista ja jännitteisten osi-
en lähellä työskentelystä. Opastuksessa

kerrotaan vähintään millaisina rakentei-
na jännitteiset osat näyttäytyvät, missä
ne sijaitsevat, millä etäisyydellä niistä
on pysyttävä, miten turvalliset etäisyy-
det säilytetään ja mitkä ovat työalueen
rajat, joiden sisällä sopii toimia.

Opastuksella harjaannutetaan työn-
tekijää sähkötyöturvallisuuden taitojen
hankintaan. Näin hän oppii havaitse-
maan ja tulkitsemaan vaihtelevia olo-
suhteita ja laitteistoja – omaksi ja mui-
den parhaaksi. Pelkästään standardeja
lukemalla ei pärjää vaan taidot oppii yh-
distämällä teoriatiedot riittävän moni-
puoliseen käytännön harjoitteluun.

artikkelin keskeiset lähteet:

• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

sähköalan töistä 516/1996 (sis. KTM:n päätös

sähkötyöturvallisuudesta 1194/1999)

• SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstandardi (2005)

Kun jännitteiset liittimet on upotettu osittain rakenteen sisään, on jännitetyöalueen etäisyys

vähintään 50 mm ja lähialueen ulkoraja 700 mm.Vihreällä osalla voidaan sähkötöitä tehdä ja

sitä kutsutaan lähityöksi.

Jos työkohteen jännitteiset osat on suojattu sormin koskettamiselta, ei varsinaista

jännitetyöaluetta ole, mutta lähialue on edelleen 700 mm. Sormisuojaus edellyttää rakenteilta

vähintään kotelointiluokkaa IPXXB tai IP2X.

ENNAKKOILMOITUS 20.6. 2013

TYÖTTÖMYYSKASSANEDUSTAJISTON
VARSINAINENKOKOUS
Aika pe - la 15.11. - 16.11.2013
Paikka Tampere, Cumulus Koskikatu

Sähköalojen työttömyyskassan sääntöjen 23 §:n 2 momentin mukaan edustajiston
varsinaisesta kokouksesta on annettava edustajiston jäsenille ja asiamiespiireille
kirjallinen ennakkoilmoitus viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.
Kokous- ja majoituspaikka on Cumulus Koskikatu os. Koskikatu 5,Tampere.

Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 15 §:ssä määrätyt asiat sekä
sääntömuutosesitykset.
Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava
työttömyyskassan hallitukselle ja toimitettava kassan toimistoon viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokousta. Niiden pitää olla kassan toimistossa 13.9.2013 mennessä.

Sähköalojen työttömyyskassa
Hallitus

Hannu Luukkonen Tarja Ojala
puheenjohtaja kassanjohtaja

Jakelu Ammattiosastot
Hallituksen jäsenet
Liiton henkilökunta
Edustajiston jäsenet

Vasama 7_13 taitto.indd 19 16.8.2013 17:13:34



20 • VA S AM A 7 / 2 0 1 3

Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille tarkoitetuilla ajan-
kohtaispäivillä käsitellään mm. alueen ajankohtaisia työehtosopimusasioita,
lomautusta ja irtisanomista, erimielisyysmuiston tekemistä, matkapykälää ja urakka-
alueen sopimusoikeuksia.

Tilaisuudet järjestetään:
Ke 25.09.2013 Scandic Lahti, Lahti. Hakuaika päättyy 16.9.2013
To 26.09.2013 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 17.00
Myös lounas tarjotaan päivän aikana.

Sähköliitto korvaa osanottajille ruokailut, jaettavan materiaalin, opetuksen
sekä matkakulut (mikäli niitä syntyy) kotipaikkaa lähimmälle kurssipaikalle
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain
auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittaudu kotipaikkaasi lähinnä olevaan tilaisuuteen hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan
PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT

KURSSIT

19.9.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 9.9.2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

lomakkeella: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

Koonnut: Anne-Marie Paasonen

Kurssi on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille erityisesti luottamusmiehille.

osa viikonlopusta viedään läpi toiminnallisilla harjoituksilla, joissa simuloidaan
eri tilanteita, joihin nykypäivän työelämässä voi joutua

Kurssilla käsitellään mm.:
• työehtosopimuksen viimeisempiä muutoksia
• sähköalan pääluottamusmiehen neuvotteluoikeuksia sekä asemaa työpaikalla
• sopimuksen soveltamisalaan liittyviä asioita
• tes-neuvottelutilannetta.

