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Kolme JALAS®-supersankaria on valmiina voittamaan talven. JALAS® 1808
Ice Track – lämmin, innovatiivinen superkenkä, joka todella toimii. Soveltuu
äärimmäisiin olosuhteisiin. Lisäksi kaksi huippusuosittua kumppania:
JALAS® 3318 Drylock, joka on varustettu vedenpitävällä kalvorakenteella.
JALAS® 3978 Offroad+ on lämminvuorillinen klassikko. Kaikissa malleissa
on kuumuutta kestävä ja hyvän pidon varmistava nitriilikumi ulkopohja.
Palelevat jalat? Ei huolta!

www.ejendals.com
Hinta- ja jälleenmyyjätiedot saa ottamalla yhteyttä Ejendals AB:n sähköpostiosoitteeseen: info@ejendals.fi
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Resumé
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Tupolle jatkoa

Kemijoki Oy aikoo vähentää väkeä rajusti, sivu 5.

Työmarkkinakeskusjärjestöt maan hallituksen avitta-

mana sopivat suuren yleisön mielestä yllättäen ja

nopeasti voimassa olevalle raamisopimukselle jatkon,

josta pitää käyttää nimeä ”työllisyys- ja kasvusopimus”.

Keskusjärjestöjen hallinnot sen myös hyväksyivät ja alis-

tivat omille jäsenjärjestöilleen arvioitavaksi. Nopeimmat

järjestöt ovat sen ehtineet jo käsittelemään hallinnon

ylimääräisissä kokouksissa ja aloittavat liittokohtaiset

neuvottelut sopimuksen pohjalta.

n n n

Sähköliiton hallitus käsitteli sopimusta kokouksessaan

5. syyskuuta ja hyväksyi sen yksimielisesti neuvotte-

lujen pohjaksi sekä kehotti kaikkia liiton sopimusaloja

käynnistämään neuvottelut työnantajajärjestöjen kans-

sa.

Ensimmäisenä liiton sopimusalajohtokunnista ot-

ti neuvottelujen käynnistämiseen kantaa energia-, ICT-

ja verkostoalan johtokunta kokouksessaan 11.9. Ensim-

mäiset neuvottelupäivät ET:n ja PALTA:n kanssa on jo

sovittu.

Myös Sähköistys ja talotekniikka-alan johtokun-

ta kokoontui 17.9. arvioimaan neuvottelustrategiaa ja

määrittelemään neuvottelupäiviä.

Näillä kahdella sopimusalalla vanhat sopimukset

ovat voimassa vielä vuoden, joten neuvottelustrategian

määrittely on erityisen tärkeää. Haastaviksi neuvottelut

tulevat lyhyiden neuvotteluaikojen vuoksi, koska tieto

siitä, onko neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuk-

seen liittymisestä syntynyt, pitää ilmoittaa keskusjärjes-

töille 25. lokakuuta mennessä.

n n n

Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden välinen sopimus

päättyy pian, jo lokakuun lopussa, joten metalliteolli-

suuden sopimusalalla on normaalit tes-neuvottelujen

valmistelut olleet meneillään koko loman jälkeisen ajan.

Muilla teollisuuden sopimusaloilla sopimukset ovat voi-

massa ja toimintatavat sen mukaisia.

n n n

Mielenkiinnolla odotan neuvottelujen käynnistymistä.

Haluan kuulla työnantajajärjestöjen ehdot, joilla ne voi-

vat työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyä. Energiateol-

lisuus ry ja Metsäteollisuus ry ovat ilmoittaneet jo hal-

lituksen budjettiriihen alla, etteivät tule hyväksymään

Windfall-veron käyttöönottoa. Veron käyttöönotto on kui-

tenkin eduskunnalle menevässä talousarvioesityksessä,

joten se saattaa ennakkotiedon mukaan olla kynnysky-

symys ja este ET:n kanssa syntyvälle sopimukselle. Hen-

kilökohtaisesti en myöskään hyväksynyt kyseisen veron

lanseeraamista alalle ja esitin sopimusalan johtokunnal-

le, että tuemme tässä alan yritysten tavoitetta.

n n n

Työllisyys- ja kasvusopimus on maltillinen, palkansaajan

kannalta myös todella matala, vaikka valtiovaltakin osal-

listuu talkoisiin muun muassa verotusta koskevilla rat-

kaisuilla. Parivuotisen sopimuksen päämäärä on kään-

tää talous kestävälle kasvu-uralle lisäämällä työllisyyttä,

tukemalla palkansaajien ostovoimaa ja ansiokehitystä

tasapuolisesti sekä parantamalla yritysten maailmanlaa-

juista kilpailukykyä.

Työmarkkinajärjestelmä näytti vastuullisuutensa. Si-

tä samaa odottaisi myös yrityksiltä. Valitettavasti juu-

ri tähän saumaan osui Kemijoki Oy:n ilmoitus vähentää

väkeä Lapista, jossa muutenkin pysyvät työpaikat ovat

harvassa. Mielestäni jokiyhtiön kannattaisi arvioida ti-

lanne uudestaan. Nyt varsinkin valtionyrityksiltä vaadi-

taan selkärankaa.
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10riuskaa nuorta miestä, joil-

la on pohjana sähköalan

peruskoulutus aloitti säh-

köverkkoalan täydennyskoulutuksen

Tampereen Aikuiskoulutuskeskukses-

sa heinäkuun lopulla. Vaihda verk-

koon -koulutus on vastaisku sähkö-

-T ampereen Aikuiskoulutuskeskuksen

Nirvan toimipisteen viereisellä va-

jaan 1,5 hehtaarin alueella on nyt erilaisiin

koulutustarpeisiin käytettävissä ympäris-

tö, josta löytyy lähestulkoon koko sähkön-

jakelussa käytössä oleva infra erilaisine

komponentteineen ja ohjauksineen, projek-

tipäällikkö Timo Talvitie sanoo.

Talvitie kertoo, että Tampereen aikuis-

koulutuskeskuksen (TAKK) teknologia-alan

toimialajohtaja Olli-Pekka Tuomi sekä säh-

kö- ja talotekniikan koulutuspäällikkö Las-

se Lehtonen ennakoivat jo useampia vuo-

sia sitten, että sähköverkkoalalla tulee

olemaan vajausta työntekijöistä sekä uusia

osaamistarpeita. Näin ollen alalla olisi li-

sääntyvää tarvetta koulutuksille.

– Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on

perinteisesti panostanut koulutusten laa-

tuun ja opiskelijoiden oppimiseen oleel-

lisena osana vaikuttaviin oppimisympä-

ristöihin. Myös tässä sähköverkkoalan

tapauksessa vaadittiin iso satsaus, jotta op-

pimiseen oleellisena osana sisältyvät käy-

tännön harjoitukset olisivat tulleet mahdol-

lisiksi. Muun muassa tätä kokonaisuutta ja

alan koulutuksia rakentamaan TAKK pes-

tasi minut projektin vetäjäksi, sanoo Talvi-

tie, jolla on takanaan insinöörikoulutuksen

lisäksi vahva käytännön työkokemus sähkö-

verkkoalalla.

YhTeisTYöTä aLan eri TahOjen

kanssa jO suunniTTeLuvaiheessa

Talvitie kertoo, että jo suunnitteluvaihees-

sa rakennettiin laajaa yhteistyötä Tampe-

reen alueen eri koulutustasojen sekä alan

yritysten kanssa. Alkuvaiheessa perustetus-

sa ideointiryhmässä oli osallistujia Teknilli-

sestä yliopistosta, ammattikorkeakoulusta,

ammattiopistosta, Tampereen sähkölaitos-

yhtiöistä, eri laitetoimittajista sekä muista

asiantuntijaorganisaatioista.

– Yhteistyö toi tullessaan laajan näke-

Nuorta virtaa sähköverkkotöihin
verkkoalan ukkoutumiselle. Koulutuk-

sen järjestävät TAKK ja Pirkanmaan

työ- ja elinkeinotoimisto yhteistyössä

Sähköverkkoyhtiö Elenian kanssa.

– Sähköverkkoalalta poistuu huo-

mattava määrä työvoimaa jo lähivuo-

sina. Kokeneet verkkoasentajat hupe-

nevat tekijöiden siirtyessä eläkepäi-

ville. Alan yritykset ovat havahtuneet

siihen, että pian Suomesta ei löydy

riittävästi osaavia ammattilaisia ver-

kostotöihin, sanoo Sähköliiton pu-

heenjohtaja Martti Alakoski.

Hän arvioi, että 15 vuoden kulues-

sa osaavia käsipareja jää pois töistä

todella laajasti, jopa 40 prosenttia ny-

kyisestä työvoimasta.

– Ikääntyneen sähköverkon laaja-

mittainen uudistaminen on käynnis-

sä ja sähköverkkoa myös maakaape-

loidaan, mutta tekijöistä on pian pula.

Toivomme, että saamme valmistuvis-

ta kurssilaisista uutta virtaa verkos-

totöihimme urakoitsijakumppaneil-

lemme, pohtii Elenian HR-kehittämis-

päällikkö Tiina Lautala.

– Varsinaista sähköverkkoalan

koulutusta nuorisopuolella ei ole Suo-

messa ollut vuosikymmeniin, projek-

tipäällikkö Timo Talvitie Tampereen

Aikuiskoulutuskeskuksesta sanoo.

Nuoria sähköverkkoalalle

Talvitie tiivistää, ettäVaihda verkkoon

-koulutuksen tavoitteena on pätevöit-

tää nuoret sähköverkkoasentajiksi.

– Alalle on ollut hieman vaikea

saada nuoria. Työtä pidetään rankka-

na ja vaarallisena. Usein myös julki-

suudessa verkkoasentajat esiintyvät

vain tilanteissa, jossa miehet kahlaa-

Lähtökohtana koulutus

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

– Kurssin kehittäminen lähti todellisesta tarpeesta saada uusia sähköverkkoammattilaisia

töihin, sanovat kouluttajat Janne Ketola,Ville Railo ja projektipäällikkö Timo Talvitie. Taustalla

näkyy uutta koulutustarkoitukseen rakennettua sähkökenttää, jolta löytyvät kaikki keskeiset

sähköverkon laitteet.