Tervetuloa kuulemaan sopimusalasi ajankohtaisia asioita sekä oppimaan uutta työehto-
sopimuksestasi. Aulangon upeita maisemia unohtamatta.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,
ruokailut sekä matkakulut (mikäli niitä syntyy) julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 11.10.2013 tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

METALLITEOLLISUUDEN TES-KURSSI
26. - 27.10.2013 Hotelli Rantasipi Aulanko,
Hämeenlinna

018 hämeenlinnan sähkötyöntekijät ry.

Onkikisat pidetään la 24.8.2013 Aulangon

tekosaaressa. Kokoontuminen Katajiston

Kartanon P-alueella klo 8.30. Kilpailuaika 9

- 13 ja kisan jälkeen ruokailu Mierolan Silta

Cafe’ssa. Lisätietoa p. 040 522 3628. Ter-

vetuloa mukaan!

Sulkapalloturnaus järjestetään 12.10.2013

Jyrätien Liikuntahallilla, Jyrätie 8 A, Hä-

meenlinna. Pelit alkavat klo 14 ja turnauk-

sen jälkeen on sauna kuumana Teräspirtillä,

ruokaa ja juomaa myös tarjolla. Lisätietoa

ja ilmoittautumiset 7.10. mennessä info@

hameenlinnansahkotyontekijat.fi tai p. 050

505 2279/Tatu. Tulkaahan pelailemaan!

060 mikkelin sähköalantyöntekijät ry

Osaston perinteinen saunailta pidetään

13.9.2013 klo 18.00 - 22.00 Paukkulan

nuoriso-opistolla, Paukkulantie 22. Tarjolla

ruokaa ja juomaa. Tervetuloa!

Sähköliiton osastot alueittain löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/osastot_alueittain

100 Järvenpään sähköalantyöntekijät ry
TALLINNAN RISTEILY M/S SILJA EUROPA 8. - 9.11.2013
Lähtö perjantaina klo 18.30 Länsisatamasta.
Paluu samaan paikkaan lauantaina klo 16.30.

VARATTU 30 HYTTIÄ (2 hh). Sisältää buffet-illallisen ja aamiaisen.
Jäsenet ilman maksua, avec 80 € (vaimo, äiti tms.).

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 5.10.2013 osaston sihteerille
p. 044 425 2552.

www.yhdistystoimijat.fi:stä löydät
ohjeet kokouksen pitämiseen, asia-
kirjamalleja ja vaikka mitä muuta,
mitä jokaisen yhdistystoimijan on
tarpeellista tietää.

OSASTOT TOIMIVAT
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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
huoneissa, ruokailut sekä matkakulut (mikäli niitä syntyy) julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittautumiset 20.9.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

NEUVOTTELUKOULUTUS
5. – 6.10. 2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kurssin kohderyhmä: Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai
muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluotta-
musmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoi-
minnasta kiinnostuneet.

Kurssin tavoitteena on: Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää
ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämi-
seen tietoisina ja vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä-
ja vuorovaikutustaitoja vaikuttamisen välineiksi.

Kurssin avainsisältöjä ovat:
• Kokemukset luottamusmiestoiminnasta • Toiminnasta oppiminen
• Työsopimuslain keskeiset pykälät • Yhteistoimintalain keskeiset pykälät
• Työehtosopimuksen säädökset • Luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
• Välitehtävä omalla työpaikalla • Luottamusmies neuvottelijana
• Luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta • Luottamusmiehen rooli kehittäjänä
• Luottamusmiehen arvostus ja merkitys • Omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

Lisäksi kurssilla on yksi liitonpäivä molemmilla jaksoilla, jolloin paikalla on työehtoasia-
mies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
24,25 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja
jaettava materiaali. Matkakulut korvataan (mikäli niitä syntyy) julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai oman auton käytöstä, vain auton kuljettajalle 0,23 euroa/km.

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

Lähetä kurssihakemus mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista,
osoitteella: Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
I-osa 23.9. - 27.9.2013 • II-osa 28.10. - 1.11.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä: Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille
sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita
kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten
oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite: on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on
myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat
selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:
• luottamusmieheksi kehittyminen • luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet • työoikeuden perusteet, mm. työsopimus-
laki, yhteistoimintalaki • työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely • vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (24,25 €/
päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen
huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut (mikäli niitä syntyy)
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton
kuljettajalle 0,23 €/km.

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

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

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
28.10. – 1.11. 2013 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Sähköliitto järjestää energia-, ICT ja verkostoalan koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa
käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES). Tilaisuus on tarkoitettu alalla
työskenteleville jäsenille.

Tilaisuudessa perehdytään:
alan työehtosopimukseen
palkkausjärjestelmän periaatteisiin
paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan.

Kouluttajana toimii sopimusvastaava Juha Lujanen.

Sähköliitto tarjoaa osanottajille majoituksen kahden hengen huoneissa ja ohjelmaan
merkityt ruokailut. Liitto korvaa matkakulut (mikäli niitä syntyy) julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan, omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittautumiset 30.8.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA- ICT JA VERKOSTOALALLE
14. – 15.9. 2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

SÄHKÖISTYSALAN JA TALOTEKNIIKKA-
ALAN TES-KURSSIT 2013

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan sähköasennustoi-
mialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edel-
lytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on käydä ensin tes tutuksi -kurssi sen jälkeen urakkamääräykset-kurssi
ja viimeisenä urakkatöiden laskeminen -kurssi.

TyöehTosopimus TuTuKsi -Kurssi
painottuu työehtosopimustekstien perusteelliseen käsittelyyn
28. – 29.9.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä. Hakuaika päättyy 13.9.2013

urAKKAmääräyKseT-Kurssi
painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen ja kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan
5. – 6.10.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä. Hakuaika päättyy 20.9.2013

urAKKATöideN LAsKemiNeN -Kurssi
painottuu työehtosopimusten mukaisten urakkatöiden laskemiseen
9. – 10.11.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä. Hakuaika päättyy 25.10.2013

Ilmoittautumiset kurssille sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,
ruokailut sekä matkakulut (mikäli niitä syntyy), kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssi-
paikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton
kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssin kohderyhmä:
Työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneet työsuojeluedustajat.

Kurssin tavoite:
Syventää ja laajentaa työsuojelutietoutta sekä ohjata näkökulmaa korjaavasta ja ongelmia
poistavasta toiminnasta työpaikan ja sen työsuojelutoiminnan kehittämiseen.

Avainsisältöjä ovat mm:
• Työsuojelun tavoitteet työssä
• Ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn
ja työpaikkatoiminnan kehittämisessä

• Työn henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen kuormittavuus
• Työpaikan tarkastelua ja kehittämistä työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten
näkökulmasta

• 0-tapaturma-ajattelun ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• Toimialakohtaiset erityiskysymykset

Korvaukset:
Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
(24,25 €) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-
tava materiaali sekä matkakulut (mikäli niitä syntyy) julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle 0,23 euroa/km.

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

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon osoitteella: Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747,
33101 Tampere

TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI
1. osa 23. – 27.9.2013 • 2. osa 21. – 25.10. 2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
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GE vikavirtasuojat hinnaston sivulla 94
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta 1880 €/kpl
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 2590 €/kpl

GE 300 mA vikavirtasuojakytkimet.”palosuojaukseen ”.
A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 33 €/kpl

GE 30 mA kapeat vikavirtasuojakytkimet
automaattisulakkeella.
A-tyyppi. Leveys vain 18 mm.
AH10 VVSK 2 nap. C 10A tilantarve 1 moduulia hinta 32 €/kpl
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta 32 €/kpl

GE johdonsuojakatkaisijat hinnaston sivulta 95
1-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake. C-käyrä (hidas).

Leveys 18 mm =1 moduuli.

AH 10 10A hinta 290 €/kpl, AH 16 16A hinta 290 €/kpl
AH 20 20A hinta 340 €/kpl, AH 25 25A hinta 340 €/kpl
3-vaiheiset GE johdonsuojakatkaisijat.
440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).

3-vaiheryhmien suojaukseen. Leveys 54 mm =3 moduulia.

AH 316 3x16A hinta 1280 €/kpl, AH 332 3x32A hinta 1440 €/kpl

GE hiljaiset modulikontaktorit DIN-kiskoon sivulta 96
Max 400 V. Hurinaton kontaktori DIN-aukkoon.

Kelat ovat mallia AC/DC eli toimivat sekä tasa- että vaihtovirralla.

KON 24 A 230V 24A tilantarve 2 mod. 4-sulk. kosketinta 1790 €/kpl

GE DIN-mitoitetut moottorisuojakytkimet
DIN-kiskokiinnityksellä hinnaston sivulta 78.
Kytkimessä on magneettinen oikosulkusuoja ja terminen ylikuormasuoja.

Käyttö: 3-vaihemoottorin suojakytkimenä. Sopii SMS-koteloon,

DIN-kiskokoteloon tai keskukseen. Leveys 44 mm. 400 V.