Vaihda verkkoon -kurssi kävi

tutustumassa Elenian toimintaan

Tampereen Sarankulmassa.
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V altion enemmistöomistuk-

sessa oleva vesivoimayh-

tiö Kemijoki Oy suunnittelee ul-

koistavansa suurimman osan

työpaikoistaan. Yhtiö ilmoitti

syyskuun alkupäivinä koko hen-

kilöstöä koskevien yt-neuvotte-

lujen käynnistymisestä.

Yhtiön henkilökunta mars-

si ulos tiistaina 3.9. yt-uutiset

kuultuaan. Pääluottamusmies

jorma Tiuraniemen mukaan

henkilöstö on todella katkera

päätöksestä. Työnseisaus päät-

tyi kuitenkin jo torstai-aamuna.

Kemijoki Oy aloittaa selvitystyön uudes-

ta toimintamallista, jonka toteutuessa yhtiö

ostaisi isoimman osan nykyisistä toiminnois-

taan ulkopuolisilta palvelutoimittajilta. Sa-

malla käynnistyy koko henkilöstöä koskeva

yhteistoimintaneuvotteluprosessi.

Arviolta 90–120 yhtiön henkilökunnas-

ta siirtyisi uusien sopimuskumppanien pal-

velukseen. Irtisanomislapun saanee 40–60

henkilöä. Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, et-

tä päätösten taustalla ovat vähentyneet inves-

tointitarpeet. Kemijoen tehonnosto ja perus-

korjausohjelma valmistuu vuonna 2014.

Jos suunnitelma toteutuu, Kemijoki Oy:n

palvelukseen jäisi vain 20–30 henkilöä. Ny-

kyisin yhtiön palveluksessa on 185 henki-

löä. Suunnitellut ”sopeuttamistoimenpiteet”

on kaavailtu toteuttavaksi kahden vuoden ku-

luessa.

ulkoisTamisella haeTaan sääsTöjä

Kemijoki Oy:n tavoitteena on saavuttaa 4–6

miljoonan euron vuotuiset kustannussääs-

töt uudella toimintamallillaan, jossa yhtiö oli-

si vesivoimatuotannon tilaaja- ja asiantuntija-

organisaatio.

Yhtiön tuore toimitusjohtaja Tuomas Ti-

monen perustelee uutta toimintamallia sil-

lä, että Kemijoen vesivoimaloiden suurimmat

peruskorjaukset ja tehonnostot on toteutettu.

– Ainoa vireillä oleva uudisrakentamis-

hanke on Sierilän voimalaitoshanke, jonka lu-

paprosessi on merkittävästi myöhässä, Timo-

nen sanoo.

uuTeen malliin kahdessa vuodessa

Jokiyhtiön toiminta on tarkoitus pyöräyttää

uudelle uralle kahdessa vuodessa. Aikatau-

lu on nopea. Sähköliiton hallituksessakin vai-

kuttavan pääluottamusmies Jorma Tiuranie-

men mukaan Kemijoki Oy:ssä on jo aiemmin

varauduttu 46 henkilön eläköitymiseen seu-

raavien viiden vuoden aikana. Se ei yhtiöl-

le riitä.

Tiuraniemi arvelee, että ensimmäisiä sa-

neerauskohteita ovat siivous- ja rakennuspuo-

len työt. Hän myös lähettää terveisiä valtion

omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille

heidi hautalalle.

–Yhtiön tuottaa valtiolle jatkuvasti voit-

toa. Juuri keskusjärjestöjen sopimassa työ-

markkinaratkaisussakin päätettiin palkkamal-

tista, jotta työpaikat säilyvät. Tätäkö se sitten

tarkoittaa, Tiuraniemi kritisoi.

Myös toimihenkilöiden luottamusmies ju-

hani kuusela ihmettelee vähennyksiä, sillä

hänen mukaansa yhtiön osakkaat saavat toi-

minnasta hyvän tuoton ostaessaan sähköä

omakustannushintaan.

– Kemijoki Oy on ollut kolme vuotta Poh-

joismaiden kustannustehokkain yhtiö. Osak-

kaat ovat saaneet sähkön aika halvalla.

”mankala-periaaTTeella” Toimiva yhTiö

Vakavarainen Kemijoki Oy paljastuu näennäi-

sesti velkaantuneeksi yhtiöksi, jonka kassa-

virrasta suuri osa menee korkojen maksuun.

Viime vuoden lopussa velkaa oli 350 miljoo-

naa euroa.

Viime vuonna Kemijoen liikevaihto oli 41

miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaiseriä

oli 11 miljoonaa euroa tappiollinen.

Selitys löytyy energiayhtiöiden toimintata-

vasta, niin sanotusta Mankala-periaatteesta.

Se tarkoittaa tapaa, jossa usea pienempi säh-

könkäyttäjä yhdessä perustaa voittoa tuotta-

mattoman osakeyhtiön voimalan rakentamista

ja operointia varten. Osakkaat rahoittavat lai-

toksen rakentamisen ja ylläpidon, vastavuoroi-

sesti ne saavat rakennetusta laitoksesta säh-

köä omakustannushintaan.

Käytäntö on laillinen, koska korkein hal-

linto-oikeus hyväksyi sen kahdessa ratkai-

sussaan vuosina 1963 ja 1968. Toinen rat-

kaisuista koski Oy Mankala Ab:tä, siksi tätä

toimintamallia alettiin kutsua Mankala-peri-

aatteeksi.

Keväällä 2010 europarlamentaarikot satu

hassi ja Heidi Hautala esittivät EU-parlamen-

tille kirjallisen kysymyksen Mankala-periaat-

teen laillisuudesta. Heidän mielestään kyse

oli peitellystä osingonjaosta. EU-komissio tut-

ki asiaa, mutta lopetti tutkimukset marras-

kuussa 2012. g

Pääluottamusmies Jorma Tiuraniemi

pelkää suomalaisen vesivoimaosaamisen

hupenevan, jos ulkoistamisaikeet

toteutuvat Kemijoella.

myksen erilaisista tarpeista ja sen pohjal-

ta kenttää alettiin rakentaa. Laajentuneen

yhteistyön kautta kenttää hyödynnetään-

kin TAKKin koulutusten lisäksi soveltuvilta

osin myös muiden tahojen koulutuksissa,

erilaisissa hankkeissa sekä kehitystehtävis-

sä, Talvitie sanoo.

Hän kertoo, että sähkönjakeluinfran li-

säksi käytössä on nyt 20 opiskelijan luok-

katila, sisäkytkinlaitos sekä valvomotilat.

– Kaapeliharjoituksia voidaan kelistä

riippumatta harjoitella katon alla, 40 met-

riä pitkän rakennuksen suojissa. Osaan

kokonaisuudesta on kytkettävissä myös

20 000 voltin jännite. Se osa alueesta on

aidattu. Matkan varrel-

la yhteistyö on laa-

jentunut. Alan ke-

hityksessä ja

erilaisissa tar-

peissa aktiivis-

ta yhteistyötä

tehdään muun muassa HeadPower Oy:n ja

ADATO Oy:n kanssa.

kenTälTä kouluTTajiksi

Talvitie kertoo, että sähkökentän rakennus-

työt aloitettiin Tampereen Veran työnteki-

jän, sähkölaitosyliasentajan ville railon ve-

tämänä.

– Railo rakensi infraa opiskelijoiden

kanssa, opettaen samalla erilaisia turval-

lisia työtapoja. Pian hänet palkattiinkin

TAKKille kenttämestariksi ja kouluttajaksi,

päätehtävänään juuri nuo käytännön kou-

luttamistehtävät. Erityisesti sähköverkko-

alan teoriakoulutuksissa vaikuttaa insinöö-

ri janne ketola. Tampereen sähköverkoilla

lähes 50 vuotta työskennellyt Insinööri rei-

no seesvuori siirtyi eläköidyttyään osa-ai-

kaiseksi TAKKilaiseksi, ja hän on toiminut

yhteistyön rakentamisen lisäksi erityisesti

yritysten henkilöstöjen lisäkoulutusten pa-

rissa. g

Lähtökohtana koulutustarve

Kemijoki Oy aikoo
vähentää väkeä

vat metrisessä lumessa kovassa pak-

kasessa. Joskus olosuhteet voivat olla

haasteellisia, mutta aika usein myös

Suomessa paistaa aurinko eikä sää

säikytä maastossa liikkuvia. Työ on

mielenkiintoista ja monipuolista, sa-

noo Talvitie, jolla itselläänkin on alan

työkokemusta.

Talvitie samoin kuin kenttämes-

tari, sähkölaitosyliasentaja Ville Rai-

lo on erityisen ylpeä TAKKin uudes-

ta opetussähkökentästä, joka pitää si-

sällään kaikki tavanomaiset sähkö-

laitoksen laitteet. Oppilaat pääsevät

näin harjoittelemaan heti lähes aidos-

sa ympäristössä oikeilla varusteilla.

– Koulutuksen päämääränä on

hankkia valmiuksia toimia erilaisis-

sa sähkönjakeluverkkojen asennus-,

huolto- ja kunnossapitotehtävissä.

Opiskelijat hankkivat työssäoppimis-

paikkansa Elenian sopimusurakoitsi-

joiden riveistä. Paikkoja on Eltel Net-

works Oy:ssä, PWR Oy:ssä, Vertek

Oy:ssä sekä Relacom Oy:ssä, Talvitie

kertoo.

Tulevaisuuden ala

Koulutuksen vetäjät vakuuttavat, et-

tä sähköverkkoasentaja on tulevai-

suudessa moniosaaja, joka taitaa

sähköverkon rakentamisen ja maa-

kaapeloinnin, osaa käyttää moni-

puolisesti ICT-työkaluja ja hallitsee

maastosuunnittelua.