SMS 0.16 säätöalue 0,1-0,16A, SMS 0.25 säätöalue 0,16-0,25A,
SMS 0.4 säätöalue 0,25-0,4A, SMS 0.63 säätöalue 0,4-0,63A
SMS 1 säätöalue 0,63-1,0A, SMS 1.6 säätöalue 1,0-1,6A
SMS 2.5 säätöalue 1,6-2,5A, SMS 4 säätöalue 2,5-4,0A
SMS 6.3 säätöalue 4,0-6,3A, SMS 10 säätöalue 6,3-10A
SMS 16 säätöalue 10-16A, kaikkien ylläolevien hinta 22 €/kpl
SMS KOT roiskevesitiivis kotelo yllä oleville IP55 950 €/kpl

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

GE KON 4 SU kela ~230V 25A AC3 4 kW 1040 €/kpl
GE KON 5 SU kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 1190 €/kpl
GE KON 7 SU kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 1498 €/kpl
GE KON 11 kela ~230V 45A AC3 11 kW 2180 €/kpl
Hinnastomme sivulta 80 löydät tarketiedot ja hinnat

varastoimistamme GE kontaktoreista aina 1250 A asti.

AEG minikontaktorit DIN-kiskoon. Tilantarve 2,5 moduulia
400 V. AEG minikontaktori on ns. vaakavetoinen. Se tekee kontaktorista

erittäin hiljaisen ja matalan. Mahtuu suoraan DIN-mitoitetuissa

koteloissa peitekannen alle! AEG minikontaktoriin ei saa apukoskettimia.

MINI SU kela ~230V, 4 sulkeutuvaa kosketinta16A AC3 3 kW 798 €/kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 820 €/kpl
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nopea
varma ja

edul li nen
sähkötarvike

toimittaja.

Tutustu palveluumme.

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖJoutnantie 76, 25500 PERNIÖ

Tilaa tai lataa n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnas-

tomme kotisivultamme www.finnparttia.fi

Poimintoja keskuskomponenteista

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

!!

44 mm

nopea
varma ja

edul li nen
sähkötarvike

toimittaja.

Jäsenpalveluasiain johtokunnassa on nous-
sut vahvasti esille huoli liiton nuorisotoi-

minnan tasosta. Korjaavia keinoja on pohdit-
tu yhdessä.

Sähköliiton hallitus teki keväällä tärke-
än päätöksen ja liitolle palkattiin päätoimi-
nen nuorisosihteeri, Juha Jumisko. Mielestä-
ni päätoimisen nuorisosihteerin saaminen oli
välttämätöntä, niin pahoin liiton nuorisotoi-
minta on hiipunut viimeisten vuosien aikana.

Täytyy kuitenkin muistaa, että nuoriso-
sihteeri yksin ei pelasta tilannetta. Nyt olem-
me päässeet nuorisotoiminnassa samal-
le lähtöviivalle muiden liittojen kanssa ja on
nähty vasta lähtölaukaus tilanteen korjaami-
seksi. Nuorisotoiminta saadaan kehitettyä
muiden liittojen tasolle ja paremmaksi vain
yhdessä tekemällä.

Oulun sähkötyöntekijäin ammattiosas-
to 001 tulee antamaan kaiken mahdollisen
tukensa uusille tuulille liiton nuorisotoimin-
nassa, samoin uudelle nuorisosihteerille. Toi-
vonkin, että myös muut osastot ottavat nyt
erityisasiakseen tukea nuorisotoimintaa se-

kä nuorisosihteeri Jumiskoa hänen tärkeäs-
sä työssään.

Sähköliiton nettisivut ovat saaneet uu-
den nuoriso-osionsa, jota kehitettäneen
ajan kanssa vielä eteenpäin. Se on hienoa!
Olen myös ilolla seurannut, kuinka Sähkö-
liiton Facebook-sivuja on aktiivisesti päivi-
tetty kevään aikana. Koska seuraan tiiviisti
myös muiden liittojen sivuja, voin todeta, et-
tä Sähköliitto on liitoista aktiivisin tiedotta-
ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotettavat asi-
at ovat myös olleet kaikki hyvin valikoituja,
ajankohtaisia ja asiapitoisia. Toivonkin, että
sama linja jatkuu edelleen.

Toimiva ja kehittyvä nuorisotoiminta se-
kä viestintä takaavat, että liiton tärkeä viesti
leviää mahdollisimman laajalle. Ne ovat lii-
ton kulmakiviä, jotka mahdollistavat toimin-
nan jatkuvuuden.

Kesän jälkeen akut ovat täynnä positii-
vista energiaa yhteiseen tekemiseen.

TAPIO HEIKKINEN
ammattiosasto 001 puheenjohtaja

Jäsenpalveluasiain johtokunnan vpj.