Tiina Lautala kertoo, että esimer-

kiksi Elenian sähköverkon maakaa-

pelointihankkeet antavat jo nyt töi-

tä vuosittain noin 700 alan ammatti-

laisille urakoitsijakumppanuuksien

kautta.

Vaihda verkkoon -koulutus päät-

tyy ensi vuoden huhtikuussa.

– Kurssi sisältää tietopuolista kou-

lutusta, työharjoitteita TAKKin nyky-

aikaisessa sähköverkkoalan oppimis-

ympäristössä sekä ohjattua työpai-

kalla oppimista alan työtehtävissä.

Koulutuksen pääpaino on ohjatus-

sa työssäoppimisessa. Tietopuolinen

koulutus toteutetaan lähiopiskeluna.

Meidän sähköverkkoalan kouluttajien

lisäksi kurssilaiset saavat oppia työ-

paikkaohjaajilta harjoittelupaikoissa,

Timo Talvitie selventää.

KimmoYlimäki

kaipaa jo kentälle

22-vuotias tamperelainen Kimmo Yli-

mäki on yksi sähköverkkoalan kurs-

silaisista. Ajatus sähköverkkoasenta-

jan työstä tuntuu sähkö- ja automaati-

oasentajalle houkuttelevalta.

– Luonto on minulle tärkeä. Vie-

tän paljon aikaa ulkoilemalla kolmen

sekarotuisen koirani kanssa. Ulkotyö

ei siten pelota, päinvastoin. Nyt on jo

sellainen tunne, että pitäisi päästä to-

sitoimiin maastoon.

Ylimäki on jo ottanut tuntu-

maa harjoittelukenttään, jossa käy-

tännön töitä harjoitellaan lähes aidos-

sa ympäristössä.

– Alkuun pylvääseen kiipeämi-

nen pelotti, mutta aika nopeasti syn-

tyi luottamus välineisiin ja pelko on

hälvennyt.

Ylimäki kertoo hieman yllätty-

neensä sähköverkkoliiketoiminnan

korkeasta teknologiasta ja automaa-

tion tasosta.

– On hienoa, että investoidaan

säänkestävään verkkoon ja asentaja-

käsiä tarvitaan. Jäi optimistinen olo

tulevaisuutta ajatellen. n

Tampereelle
uusi ajan-
mukainen

sähkökenttä
Teksti ja kuva: Riitta Kallio
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Hyväkuntoinen ja hyväntuu-

linen Fahlström eroaa kes-

kimääräisistä kollegois-

taan, sillä hänellä ei ole tarvetta ei-

kä aikomustakaan jäädä eläkkeelle

aivan lähivuosina.

Hyvänä kannustimena miehel-

lä on paitsi sopivan itsenäinen työ,

myös merkittävä luottamustoimi

Sähköliitossa. Arkisia asennushom-

mia paiskivasta Seppo Fahlströmis-

tä sukeutuu aina välillä herrasmies,

joka edustaa tyylikkäästi koko am-

mattikuntaansa liiton korkeimman

päätäntäelimen keulahahmona,

edustajiston puheenjohtajana. Fahl-

ström osallistuu myös liiton halli-

tuksen kokouksiin puhevaltaisena

jäsenenä.

– Aion hoitaa luottamustehtä-

vääni tämän edustajistokauden lop-

puun asti, vuoden 2016 marraskuul-

le saakka. Ja raksalta ajattelin jää-

dä pois vasta tammikuussa 2017,

Fahlström ennakoi.

Takana pitkä työura

Seppo Fahlström laskeskelee, että

hän ehtii hyvinkin saada kasaan vä-

hintäänkin tuon suomenennätysajan,

42,3 vuotta työuran pituudessa.

– Jos terveys kestää, hän lisää va-

rauksen, ja paljastaa pitävänsä kun-

nostaan huolta säännöllisellä liikun-

nalla.

Armeijassa käytyjen sähköpuolen

kurssien kautta sähköistysalalle pää-

tynyt Seppo Fahlström aloitti uransa

vuonna 1971 antennihommissa.

– Varsinaiset asennustyöt aloitin

seuraavana vuonna Valmetin telakal-

la, josta parin vuoden kuluttua vaih-

doin Strömbergin palvelukseen Hie-

talahden telakalle. Maapuolen asen-

nustöihin siirryin 1979.

Tiivistä työputkea riitti aina la-

mavuoteen 1993 saakka, jolloin lii-

ton hyvin toimiva työttömyyskassa

tuli tutuksi niin Fahlströmille kuin

tuhansille muillekin talotekniikka-

puolen ammattilaisille. 90-luvun

konkurssiaalto toi myös muutamien

kuukausien taukoja sähköasentajan

pitkään työuraan.

– 1994 aloitin työt Vantaan Säh-

kö-Jopella, jonka palkkalistoilla olen

nyt ollut yli yhdeksäntoista vuot-

ta, viime vuosina paljolti saneeraus-

kohteissa pitkin pääkaupunkiseutua,

Fahlström summailee.

Pitkän työputkensa ohella Jär-

venpäässä asuva Fahlström on teh-

nyt liki yhtä mittavan uran liiton ja

ammattiosastonsa luottamustoimis-

sa.

Suuri saneerauskohde

Seppo Fahlströmin tämänhetki-

nen työmaa on suuri, kaikkiaan 650

asuntoa käsittävä kerrostalokoh-

de Vantaan Malminiityssä. Kesälo-

man jälkeen alkaneella 144 asunnon

vuokratalotyömaalla hääri Volttipäi-

viä edeltäneellä viikolla sähkötöis-

sä vielä pelkästään kärkimies Fahl-

ström, joka on tehnyt talosta ”könt-

täurakan”.

– Syksymmällä saan tähän ka-

Jos sähköasentaja Seppo

Fahlström, 61, olisi

keskimääräinen suomalainen,

hän olisi hiljattain jo jäänyt

eläkkeelle. Tuoreet tilastot

kertovat, että kansalaiset

eläköityvät keskimäärin 60,9

-vuotiaana. Suomen eri

ammattikunnista pisimmän

työuran tekevät sähkö- ja

elektroniikka-alan työntekijät,

42,3 vuotta. Tuohon lukemaan

myös Fahlström yltää.

Sähköasentaja puurtaa

Teksti ja kuva: Riitta Kallio
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S ähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät tekevät Suomen pisimmän työuran en-

nen eläkkeelle siirtymistä, keskimäärin 42,3 vuotta, selviää Eläketurvakeskuk-

sen (ETK) ennakkolaskelmista. Huima ero on esimerkiksi sotilasammatteihin, jossa

eläkepäivät koittavat keskimäärin jo 31 vuoden palveluksen päätteeksi.

ETK:n laskelmien mukaan työurien pituudessa voi olla yli kymmenen vuoden

erot eri ammattien välillä. Työuran mitta näkyy aikanaan kertyneessä kuukausieläk-

keessä. Miesten ja naisten väliset erot eläkkeen tasossa ovat koko ajan kaventu-

neet.

Eläkkeensaajia on lähes 1,5 miljoonaa. Sekä miehet että naiset jäävät nykyisin

eläkkeelle keskimäärin 60–61-vuotiaina. Keskieläke oli viime vuonna vajaat 1 500

euroa kuussa.

Työeläkkeelle 60,9-vuoTiaana

Ennakkotietojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä jatkoi nousuaan vuonna 2012. Työ-

eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 60,9-vuotiaana. Nousua edellisvuodesta on 0,4

vuotta.

Eläkkeellesiirtymisiän nousun taustalla voi olla useita syitä. Valtaosa suurten

ikäluokkien edustajista on jo jättänyt työelämän. Pitkään jatkunut ikääntyneiden

työllisyysasteen nousu jatkui myös vuonna 2012. Eläkehakemukset vähentyivät,

erityisesti kunnallisen eläkejärjestelmän puolella. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle

siirtyminen väheni.

Eläketurvakeskuksen julkaisema odote perustuu eläkelaitoksilta saatuihin tie-

toihin. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta seurataan tilastollisella odoteluvulla. Luku

kertoo, missä iässä eläkkeelle siirrytään, jos alkaneiden eläkkeiden määrä suhtees-

sa vastaavanikäisen työeläkevakuutetun väestön määrään pysyy vuoden 2012 tasol-

la. Lakisääteiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä työstä joustavasti 63–68-vuotiaana.

Työeläkkeelle läheS 70 000 henkilöä

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 70 000 henkilöä. Suurin osa siirtyy suoraan

vanhuuseläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Työkyvyttömyyseläketapauksien vuoksi

keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on kuitenkin matalampi.

Vanhuuseläkkeelle siirrytään keskimäärin 63,5-vuotiaana ja työkyvyttömyys-

eläkkeelle selvästi aiemmin eli 51,9-vuotiaana. Työmarkkinajärjestöt ja hallitus

ovat asettaneet tavoitteeksi, että vuonna 2025 eläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin

62,4 vuoden iässä. g

pisimpään
verin avuksi, mutta pääsääntöisesti

kaikki työt tehdään nykyään todella

pienellä miehityksellä.

Fahlström arvioi, että töitä teh-

dään nykyisin puolta pienemmällä

porukalla kuin hänen uransa alku-

vaiheessa.

– Työturvallisuus, työkalut ja

-vaatteet ovat parantuneet, mutta

työtahti on kiihtynyt huimasti. Urak-

kahinnat ovat tiukkoja, samoin aika-

taulut, sanoo Fahlström, joka viihtyy

saneeraustöissä työmaiden pölyisyy-

destä ja meluisuudesta huolimatta.

Fahlström on työpaikkansa asen-

tajien luottamusmies, joka arvioi, et-

tä ammattitaitoinen hyvä porukka on

edellytys töiden sujumiselle nykytah-

tiin.

Eläkekeskustelu uusille urille

– En ole vielä kyllästynyt näihin

hommiin ja työnteko tuntuu muka-

valta. Eihän se nyt aina niin herkkua

ole, mutta mitä muutakaan sitä teki-

si, Seppo Fahlström tuumii.