Järjestötoiminnan uudet tuulet
U LUKIJAN

ÄÄNI

S emestern är förbi, men lyckligtvis fort-
sätter sommarvädret. Det här året be-

sökte jag inte olika sommarevenemang, jag
koncentrerade mig på byggarbete. I bör-
jan av sommaren tog vi emot stockarna till
vår nya bastu. Tiden gick fort när vi samla-
de ihop den enorma tändstickshögen till en
bastustomme, byggde taket och gjorde inred-
ningen.

Jämfört med min vanliga arbetsdag och
sittandet i bilen var det mycket avstressande
att jobba med händerna, när man dessutom
genast såg resultatet av ansträngningarna.
Jag kunde koppla av fullständigt från mitt or-
dinarie jobb. Det var mycket trevligt att åter-
vända till kontoret efter semestern. Jag hade
tappat flera kilon och min fysiska kondition
hade förbättrats betydligt. Bastun blev in-
te helt färdig, för emellanåt måste vi vänta
på att rörmokaren blev färdig med sitt - men
den som verkligen lät vänta på sig var elek-
trikern, och medan vi väntade stod ju allt an-
nat arbete stilla.

• • •
Landets regering trycker på centralorganisa-
tionerna för att de ska finna en gemensam
syn på en centraluppgörelse innan de för-
bundsvisa förhandlingarna inleds. Jag tyck-
er att regeringen borde informera vad stats-
makten har att erbjuda innan diskussionerna
mellan organisationerna inleds. Jag efterly-
ser till exempel uppgifter om hurdana åtgär-
der man kan skrida till för att upprätthålla
sysselsättningen.

Jag tror själv att vi kommer att få en cen-
traluppgörelse om avtalet omfattar tidigare
överenskomna ärenden och man inte ger av-
kall på dem. Jag avser närmast pensionsför-
säkringsavgifterna som ingick i det inkomst-
politiska avtalet gällande sociala frågor.

• • •
Jag accepterar inte att avgiftssystemet änd-
ras, eftersom det gäller finansieringen av de
kommande generationernas pensioner. Som
motvikt till den sänkta samfundsskatten som
arbetsgivarna fick redan i våras måste lönta-
garna få något annat än bara skattelättnader.
Till exempel en kriminalisering av alltför låga
löner vore en tuff grej. Längden på olika kol-
lektivavtals avtalsperioder borde kunna har-
moniseras så att de slutar samtidigt.

Skatteskalorna borde inflationsjusteras,
vilket skulle vara tillräckligt som skattesänk-
ning, och naturligtvis en skälig lönehöjning i
euro. På det här sättet kan man bevara den
inhemska efterfrågan. Däremot tror jag inte
på en ökning av nettorealinkomsterna.

• • •
Avtalsperioden borde begränsas till högst två
år, eftersom Elektrikerförbundets huvudavtal
alltjämt gäller ett helt år till. Lönehöjningar-
na för det andra året kunde avtalas separat.

För att uppnå en centraluppgörelse krävs
att varje organisation för tillämpningsför-
handlingar och godkänner uppgörelsen. För
Elektrikerförbundet skulle det betyda att för-
handlingar inleds i alla avtalsbranscher. Ge-
nom att godkänna en uppgörelse kan vi med
den här modellen förlänga vår avtalsperiod
med två år.

Om ingen centraluppgörelse kan nås in-
leder vi avtalsvisa kollektivavtalsförhandling-
ar med Teknologiindustrin i september an-
gående arbetsvillkoren och lönehöjningarna
för våra 2 700 medlemmar i metallindustrin.
Förhandlingarna gällande våra andra avtal in-
leds inte förrän om ett år.

Jag önskar er alla en givande och resul-
tatrik höst! MArTTI AlAKOsKI

eLLeNdNINgeN

Från semester till
förhandlingsbordet
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Medlemsregistrets telefonjour: 03 252 0303, vardagar kl. 9.00–11.00 och 14.00–15.00
Postadress: Elektrikerförbundet, PB 747, 33101 TAMMERFORS
Närmare uppgifter: www.sahkoliitto.fi och jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

MEDLEMSSERVICE
Text och bild: Jonna Heiniluoma

Så här beställer du
Vasama via nättjänsten
Om du är pensionärsmedlem i

Elektrikerförbundet kan du be-

ställa Vasama genom att klicka på

länken Kalenteri- ja lehtitilaukset

i rutan Sähköliiton verkkopalvelut

till höger på förbundets ingångssi-

da www.sahkoliitto.fi. Då visas in-

struktionerna för nättjänsten. Följ

instruktionerna.

Om du aldrig tidigare log-

gat in på arbetslöshetskassans,

medlemsregistrets eller Voimavir-

tas nättjänst ska du använda ditt

medlemsnummer som användar-

kod och ditt postnummer som lö-

senord.