5Kotkan Volttipäiville vaimonsa kanssa

tullut Seppo Fahlström antoi täydet pisteet

osaston järjestämälle kesätapahtumalle ja

erityisesti kaupungin upeille puistoille ja

ympäristötaideteoksille.

3Vantaan Malminiityn vuokrataloja

saneeraavilla ammattilaisilla on takanaan

pitkät työurat. Sähköasentaja Seppo

Fahlströmiä peesailevat putkiasentajat

Kimmo Raivio ja Vesa Ketelimäki.

Häntä häiritsevät esimerkiksi

työnantajajärjestö EK:n kannanotot

eläkeiän nostosta.

– Ensinnäkin pitää olla töitä,

mistä jäädä eläkkeelle. Toisekseen

kannattaisi keskustella enemmän-

kin työurien pituudesta ja laadus-

ta. Eläkeiän mekaanisesta nostos-

ta on turha puhua, kun todellisuus

on mitä on.Työelämään pitää satsa-

ta kunnolla, niin että ihmiset jaksa-

vat ja viihtyvät töissä nykyistä pi-

dempään, Fahlström painottaa.

Hän muistuttaa myös, että

EU:ssa on ainakin 25 miljoonaa työ-

töntä, kun tuotanto on viety Kii-

naan.

– Myös työperäinen maahan-

muutto pitää olla terveellä pohjalla,

jotta ei synny kaksia työmarkkinoi-

ta. Tänne tulevien ulkomaalaisten

pitää saada samaa palkkaa ja sa-

mat työehdot kuin suomalaisillakin,

miettii Fahlström katsellessaan lä-

hellä lampsivaa tummapintaista ra-

kennussiivoojapoikaa. n

Suomen
pisin työura

Kuva:Em
m
iKallio
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SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly saapui tänä vuonna Volt-

tipäiville erityisen mielellään, sillä tienoo on miehelle tut-

tu. Lyly on asunut pitkään Kotkan naapurissa, Loviisassa

1970–80-luvulla.

– Juuri täällä Kymen piirin ja Kotkan ammattiosaston

kanssa olen ottanut ensiaskeleitani ay-aktiivina, Lyly sanoo

ja kiittelee Kotkan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosastoa

hyvin järjestetystä tapahtumasta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt eivät olleet vielä Volttipäi-

vien aikaan allekirjoittaneet keskitettyä työllisyys- ja kasvu-

sopimusta. Siksi Lyly suhtautui syksyn työmarkkinaneuvot-

teluihin varovaisen vähäsanaisesti:

– Niukkuuden jakaminen on paljon vaikeampaa kuin

jos on, mitä jakaa. Tässä toimintaympäristössä on todel-

la hankala saavuttaa ratkaisua, joka on kaikille yhtä oikeu-

denmukainen ja hyväksyttävä. Tilannetta ei yhtään helpota,

että neuvotteluosapuolet ovat aika kaukana toisistaan.

Ratkaisuksi sodanjälkeis-

ten ikäluokkien työmark-

kinoilta poistumisen tuo-

maan työvoimapulaan on esitetty

maahanmuuttajia. Työperäinen maa-

hanmuutto ja sen lieveilmiöt oli kes-

kustelun aiheena myös Volttipäivillä

Kotkassa elokuun lopulla.

Paneelissa kansanedustajat Ja-

ri Lindström ja Sirpa Paatero, ex-

kansanedustaja Pentti Tiusanen ja

Sähköliiton puheenjohtaja Martti

Alakoski sekä paneelin alustanut ja

keskusteluun yleisön joukosta osal-

listunut SAK:n puheenjohtaja Lauri

Lyly olivat kaikki yhtä mieltä siitä,

että maahanmuutto on periaattees-

sa OK.

– Emme vastusta ulkomailta tu-

lijoita, mutta on huolehdittava, että

Kuka hoivaa suuria

ikäluokkia heidän elämänsä

ehtoopuolella, kun Suomea

väijyy väestön ikääntymisestä

johtuva työvoimapula?

Entä mistä otetaan rahat

ehtooväen elämiseen, kun

kutistunut työvoima ei pysty

torjumaan turpoavaa Mattia

sosiaaliturvan ja eläkkeiden

kukkarossa?

kaikille on tarjolla töitä. On hyvä, jos

Suomeen saadaan lisää ihmisiä, jot-

ka haluavat asua täällä ja maksaa ve-

ronsa tänne, totesi Alakoski.

Ihmisiä kohdeltava

yhdenvertaisesti

– Ay-liikkeen kantava ajatus on, et-

tei ihmisten välillä tehdä eroa etni-

MaahanMuuttajat – ratkaisu
työvoima- vai halpatyövoimapulaan?

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly alusti paneelikeskustelun aiheesta

työperäinen maahanmuutto ja sen lieveilmiöt. Hän myös osallistui

paneeliin yleisön joukosta.Teksti: Jonna Heiniluoma

Kuvat: Emmi Kallio

Lyly ay-uransa
lähteillä

Ay-liikkeen

kAntAvA AjAtu
s on,

ettei ihmiste
n välillä

tehdä eroA e
tnisen

Alkuperän, ih
onvärin

tAi kielen

perusteellA.
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1. Harri Joutsi Kotkasta. Työnantaja on

Kotkan Energia Oy. Olen ammattiosasto

020:sta, joten olen järjestävän tahon hom-

missa liikkeellä.

3. Omille työntekijöille olisi hyvä saada en-

sin töitä. Sähköliitossakin on nyt paljon

työttömiä. Kotkan seudulla tilanne ei on-

neksi ole huonoimmasta päästä.

4. Eläkeikää ei pitäisi ainakaan nostaa ny-

kyisestä. Työhyvinvointiin pitäisi satsata

kunnolla. Itse olen ollut alan töissä jo 35

vuotta, minusta melkein riittävästi.

volttiGAllUP
1. Kuka ja mistä olet ja mikä toi sinut Kotkan Volttipäiville?
2. Mitä tuumit työperäisestä maahanmuutosta?
3. Kuinka pitkä työuran olisi oltava ja milloin olisi eläkkeen aika?

1. Jarmo Fagernäs Kokkolasta. Työpaikka

on Caverionilla. Edustan ammattiosastoani

samalla reissulla, kuin osallistun jäsenpal-

veluasiain johtokunnan kokoukseen.

2. Ei ole omakohtaista kokemusta ainakaan

omalta työpaikalta. Saahan tänne tulla töi-

hin, mutta samoilla työehdoilla kuin suo-

malaisetkin. Kaksia työmarkkinoita ei meil-

le kaivata.

3. Itse olen tehnyt sähköhommia 32 vuotta

ja pari vuotta muutakin. Työpaikalla ollaan

juteltu, että 55-vuotiaana pitäisi keven-

tää hommia ja siirtyä nelipäiväiseen työviik-

koon. Kuusikymppisenä riittäisi jo kolme-

päiväinen työviikko.

1. timo mälkiäinen Imatralta. Työpaikka on

Ovakon tehdas. Ja Tuulan vuoksi olen täällä.

2. Se on ok, jos muuttaja todella tulee Suo-

meen pysyvästi asumaan ja työskentele-

mään. Nyt tilanne on monesti niin, että tän-

ne tullaan vain keikalle. Verot maksetaan

lähtömaahan. Myös työturvallisuus kärsii

keikkameiningin myötä.

3. 60-vuotiaana olisi oikea aika jäädä eläk-

keelle. Itsellä eläkkeeseen on aikaa vielä 16

kesälomaa.

1. martti myllykangas Rovaniemeltä. Ke-

mijoki Oy maksaa palkan.

2. Ei haittaa vaikka Suomeen tullaan työn

perässä, jos tulijat saavat saman palkan

kuin suomalaisetkin.

3. Eläkeikää ei enää pitäisi ainakaan nos-

taa. Eläkkeelle pitäisi päästä terveenä eikä

toinen jalka haudassa. Itselläni on vielä 15

vuotta työuraa jäljellä.

sen alkuperän, ihonvärin, kielen, iän,

sukupuolen, uskonnon tai minkään

muunkaan perusteella. Tarkoitus on

turvata kaikille ympäristö, jossa ei

ole syrjintää. Tämä oli ihan ensim-

mäinen asia jonka Kiljavan luotta-

musmieskoulutuksessa opin, muis-

tutti Paperiliiton jäsen ja luottamus-

mies Lindström.

Alakoskikaan ei kokenut työpe-

räistä maahanmuuttoa Sähköliiton

jäsenistön kannalta ongelmana. 49

eri maan kansalaisista koostuvassa

Sähköliitossa kun on yhteensä vain

440 ulkomaalaistaustaista jäsentä.

Heistä 144 on kansalaisuudeltaan

puolalaisia, 124 virolaisia, 45 venä-

läisiä ja 12 ruotsalaisia.

– Meitä koskettaa enemmän lähe-

tettyjen työntekijöiden ongelma ja so-

siaalinen polkumyynti, jossa halvem-

pien työvoimakustannusten mais-

ta tulevia työntekijöitä käytetään hy-

väksi, Alakoski totesi.

Lieveilmiöiden likakaivo

Sähköliittoa lähellä oleva työperäi-

seen maahanmuuttoon liittyvä on-

gelma on polkumyynti. Poljetaan työ-

aikoja, palkkoja ja muita työsuhteen

ehtoja. Jos verot maksetaan, ne mak-

setaan halpatyövoiman maahan. Ja

suomalaista yhteiskuntaa varten ke-

rättävä veropotti jää pieneksi.

Töitä tehdään tietenkin myös pi-

meästi, jätetään verot maksamatta ja

velvoitteet hoitamatta. Huomiotta ei

voi jättää harmaan talouden kytköstä

muuhunkin kuin pelkkään talousri-

kollisuuteen. Harmaat lonkerot ulot-

tuvat todistetusti aina ihmiskaup-

paan asti.

– Maahanmuuttajat eivät usein

tiedä oikeuksiaan. Ensimmäisen su-

kupolven maahanmuuttajien kielitai-

to on meille iso haaste, kommentoi

Lyly paneelia yleisön joukosta. Kun

ei ymmärrä kieltä, on vedätettävissä.

Sähköliiton Volttipäivien avajaisissa panelisteina olivat kansanedustaja Jari Lindström,

erikoislääkäri ja ex-kansanedustaja Pentti Tiusanen, Sähköliiton puheenjohtaja Martti

Alakoski ja kansanedustaja Sirpa Paatero. Keskustelun vetäjänä toimi Sähköliiton

neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma.

Teksti: Riitta Kallio • Kuvat: Emmi Kallio
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Voiko LEDiä oikeasti säätää?

Kyllä vaan,
ABB:n LED-säätimellä.

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet

Jussi- ja IMPRESSIVO® -kalustesarjoihin on saatavissa yhteistyössä Philipsin kanssa kehitetyt RL-
ja RLC-tyyppiset säätimet. Nämä LED-säätimet soveltuvat Philipsin valmistamien LED-lamppujen
säätöön. Valikoimasta löytyy sekä kiertonuppi- että painikesäädin. Kiertonuppisäädin on 2-johdin-
ja painikesäädin 3-johdinversio. Säätimien teho-alue on 2-100 VA. Saatavissa Jussi-kalusteena,
IMPRESSIVO®-kalusteisiin valkoisena, alumiinin ja antrasiitin värisenä, sekä teräs-sarjaan.
www.abb.fi/asennustuotteet

KäyttöönottotarKastusten mittauKset
27.9. Espoo 4.10. Turku 13.12. Espoo

Kurssi on tarkoitettu käyttöönottotarkastuksia – erityisesti mittauksia – suorittaville
sähköasentajille, työnjohtajille ja näitä töitä opettaville henkilöille.

Kurssin aikana perehdytään käyttöönottotarkastusten perusteisiin, vaatimuksiin, mittauksiin ja käytännön toi-
menpiteisiin. Kurssilla painotetaan mittauksen työturvallisuutta. Myös tarvittavan dokumentaation laatimista
harjoitellaan.

Koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee käyttöönottotarkastuksiin liittyvät toimenpiteet mittauksineen, tuntee
niitä koskevan lainsäädännön ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta käyttöönottotarkastuksien suorittamisesta.

Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.

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

JännitetyöKoulutus enintään 1 000V
laitteistoissa
18.10. JärvEnpää 29.11. JärvEnpää

Koulutus on tarkoitettu kaikille sellaisia sähköalan töitä tekeville henkilöille, joiden työ
kohdistuu tarkoituksellisesti jännitteisiin osiin tai jotka joutuvat pienjännitteellä työnsä
aikana 20 cm lähemmäksi paljasta, kosketeltavissa olevaa jännitteistä osaa.

Koulutuksessa kerrataan jännitetyön tekemiseen liittyvät määräykset ja ohjeet voimassa olevan sähkötyötur-
vallisuusstandardin SFS 6002 mukaisesti.

Osallistujan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on oltava voimassa kurssiajankohtana (koulutuksesta on
kulunut maksimissaan 5 vuotta).

Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.

Hinta 490,00 e / jäsenhinta 340,00 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
TERO HEINILUOMA
Neuvottelupäällikkö

Työtuomioistuin antoi kesällä tuo-

mion, joka heikentää irtisanomisu-

han alla olevien ja irtisanottujen

työntekijöiden asemaa. Työtuomio-

istuin muutti aikaisempaa kantaan-

sa siihen, kuinka aktiivisesti työn-

antajan on toimittava, jotta sen

voidaan katsoa tarjonneen työtä ir-

tisanomisuhan alla olevalle tai ta-

kaisinottovelvollisuuden kohteena

olevalle työntekijälle.

Sähköliitto vaati oikeudenkäyn-

nissä, että YIT Kiinteistötekniikka

Oy velvoitetaan maksamaan kor-

vausta työsopimuksen perusteet-

tomasta päättämisestä neljälle ir-

tisanomalleen sähköasentajalle.

Sähköliiton mielestä irtisanomi-

set olivat perusteettomia, koska

yhtiö oli samanaikaisesti palkan-

nut 60 uutta asentajaa tehtä-

viin, joihin irtisanotut olisi voi-

tu sijoittaa.

Asiassa oli riidatonta, että

yhtiö oli lähettänyt irtisanotuil-

le kotiin kirjeitä, joissa oli ilmoi-

tettu, että asentajilla oli mahdol-

lisuus hakea sittemmin uusilla

työntekijöillä täytettyjä tehtäviä.

Aikaisemman oikeuskäytännön

valossa vaikutti etukäteen selväl-

tä, että yhtiö velvoitetaan maksa-

maan vaaditut korvaukset. Olihan

työtuomioistuin jo tuomiossaan

2005-77 todennut, että siinä

korvausvelvolliseksi tuomittu No-

kia Oyj ei ollut tarjonnut asian-

mukaisesti töitä irtisanomisuhan

alla oleville, kun näiden olisi pi-

tänyt itse hakea yhtiön sisäisestä

sähköisestä järjestelmästä ilme-

neviä työpaikkoja. Aktiivisuusvel-

vollisuus asetettiin siis Nokialle

työnantajana, ei sen työnteki-

jöille.

Nyt annettu työtuomioistui-

men tuomio 2013-106 muuttaa

ainakin jossain määrin oikeusti-

laa sekä jättää myöhemmin vas-

tattavaksi joukon ongelmallisia

kysymyksiä. Ensinnäkin voidaan

kysyä, onko Nokiaa koskeva tuo-

mio 2005-77 muuttunut mer-

kityksettömäksi. Siinä omaksut-

tuun kantaan on viitattu myös

tuomiossa 2013-106, ottamat-

ta kuitenkaan selvästi kantaa tuo-

mion mahdolliseen merkitykseen

tulevaisuudessa. Toiveita Nokia-

tuomion myöhemmästäkin vai-

kutuksesta herättää se, että työ-

tuomioistuin näyttää korostaneen

YIT-tuomion yksittäistapausluon-

netta korostaessaan sitä, että Jy-

väskylän yksikössä, josta neljä

asentajaa oli irtisanottu, ei ollut

vapaita työtehtäviä irtisanomis-

ten aikoihin. Tämän seikan mai-

nitsemiselle tuomiossa ei näy-

tä olevan muutakaan merkitystä,

kun otetaan huomioon, että YIT

Kiinteistötekniikka Oy:ssä työn-

tarjoamisvelvollisuus on ollut val-

takunnallinen eikä siis rajoittunut

pelkkään Jyväskylän alueeseen.

Toisena perusteena Sähkö-

liiton kanteen hylkäämiselle työ-

tuomioistuin on ilmoittanut, et-

tä YIT Kiinteistötekniikka Oy:llä

oli tuhansia työntekijöitä, ja et-

tä tämän vuoksi yhtiöltä ei voitu

edellyttää työtarjouksen antamis-

ta jokaiselle irtisanotulle työnte-

kijälle. Tuomio jättää epäselväksi,

mikä merkitys yhtiön henkilös-

tömäärällä oli, kun irtisanottu-

ja ei kuitenkaan ollut kovin suur-

ta joukkoa. Työtuomioistuin ei

ottanut kantaa siihen, miksei-

vät työnjohtajat olisi voineet esi-

merkiksi puhelimitse tarjota työ-

tä omille työntekijöilleen. Tämän

perusteen osalta jäi epäselväk-

si myös, mikä erotti nyt kysy-

myksessä olevan tilanteen Nokia

Oyj:n vuoden 2004 irtisanomi-

sista. Nokialla oli vuonna 2004

noin 55 000 työntekijää, mikä ei

kuitenkaan oikeuttanut sitä ole-

maan tarjoamatta töitä henkilös-

tölleen.

Suurimmaksi kysymyksesi

jää YIT-tuomion jäljiltä se, onko

vähemmän kuin tuhansia työn-

tekijöitä työllistävä työnanta-

ja vastaisuudessakin velvollinen

aktiivisesti tarjoamaan työtä ir-

tisanomisuhan alla oleville ja ir-

tisanotuille työntekijöille, eli kos-

keeko nyt annettu tuomio vain

suuria yrityksiä. Tämän periaat-

teessa vain sähköistysalan työ-

ehtosopimusta koskeneen tuo-

mion vaikutukset voivat ulottua

kaikkiin työehtosopimuksiin, joi-

den osaksi työsopimuslain irtisa-

nomissuojaa koskevat säännökset

on otettu. Työsopimuslain sana-

muoto tai sen esityöt eivät oi-

keuta päättelemään, että pieniä

työnantajia olisi nyt kysymykses-

sä olevalta osin kohdeltava toisin

kuin suuria. Varmaa ennen uusi-

en tuomioiden antamista on nyt

vain se, että kotiin lähetettyihin

työpaikkailmoituskirjeisiin ei tois-

taiseksi voi suhtautua niin kevy-

esti kuin aikaisemmin. 

Onko irtisanotulle
tarjottava aktiivisesti töitä?

Kuukauden kuvan on napannut matkapuheli-

mensa kameralla jyväskyläläinen Aleksi Marti-

kainen kesälomareissultaan Puumalasta, jossa

rantakukka rehotti taianomaisessa iltavalossa.

– Kuvan erikoinen valo johtuu paitsi helteen

väreilystä, myös kameran heikosta kennosta, kun

valo tulee sopivassa kulmassa. Muistelisin lait-

taneeni siihen jonkun kuvan parannusmoodin,

mutta kuvalle ei ole tehty mitään hirveempiä

muokkauksia. En erityisesti harrasta kuvaamista

tai kasveja; kuva sattui tulemaan lähes vahingos-

sa, Martikainen paljastaa.

Hän kertoo olevansa 26-vuotias tatuoitu

rock-henkinen duunari.