Om du inte lyckas med in-

loggningen klickar du på ”Jos olet

unohtanut salasanasi, klikkaa tä-

stä” och skickar ett nytt lösenord

till dig själv. Om ditt telefonnum-

mer och din e-postadress är kor-

rekta i medlemsregistret får du

det nya lösenordet till din mobil-

telefon eller din e-post genast.

Så här beställer du
Vasama per sms
Om du är pensionärsmedlem i

Elektrikerförbundet kan du bestäl-

la Vasama på din mobiltelefon.

1. Skriv in orden ”Sähkö” och

”Vasama” i meddelandefäl-

tet samt ditt personliga med-

lemsnummer med siffror. Ditt

medlemsnummer står på ditt

medlemskort. Avskilj orden

och ditt medlemsnummer

med ett mellanslag.

Exempel:

Sähkö Vasama 000000

(Ersätt siffrorna 000000 i

exemplet med ditt eget

medlemsnummer.)

2. Sänd sms:et till numret

13145.

3. När beställningen gått fram får

du snart en bekräftelse per

sms: ”Tilauksenne on

vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Pensionärer får Vasama endast

genom att beställa den elektro-

niskt. Den elektroniska beställ-

ningen görs via en beställnings-

kanal.

Med beställningskanal avses en

elektronisk tjänst där medlem-

men kan skriva in sin beställning,

antingen i Elektrikerförbundets

nättjänst eller per sms. Vasam-

as elektroniska beställningskana-

ler är öppen årligen från början

av augusti till slutet av oktober. I

år öppnades beställningskanaler-

na den 5 augusti och den stänger

den 31 oktober.

En tidningsbeställning som

gjorts via en beställningskanal

gäller under hela representant-

skapsperioden.

Beställningar som görs via en

beställningskanal år 2013, 2014

och 2015 gäller till slutet av år

2016. År 2016, när det är repre-

sentantskapsval nästa gång, kom-

mer vi att ge närmare informa-

tion om hur man ska förfara under

nästa representantskapsperiod.

Blev du pensionerad

före den 5 augusti 2013?

Om du blivit pensionerad inn-

an beställningskanalen öppnades

den 5 augusti 2013 ska du be-

ställa Vasama via en beställnings-

kanal nu före utgången av okto-

ber. Utan din beställning upphör

Vasama automatiskt att sändas

till dig efter det här årets sista

nummer.

Blir du pensionerad

före den 31 oktober 2013?

Om du blir pensionerad efter att

beställningskanalen stängts den

31 oktober 2013 ska du beställa

Vasama via en beställningskanal

nästa år, dvs. i augusti-oktober

2014. Utan din beställning får du

Vasama automatiskt ända till ut-

gången av år 2014.

Paus i beställningen?

Om du inte beställer Vasama i

år eller nästa år men vill bestäl-

la den senare kan du göra det via

en beställningskanal vilket år som

helst, medan beställningskanalen

är öppen från början av augusti

till slutet av oktober.

Pensionärsmedlem, beställ Vasama så här!

Liksom tidigare kan avtalsbranschmedlemmar beställa fickalmanackan

2014 via förbundets nättjänst eller per sms. Almanackan ingår inte som

medlemsförmån för pensionärer som därför inte kan beställa den.

Pensionärerna får Vasama som medlemsförmån genom att beställa

den via förbundets nättjänst eller per sms. Vasama sänds automatiskt till

alla avtalsbranschmedlemmar.

Almanackan och Vasama kan beställas ända till den 31 oktober

2013.

Tidningen Palkkatyöläinen kan beställas av hu-

vudförtroendemän, förtroendemän, arbetaravdel-

ningens förtroendemän, arbetarskyddsombud och

fackavdelningarnas ordförande samt av medlem-

mar i förbundets styrelse, direktioner, utskott och

representantskap. Beställningen görs en gång

och den fortgår tills uppdraget avslutas eller till

medlemmen själv beslutar att säga upp beställ-

ningen.

Branschavtalsmedlemmar som upp-

gett svenska som sitt modersmål och som har

branschavtalsnumret 002, 005, 006, 008, 010,

011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018,

020, 021 eller 022 kan beställa tidningen Lön-

tagaren. Beställningen görs en gång och den

fortgår tills branschavtalsnumret blir pensionär

(999) eller tills medlemmen själv beslutar att av-

sluta beställningen.

Branschavtalsmedlemmar som är under 30

år och som har branschavtalsnumret 002, 005,

006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015,

016, 017, 018, 020, 021 eller 022 kan bestäl-

la tidningen Arvo. Beställningen görs en gång

och den fortgår tills medlemmen fyller 30 år eller

själv beslutar att avsluta beställningen.