– Töissä käyn joka arkipäivä seitsemästä puo-

li neljään Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy:llä sähkö-

asentajana. Harrastuksiin voi laskea fillaroinnin,

tietovisailun, rullaluistelun (joka nyt on jäänyt

vähän taka-alalle luistimien hajottua) ja vinyyli-

levyjen keräilyn, joka on suht tuore harrastus.

VaSaMa julkaisee lukijoiden otta-

mia kuvia kuukausittain. Lähetä ajan-

kohtainen, mielenkiintoinen tai haus-

ka kuvasi osoitteella vasamalehti@sah-

koliitto.fi. Kerro mielellään vähän myös

itsestäsi, tietysti mieluusti omakuvan

kera. Luvassa on mainetta, kunniaa ja

yllätyspalkinto tai jopa pieni julkaisu-

palkkio.J



K un tuuli hulmuaa hiuksissa, au-

rinkoinen meri tuoksuu ja V8-

moottori murisee edessä, huo-

maan, että Kotkan volttipäiville kannatti

tulla. Taivaansinisen avoauton lipuessa

muutaman sadan metrin matkan merikes-

kus Vellamon pihasta legendaarisen ravin-

tola Kairon eteen käsitykseni Kotkan kau-

pungista heittävät volttia. Ehei, Kotka ei ole

nuhjuinen käpykylä vaan uljas satamakau-

punki täynnä elämää ja hyviä tyyppejä.

Voltti-viikonloppuna Kotkan pojat ovat

saaneet seurakseen parisataa sähköliitto-

laista ympäri maata. Leikkimieliset kisat

käydään Merikeskus Vellamon edustalla,

josta on vain kivenheitto tapahtumaviikon-

lopun hermokeskukseen ja illanviettopaik-

kaan, ravintola Kairoon. Leikki tuntuu välil-

lä olevan kisakentältä kaukana, kun raavaat

miehet kiskovat kaapelia voimalla. Hurjim-

mat merikarhut kuskataan bussilla pärskei-

selle Kymijoelle koskenlaskuun, joka ei jätä

ketään kylmäksi saati kuivaksi.

Maakravuilla riittää turinoitavaa. Tut-

tuja tapaillaan intiaanikesän lämmittämil-

lä terasseilla, tuuripaatti kierrättää turisteja

Kotkansaaren ympäri ja kaupungin muhke-

at merelliset puistot yllättävine taideteoksi-

neen lyövät kävijät ällikällä.

KotKan pojat ja naapurit

Kotkan pojista lennähtää ensimmäisenä

vastaan Esa Sakki, järjestelytoimikunnan

nokkamies, joka paljastuu Haminassa asu-

voltti-päi

vaksi. Se annetaan puuhamiehelle anteek-

si viimeistään siinä vaiheessa, kun Kairossa

bändi lopettaa ja kultakurkkuinen karaoke-

mestari pääsee ääneen.

Herrasmies vuoden 1967 Ford Mustan-

gin takaa paljastuu Harri Joutsiksi, joka on

tilannut keräilyharvinaisuutensa Amerikas-

ta asti. Volttipäivien ihailluin kaunotar on

matkannut kontissa laivakyydillä Kotkaan,

missä avoauto saa ansaitsemansa huomion

kiinnostuneilta kävijöiltä.

Koskioppaaksi saamme Kimmo Nirosen,

joka esittelee meille naapurissaan vapaa-

na virtaavan Kullaankosken. Jylhän kosken

kuohuista rantautuu kaksi kookasta kumi-

venettä mukanaan parikymmentä miestä ja

yksi rohkea nainen.

– Tämä oli oikea koskiseikkailu, tiivistää

Kouvolan kippari Jari Pöntinen ja vakuuttaa,

että housut kastuivat vain ulkoapäin.

Samanaikaisesti Virojoella ottavat mie-

het mittaa toisistaan golfin jalossa taidossa

ja motoristiporukka huristelee Harri tähden

johdolla kahdensadan kilometrin lenkin.

MustangillaVellamostaKairoon
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oltti-päivät
parHaat palKitaan

Jännitystä riittää myös Kairon sököpöydäs-

sä, missä pelimiehet ottavat toisistaan mit-

taa. Tällä kertaa kokemus on valttia, ja sa-

dan dollarin voittopotti menee Kangasalle

Martti Koivuluodolle, joka on jo jättänyt työ-

elämän taakseen.

Illalla Kairossa illallisen ja tanssin vä-

liin mahtuu koomikko Henri Saarainen tuh-

mine vitseineen sekä palkintojenjako. Pe-

rinteisen onkikisan voitto menee tällä kertaa

helsinkiläiselle Lea Manulle. Ahdin suosik-

ki saalisti satamalaiturilta pikkukalaa koke-

muksen tuomalla varmuudella ja jätti taak-

seen monta miespuolista onkijaa. Myös

muiden leikkimielisten lajien parhaat palki-

taan nestemäisillä palkinnoilla.

Palkintojenjako huipentuu onnistuneen

tapahtuman järjestäjien palkitsemiseen.

Edellä mainittujen lisäksi kunniaa ja ko-

van paketin saivat Kotkan pojat Tuomo Hon-

kanen, Arto Kotola, Juha Puhakka, Matti Lin-

dén, Juha Horttanainen, Kimmo Husu ja Kari

Janatuinen. Myös Teemu Kurki ja Jouni Leppä-

nen olivat talkoissa mukana samoin kun työ-

matkalle joutunut Alexander Winqvist.

Kairon kuuluun tanssiparkettiin pääs-

tään tutustumaan kolmella sähköalan kave-

rilla miehitetyn Hande Groupin säestämänä.

Sunnuntai-aamuna kiinnostuneet suun-

taavat Karhulan ilmailumuseoon, mutta mo-

ni sai jatkaa kesken jäänyttä puistokierrosta

aurinkoisessa Sapokassa tai Katariinan me-

ripuistossa. 

KotKassa 24.-25.8.

Kisailuissa oli kaikkiaan 124 osanottajaa.
Tuomaristo joutui arpomaan koripallon
ykkössijan ja tarkkusmölkyn kolmossijan.

onKiKisa

1. LEA MAnu 1210 g

2. RISTo PETRow 664 g
3. MARKKu MIESKoSKI 370 g

söKö MARTTI KoIVuLuoTo

Kaapelinveto

1. JuHA PuHAKKA 92 kg
2. MARKo KERoLA 91 kg
3. TAPIo KoIVunIEMI 90 kg
(+ irronnut kaapelin kiinnitys)

Koripallon vapaaHeitto
1. JuHA JuMISKo 5/3

2. ESA SAKKI 5/3

3. KARI onnELA 5/2

tarKKuusmölKKy

1. KEIJo RIMMISTö 7

2. JARMo FAGERnäSS 6

3. HELEnA TAPPER 3

Golf ASSER RISSAnEn

VOLTTIMESTARIT
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Teksti: Riitta Kallio • Kuvat: Emmi Kallio
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Ammattiosastot yhdessä
uuteen aikaan
Yhteinen tavoitetila ja

liiton strategia jalkautuivat

toden teolla Sähköliiton

jäsenistön arkipäivään,

kun parikymmentä

osastoaktiivia kokoontui

viikonlopuksi Hämeenlinnaan

”Ammattiosastot yhdessä

uuteen aikaan”-tapahtumaan.

Samassa veneessähän tässä istu-

taan, oli Aulangon viikonvaih-

teen keskeinen viesti. Osastoille

ympäri Suomen lähti hyvät eväät, joil-

la soutaminen alkaa varmasti sujua.

Lauantaina kurssilaiset kypsyt-

telivät Työväen Sivistysliiton koulu-

tuspäällikkö Hannu Oikarisen kip-

paroimana Sähköliiton menestysmo-

mentteja ja saivat Sähköliiton nuori-

soasiamies Jumiskolta niksipatterin

osaston nuorisotoiminnan alkuun pol-

kaisemiseksi.

Sunnuntaina TSL:n opintoneuvoja

Tarja Nykänen kertoi monipuolisis-

ta koulutusmahdollisuuksista ja eri-

laisista avustuksista, joita osastojen

ehdottomasti kannattaa hakea Työ-

väen Sivistysliitolta. Työehtoasiamies

Kähkönen kansantajuisti edustajis-

ton viime marraskuussa hyväksymän

strategia-asiakirjan sisällön ja pu-

heenjohtaja Alakoski tiedotti liiton ja

SAK:n ajankohtaisista asioista.

Joukossa yhteishenki tiivistyy

Tunnelmat kotiinlähdön kynnyksel-

lä olivat tavallisen tyytyväiset. Niin-

hän se on, että liiton järjestämissä

koulutustilaisuuksissa tahtoo pakos-

tikin syntyä hyvää kipinää osallistu-

jien kesken, kun yhteiseen hiileen pu-

halletaan.

Osallistujille tehtiin selväksi, että

myös ammattiosastot voivat järjestää

omia koulutuksia ja tapahtumia, jotka

ovat avoinna yli osastorajojen.

– Lähiseudun osastojen kanssa

voisi mielestäni tehdä muutakin yh-

teistyötä kuin järjestää koulutuk-

sia. Voitaisiin järjestää yhteisiä nuor-

ten tilaisuuksia. Kaukalopalloturna-

uksenkin voisi herättää taas henkiin,

osasto 041, Turun Seudun Sähkötyön-

tekijät ry:n puheenjohtaja Jukka Ala-

koski kaavaili.

Hyödyllistä mutta huokeata

”Ammattiosastot yhdessä uuteen ai-

kaan” -tapahtuma oli jälleen oiva esi-

merkki Sähköliiton järjestämistä kou-

lutustapahtumista, jotka ovat jäsenil-

le ilmaisia.

Tälläkin kertaa Sähköliitto kus-

tansi osallistujien majoituksen kah-

den hengen huoneissa, ohjelmaan

merkityt ruokailut, kursseilla jaetun

materiaalin ja matkakulut koulutus-

ohjesäännön mukaan. Nyt ekstraspe-

siaalina viikonloppu sisälsi myös il-

maisen uipottelun kylpylän allasosas-

tolla ja keilaamisen.

Kun otetaan huomioon kotiinvie-

miset – yhdessä hyväksi hiotut ideat

ja toimintaehdotukset, joista hyötyy

koko jäsenistö – reissu oli osallistujil-

le selkeästi ”kotio päin”. n

Intensiivinen ryhmätyöskentely, johon liiton tapaamisissa vääjäämättä

joutuu, tuppaa kuin vahingossa vahvistamaan yhteenkuuluvaisuuden

tunnetta.

Pari kuukautta sitten nuorisoasiamieheksi nimitetty Juha Jumisko

sai osastolta palautetta, että on ehtinyt olla jo suureksi avuksi

osaston nuorisotoiminnan käynnistämisessä.

Osallistuminen kursseille on Sähköliiton jäsenille maksutonta! Tutustu kurssitarjontaan Vasaman
sivuilla 20–21 ja osoitteessa www.sahkoliitto.fi (Jäsenpalvelut > Koulutus > Sähköliiton kurssit).

Teksti: Jonna Heiniluoma

Kuvat: Martti Alakoski

Mitä upeaa ja mahtavaa Työväen
Sivistysliitto tarjoaa sinulle ja
osastollesi ihan ilmaiseksi?
Lue tietopaketti lokakuun Vasamasta.

TaaS TuLi
VaSTineTTa
JäSen-

MaKSuLLe!
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-Toivoisin, että työpaikoil-

la valittaisiin enemmän

luottamusmiehiä, hei-

tä on nyt liian vähän, Jaakko Aho sa-

noo ja kertoo törmäävänsä työssään

suhteellisen isoihinkin, yli kymmenen

asentajan työhuonekuntiin, joissa ei

ole valittu luottamushenkilöä.

– Sen verran rohkeutta pitäisi po-

rukasta löytyä, hän komentaa.

Sähköliittoa ja siihen kuuluvia

työntekijöitä työpaikalla edustava

luottamushenkilö, jonka liittoon kuu-

luvat työntekijät ovat keskuudestaan

valinneet, ei joudu oman onnensa no-

jaan. Liitto kouluttaa hänet tehtävään

hyvin ja toimii vankkana tukipilari-

na, jos alkaa tuntua, että seinä nousee

pystyyn.

Vanha Amplitin luottamusmies

Ahon työhistoriasta löytyy 12 vuoden

pesti Amplit Oy:ssä Helsingissä. Siel-

lä hän oli luottamusmiehenä vuodes-

ta 2002 vuoden 2008 kevääseen, jolloin

tuli valituksi Sähköliiton alueasiamie-

heksi.

Luottamusmies on työpaikalla liit-

toon kuuluvien työntekijöiden edusta-

ja, joka valvoo työehtosopimuksen ja

lakien noudattamista työpaikalla ja

puuttuu ongelmatilanteisiin. Hän neu-

voo liiton jäseniä työelämän muutos-

Suomen kilpailukykyä

vaarantavaa windfall-

veroa ei pidä ottaa

käyttöön.

Energia-, ICT- ja verkostoalan

johtokunta vaatii, että halli-

tus lopettaa työllisyys- ja kas-

vusopimuksen toteutumisen

vaarantavan windfall-veron jatko-

suunnittelun ja siten osallistuu

alan työpaikkojen ja osaamisen

turvaamiseen.

Kasvihuonekaasuja tuotta-

mattomien puhtaiden energia-

muotojen rankaiseminen lisä-

verolla vain valtion rahakirstun

täyttämiseksi on energia-, ICT- ja

verkostoalan johtokunnan mie-

lestä lyhytnäköistä ja ajattele-

matonta.

– Käsityksemme mukaan

alan työehtosopimuksia työnan-

tajapuolella tekevän Energiate-

ollisuus ry:n on mahdotonta tai

ainakin erittäin vaikeaa lähteä

mukaan nyt liittojen välisissä liit-

tymisneuvotteluissa olevaan tu-

poon, jos hallitus ei luovu wind-

fall-verohankkeesta, johtokunnan

puheenjohtaja Henry Träff toteaa.

Windfall-veron käyttöönotolla

on myös pitkäaikaisempia vahin-

gollisia vaikutuksia kuin työlli-

syys- ja kasvusopimuksen toteu-

tumisen vaarantuminen.

– Pitkällä tähtäimellä on ole-

massa vakava riski, että windfall-

veron käyttöönoton myötä vesi- ja

ydinvoimaosaaminen karkaa Suo-

mesta ulkomaille ja että alan työ-

paikat vähenevät merkittävästi,

Sähköliiton sopimusvastaava Ju-

ha Lujanen ennustaa.

Sähköliiton energia-, ICT- ja

verkostoalan johtokunta päät-

ti kokouksessaan Rautalammilla

10.–11.9., että neuvottelut alan

työehtosopimuksen liittämisestä

tupoon aloitetaan välittömästi.

Mikä luottamusmieheydessä pelottaa?
Ei mikään, jos kysytään

Jaakko Aholta. Syyskuun
lopulla 50 täyttävältä

työehtoasiamieheltä on

merkkipäivähaastattelun

varjolla hyvä udella, mitä

stadilaisella on mielessä.

Vuonna 2000 Jaakko Aho valittiin osastonsa, 049:n hallitukseen.Vuonna 2004 hänet valittiin

Sähköliiton edustajistoon sekä liiton talousvaliokuntaan ja hallitukseen. 2008 keväällä Aho tuli

Sähköliittoon kokopäivätoimiseksi työntekijäksi.

tilanteissa ja tiedottaa alan ajankoh-

taisista asioista. Tehtävänä on myös

työnantajan ja työntekijöiden välis-

ten neuvottelu- ja yhteistoimintasuh-

teiden ylläpitäminen ja kehittäminen.

– Homma ei ole pelkkää ikävien

asioiden setvimistä. Päinvastoin, har-

meilta voi välttyä, kun suhteet työn-

antajan ja työntekijöiden välillä ovat

kunnossa, Aho kuvailee ja kertoo et-

tä työntekijöillä on hyvät näkemykset,

kuinka asioita voidaan kehittää niin,

että kumpikin osapuoli hyötyy.

Miten ja miksi luotoksi?

– Asentajat kasaan ja

yhteys liiton työehto-

asiamiehiin. Sillä ta-

valla se lähtee liikkeel-

le, Aho kannustaa.

Aho itse lähti mukaan

ay-toimintaan, koska halusi

ajaa heikomman asiaa. Hankki-

jan sähköosastolla vuonna 1983 aloit-

tanut nuorimies joutui vain kolme

vuotta talonrakennussähkötöitä pais-

kittuaan mukaan asennusalan pisim-

pään lakkoon.

– Huomasin, että tämä ay-toimin-

ta ja työehtojen puolustaminen on ko-

vaa peliä, Aho muistelee vuotta 1986.

1990-luvun alussa Suomi meni

konkurssiin ja niinpä Ahokin sai ken-

kää.

– Kolmisen vuotta olin väliin työt-

tömänä ja väliin töissä. Pisimmillään

olin työttömänä vuoden verran, hän

kertoo, mutta ei myönnä kokeneensa

rajua lamaa silti likikään niin pahasti,

kuin moni muu.

– Sähköistysalalla työllisyys on

keskimäärin ollut muita aloja parem-

pi, heikossakaan taloustilanteessa ei

meidän työttömyys ole päässyt räjäh-

tämään, hän toteaa.

Mutta koskaan ei tiedä tulevasta.

Luottamusmies työpaikalla on tärkeä

pahan päivän hätävara. n

Jyrkkä ei windfall-verolle

Teksti ja kuva: Jonna Heiniluoma

Jos työpaikaltasi puuttuu Sähköliittoon

kuuluva luottamusmies, on juuri nyt oikea

aika valita sellainen työpaikkanne Sähkö-

liittoon kuuluvien jäsenten joukosta. Toi-

mintaohjeet, avun ja neuvot saat liitosta:

EnErgiA-, iCT- JA vErkosToAlA

Leppänen Jouni 050 60 303

Lujanen Juha 050 563 4400

TEollisuus- JA EriTyisAlAT

Kemppainen Markku 050 60 304

Korpinen Mikko 050 67 592

Väntti Sauli 050 528 7044

sähköisTys- JA TAloTEkniikkA-AlA,

puolusTusminisTEriö,

huolTo- JA kunnossApiToAlA

Aho Jaakko 050 60 448

Helminen Hannu 050 68 298

Kähkönen Ari 050 67 593

Luukkonen Hannu 050 68 295

Ollila Jari 050 603 02

Puuttuuko työpaikaltasi
sähköliittolainen luottamusmies?

50
vuotta
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Kuka olet?

– Työskentelen ny-

kyisin Teollisuuden

Voima Oy:ssä. Sähköliitossa

olen järjestöasiain johtokun-

nassa.

Mistä tulet?

– Syntyjäni olen noor-

markkulainen (nykyään osa

Poria) ja asun Kokemäellä.

Mistä sinut tunnetaan?

– Järjestötyöstä; olen

ollut useita vuosia osas-

to 035:n hallituksessa sekä

useita kausia järjestöasiain

johtokunnassa. Olinpa muis-

taakseni joskus aikoja sitten

jäsenenä nuorisoasiain va-

liokunnassakin.

60 vuottasi pähkinän-

kuoressa?

– Kansakoulun jälkeen

kävin pari eri ammattikou-

lua, joiden jälkeen olin Ro-

senlew Oy:n palveluksessa

kunnossapitotöissä. Sieltä

siirryin Teollisuuden Voiman

palvelukseen, jossa työsuhde

jatkuu edelleen.

Mistä saat virtaa?

– Luonnossa liikkuminen

lataa minun akkuni. Kesäisin

liikun meloen, syksyllä sa-

moillen ja talvella hiihtäen.

Mikä tekee sinut iloi-

seksi/ onnelliseksi?

– Avopuoliso ja suhteelli-

sen hyvä terveys.