Också Palkkatyöläinen, Löntagaren
och Arvo beställs via nättjänsten
på www.sahkoliitto.fi!

Beställningskanalerna för
medlemsalmanackan och Vasama
öppnades den 5 augusti

Så här beställer du almanackan via nättjänsten
Om du är branschavtalsmedlem kan du beställa fickalmanackan 2014

genom att klicka på länken Kalenteri- ja lehtitilaukset i rutan ”Sähkölii-

ton verkkopalvelut” till höger på förbundets ingångssida www.sahkoliitto.

fi. Då visas instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.

Har du inte tidigare loggat in på nättjänsten? Glömt ditt lösenord?

Om du aldrig tidigare loggat in på arbetslöshetskassans, medlemsre-

gistrets eller Voimavirtas nättjänst ska du använda ditt medlemsnummer

som användarkod och ditt postnummer som lösenord.

Om du inte lyckas med inloggningen klickar du på ”Jos olet unohta-

nut salasanasi, klikkaa tästä” och skickar ett nytt lösenord till dig själv.

Om ditt telefonnummer och din e-postadress är korrekta i medlemsre-

gistret får du det nya lösenordet till din mobiltelefon eller din e-post

genast.

Om du är branschavtalsmedlem kan du också beställa almanackan 2014

på din mobiltelefon.

1. Skriv in orden ”Sähkö” och ”kalenteri” i meddelandefältet samt ditt

personliga medlemsnummer med siffror. Ditt medlemsnummer står

på ditt medlemskort. Avskilj orden och ditt medlemsnummer med

ett mellanslag.

Exempel:

Sähkö kalenteri 000000

(Ersätt siffrorna 000000 i exemplet med ditt eget

medlemsnummer.)

2. Sänd sms:et till numret 13145.

3. Du vet att beställningen gått fram när du får svaret

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Så här beställer du almanackan per sms

Almanackan ingår inte som medlemsförmån för
pensionärer som därför inte kan beställa den

Vi finns också på facebook:
www.facebook.com/Sahkoliitto
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JÄSENPALVELUT
Teksti ja kuva: Jonna Heiniluoma

Eläkeläiset saavat Vasaman vain

tilaamalla sen sähköisesti. Säh-

köinen tilaus tehdään tilauskana-

van kautta.

Tilauskanava tarkoittaa säh-

köistä palvelua, johon jäsen voi

syöttää tilauksensa joko Sähkö-

liiton verkkopalvelussa tai teksti-

viestillä. Vasaman sähköinen ti-

lauskanava on auki vuosittain

elokuun alusta lokakuun loppuun.

Tänä vuonna tilauskanava aukais-

tiin 5.8. ja se sulkeutuu 31.10.

Tilauskanavatilaus kestää

edustajistokauden ajan

Vuosina 2013, 2014 ja 2015 ti-

lauskanavan kautta tehtävät tila-

ukset ovat voimassa vuoden 2016

loppuun. Vuonna 2016, jolloin on

seuraava edustajistovaali, infor-

moimme tarkemmin, miten seu-

raavan edustajistokauden aikana

toimitaan.

Jäitkö eläkkeelle ennen 5.8.?

Jos olet jäänyt eläkkeelle en-

nen tilauskanavan avautumista

5.8.2013, tilaa Vasama tilauska-

navan kautta nyt lokakuun lop-

puun mennessä. Ilman tilausta

Vasamasi lakkaa automaattises-

ti tulemasta tämän vuoden viimei-

sen numeron jälkeen.

Jäätkö eläkkeelle 31.10. jälkeen?

Jos jää eläkkeelle tilauskanavan

sulkeutumisen 31.10.2013 jäl-

keen, tilaa Vasama tilauskanavan

kautta ensi vuonna, eli elo–loka-

kuussa 2014. Ilman tilausta saat

Vasaman automaattisesti vuoden

2014 loppuun asti.

Tilaus katkolla?

Jos et tilaa Vasamaa tänä tai en-

si vuonna, mutta haluat tilata sen

myöhemmin, voit tehdä tilauksen

tilauskanavan kautta minä tahan-

sa vuotena tilauskanavan olles-

sa auki elokuun alusta lokakuun

loppuun.

Eläkeläisjäsen, tilaa Vasama näin!
Sopimusalajäsenet saavat vuoden 2014 taskukalenterin tuttuun tapaan

tilaamalla sen liiton verkkopalvelun kautta tai tekstiviestillä. Eläkeläisjä-

senten jäsenetuihin kalenteri ei kuulu, joten eläkeläisjäsenet eivät voi si-

tä tilata.

Eläkeläiset saavat jäsenetuna Vasaman tilaamalla sen liiton verkko-

palvelun kautta tai tekstiviestillä. Sopimusalajäsenille Vasama tulee au-

tomaattisesti.

Kalenterin ja Vasaman tilauskanavat sulkeutuvat 31. lokakuuta

2013.

Jäsenkalenterin ja Vasaman
tilauskanavat aukesivat 5.8.

Kaarniemen alue
-

valvoja Tapio Ha
ikka

on lomalla 8.9. s
aakka.

Tiedustelu- ja va
rausasioissa

Tapsaa tuuraa Te
ija Niemenmaa,

puh. 050 371 89
61.

Kaarniemen lom
a- ja leiri-

paikalla tuuraa

Tarko Haikka, pu
h.

0440 557 841.

Näin tilaat
Vasaman
tekstiviestillä
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjä-

sen, voit tilata Vasaman matkapu-

helimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat

Näin tilaat
Vasaman verkko-
palvelun kautta
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjä-

sen, voit tilata Vasaman painamal-

la sivun www.sahkoliitto.fi oikeas-

ta laidasta löytyvän Sähköliiton

verkkopalvelut -laatikon linkkiä

Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat

näkyviin verkkopalvelun ohjeet.

Toimi niiden mukaan.

Jos et ole koskaan kirjautunut

työttömyyskassan, jäsenrekisterin

tai Voimavirran verkkopalveluihin,

käyttäjätunnus on jäsennumerosi

ja salasana on postinumerosi.

Jos kirjautuminen ei onnistu,

lähetä itsellesi uusi salasana koh-

dasta ”Jos olet unohtanut salasa-

nasi, klikkaa tästä”. Jos puhelin-

numerosi ja sähköpostiosoitteesi

ovat jäsenrekisterin tiedoissa oi-

kein, saat uuden salasanan mat-

kapuhelimeesi tai sähköpostiisi

välittömästi.

Sähkö ja Vasama sekä nume-

roina oma jäsennumerosi.

Jäsennumerosi löydät jäsen-

kortistasi. Erota sanat ja jäsen-

numerosi toisistaan

välilyönnillä.

Esimerkki:

Sähkö Vasama 000000

(Korvaa esimerkin

numero 000000 omalla

jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon

13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat

kuittauksen tekstiviestinä.

Miksi eläkeläisten pitää tilata
Vasama erikseen?
Sähköliiton korkein päättävä elin, edustajisto on jä-
senmaksun korotuspaineista huolimatta halunnut pi-
tää jäsenmaksun 1,4 %:ssa.Tämä on ollut mahdollista
vain nipistämällä kuluista mahdollisimman laaja-alai-
sesti. Siksi edustajisto päätti vuonna 2009, että Vasa-
masta tehdään eläkeläisten osalta tilauspohjainen.

Miksi eläkeläisten on tilattava Va-
sama netissä tai tekstiviestillä?
Miksi en voi tilata sitä toimistolta?
Vasaman levikki on tällä hetkellä noin 28 000 kappa-

letta.Tämän kokoisen tilaajarekisterin hallinnoimises-

sa on järkevää hyödyntää mahdollisimman pitkälle au-

tomatiikkaa, jolloin mahdollisuus taata hyvää henkilö-

kohtaista jäsenpalvelua muilla alueilla paranee.

Loppuiko kesätyö?
Aloitatko opiskelun?
Katso toimintaohjeet netistä:
www.sahkoliitto.fi > Nuoret.

Lisää usEiN KysyTTyJä KysymyKsiä siVuLLa www saHKoLiiTTo.fi!

Näin tilaat kalenterin verkkopalvelun kautta
Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2014 taskukalenterin pai-

namalla sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton

verkkopalvelut -laatikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin

verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.

Etkö ole aiemmin kirjautunut verkkopalveluun? Unohditko salasanasi?

Jos et ole koskaan kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voi-

mavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana

on postinumerosi.

Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi salasana kohdas-

ta ”Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä”. Jos puhelinnumerosi ja

sähköpostiosoitteesi ovat jäsenrekisterin tiedoissa oikein, saat uuden sa-

lasanan matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi välittömästi.

Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2014 kalenterin vaihtoehtoi-

sesti matkapuhelimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma,

henkilökohtainen jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.

Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä.

Esimerkki: Sähkö kalenteri 000000

(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat pian tekstiviestin

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Näin tilaat kalen
terin tekstiviesti

llä

Eläkeläisjäsenten
jäsenetuihin
kalenteri ei kuulu,
joten eläkeläisjäsenet
eivät voi kalenteria
tilata.
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