Mikä ottaa päähän?

– Nuorten suhteellisen

vähäinen kiinnostus ay-liik-

keeseen, yhteiskunnallisissa

asioissa toimimiseen ja vai-

kuttamiseen.

Olli Nurmi
lataa akut
luonnossa

Olli Nurmi täyttää

60 vuotta 25. syyskuuta.

SAK:n hallitus hyväksyi syyskuun alussa neuvot-
telutuloksen keskitetystä työllisyys- ja kasvuso-
pimuksesta. Puheenjohtaja Lauri Lyly painottaa
sopimukseen sisältyvän palkkaratkaisun oikeuden-
mukaisuutta. Hän korostaa, ettei sopimukseen si-
sälly työntekijöitä koskevia heikennyksiä.

Työllisyys- ja kasvusopimus jakautuu kahteen
sopimusjaksoon, joista vain ensimmäisen palkan-
korotukset on sovittu. Ensimmäisen sopimusjak-
son pituus on työ- ja virkaehtosopimuksesta riippu-
en 22 tai 24 kuukautta. Palkankorotukset ovat sen

aikana 20 euroa kuukaudessa (neljä kuukautta so-
pimusjakson alkamispäivästä) ja 0,4 prosenttia (12
kuukautta ensimmäisestä sopimuskorotuksesta).
Molemmat korotukset ovat yleiskorotuksia.

Toisen sopimusjakson palkankorotuksista sovi-
taan kesäkuussa 2015.

Sopimukseen sisältyy muun muassa työttö-
myysturvaan liittyviä parannuksia. Soviteltuun työt-
tömyyspäivärahaan tuleva 300 euron suojaosa hel-
pottaa lyhyiden työsuhteiden vastaanottamista.
Työttömiksi jääneiden toimentulo puolestaan kohe-

nee, kun työttömyyspäivärahan omavastuuaika pu-
toaa seitsemästä päivästä viiteen.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen arvioiden
mukaan toteutuessaan työllisyys- ja kasvusopimus
tuo Suomeen 40 000–50 000 uutta työpaikkaa
kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Keskusjärjestöt arvioivat työllisyys- ja kasvuso-
pimuksen pohjalta syntyneiden työehtosopimusten
kattavuutta 25. lokakuuta. Jos kattavuus on riittä-
vä, sopimus tulee voimaan. Samalla toteutuvat val-
tion keskitettyä sopimusta tukevat toimet.

Keskitetty ratkaisu tukee työllisyyttä

Miten juhlit merkkipäi-

vääsi?

– Sukulaiset ja tuttavat

kahvitetaan etukäteen, var-

sinaisen juhlapäivän vietän

avopuolisoni kanssa. Siis ei

mitään suurta tapahtumaa.

Mitä on suunnitelmissa-

si juhlan jälkeen?

– Elämä jatkuu normaa-

leina töinä ja toimina.

Terveisesi Vasaman lu-

kijoille?

– Haluaisin, että Vasa-

man lukijat osallistuisivat

omien perusjärjestöjensä toi-

mintaan ja myös vaatisivat

jäsenlähtöistä toimintaa. n

60
vuotta

Teksti: Minnaliisa Aalto

Kuva: Nurmen albumista
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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

Hallitus ehdottaa, että ansiosi-

donnaista päivärahaa maksettai-

siin nykyisen 500 päivän sijas-

ta vain 400 päivältä, jos henkilön

työhistoria on alle kolme vuotta.

Ansiosidonnainen päivärahakau-

si lyhenisi 100 päivällä myös, jos

työnhakija kieltäytyisi ilman päte-

Hallituksen budjettiriihessä 29.

elokuuta sovittiin rakennepoliit-

tisesta ohjelmasta. Ohjelmassa

esitetään seuraavia työttömyys-

turvaan ja vuorotteluvapaaseen

vaikuttavia muutoksia:

• Valmistellaan työttömyysturvaan

muutos, jolla laajennetaan velvol-

lisuutta ottaa vastaan työtä työt-

tömyysetuuden saamisen edelly-

tyksenä myös nykylain mukaisen

80 kilometrin etäisyydellä olevan

työssäkäyntialueen ulkopuolella

siten, että yhdensuuntainen mat-

ka-aika on joukkoliikennevälineel-

lä keskimäärin enintään 1,5 tun-

tia kokopäiväisessä työssä.

• Kannustinloukkujen purkami-

seksi otetaan työttömyysturvas-

sa käyttöön työtulojen suojaosuus.

Arvioidaan työkyvyttömyyseläke-

järjestelmän kannustimet ja tu-

losovituksen lieventämisen kus-

tannukset osa-aikaisen työn

vastaanottamiseksi. Tehdään sel-

vityksen perusteella uudistuseh-

dotukset.

• Valmistellaan vuorotteluvapaa-

järjestelmän uudistus siten, et-

tä järjestelmän käyttöä rajoitetaan

esimerkiksi saantiedellytyksiä tiu-

kentamalla.

1. Aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi/asva. Kirjau-

du verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Jos

sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, aloita työnha-

ku ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon. Kysy lisää Työlin-

jan työttömyysturvaneuvonnasta, puh. 0295 020 701, ma–to klo 8.00–

17.00, pe klo 10.00–17.00.

2. Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskassojen yhteisjärjestön

www.tyj.fi-sivulta kohdasta Materiaali > Lomakkeet. Sieltä löydät samalla

työttömyyskassan tarvitseman palkkatodistuslomakkeen.

3. Täytä ensimmäinen työttömyyspäivära-

hahakemus vähintään kahdelta täydeltä

kalenteriviikolta ja lähetä se työttömyys-

kassaan päivärahahakemuslomakkeessa

mainittujen liitteiden kanssa.

4. Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta,

että ne on maksettu työttömyyden alkuun

saakka. Päivärahan maksaminen viivästyy,

elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja

keskitetty työmarkkinaratkaisu saattavat tuoda

muutoksia työttömyysturvaankin. Työmarkkinoiden

keskusjärjestöt arvioivat työllisyys- ja

kasvusopimuksen kattavuutta 25.10.2013.

Tulossa muutoksia
työttömyysturvaan?

TUPOn TUOmaa

Työmarkkinoiden keskusjärjes-

töt hyväksyivät 30. elokuuta neu-

vottelutuloksen keskitetystä työ-

markkinaratkaisusta. Työllisyys- ja

kasvusopimuksessa esitetään seu-

raavia työttömyysturvaan vaikutta-

via muutoksia:

• Lyhyiden töiden vastaanottami-

nen tehdään nykyistä kannusta-

vammaksi soviteltua työttömyys-

päivärahaa koskevia säännöksiä

kehittämällä. Soviteltu päivära-

ha voi yhdessä työtulon kanssa ol-

la enintään päivärahan perusteena

olevan palkan suuruinen. Sovitel-

lussa päivärahassa otetaan käyt-

töön suojaosa, joka on 300 euroa

kuukaudessa. Muutokset valmis-

tellaan sosiaali- ja terveysminis-

teriön Esko Salon johtamassa työ-

ryhmässä.

• Työttömyyspäivärahan omavas-

tuuaika lyhennetään seitsemästä

päivästä viiteen päivään. Uudistus

tulisi sopimuksen mukaan voi-

maan 1.1.2014.

Mahdollinen muutosten voimaan-

tulo varmistuu lokakuun lopussa.

KESKUSTELE AIHEESTA:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/keskustelu

Hallitus esittää 500 päivän lyhentämistä
Hallitus on antanut

eduskunnalle esityksen,

jossa ehdotetaan

työttömyysturvaan useita

muutoksia. Muutokset

koskevat muun muassa

ansiosidonnaisen

päivärahakauden

pituutta, työssäoloehtoa

ja ikääntyneen

työntekijän

lisäpäiväoikeutta. Lakien

olisi tarkoitus tulla

voimaan 1.1.2014.

Lomautettujen on pitänyt 1.7.2013 alkaen
ilmoittautua itse työnhakijaksi verkossa
osoitteessa www.te-palvelut.fi. Työnhaku ei tule
enää voimaan työnantajan ilmoituksella, jos
lomautus on alkanut heinäkuussa tai myöhemmin.

vää syytä työllistymistä edistävis-

tä palveluista 250 ensimmäisen

työttömyyspäivän aikana.

Työttömyyspäivärahan saami-

sen ehtona on palkansaajilla 34

viikon työssäolo työttömyyttä edel-

täneiden 28 kuukauden aikana ja

yrittäjillä 18 kuukauden työssä-

olo työttömyyttä edeltäneiden nel-

jän vuoden aikana. Työssäoloeh-

toa lyhennettäisiin palkansaajilla

26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuu-

kauteen.

Yrittäjän työssäoloehtoon liit-

tyvä YEL-vakuutetun työtulon vä-

himmäismäärä on tällä hetkellä

710 euroa kuukaudessa. Yrittäjän

työssäoloehdon täyttyminen vaati-

si jatkossa, että vakuutettu työtu-

lo on ollut vähintään 1 000 euroa

kuukaudessa. Summaa korotettai-

siin vuosittain palkkakertoimella.

Muuten yrittäjän työttömyysturvan

ehtoja lievennettäisiin.

LiSäPäiviEn aLaikäraja

61 vUOTEEn

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömil-

lä on tällä hetkellä oikeus työttö-

myysturvan lisäpäiviin, jos he ovat

täyttäneet 60 vuotta, kun ansiosi-

donnaisen työttömyysturvan enim-

mäisaika tulee täyteen. Lisäpäivä-

oikeuden alaikäraja nostettaisiin

61 vuoteen.

Järjestelmän yksinkertais-

tamiseksi luovuttaisiin muutos-

turvalisästä ja muutosturvan an-

sio-osasta, joihin liittyy paljon

erityisehtoja. Näiden sijaan kai-

kille maksettaisiin työllistämistä

edistäviin palveluihin osallistumi-

sen ajalta korotusosaa tai korotet-

tua ansio-osaa, joka olisi nykyisen

muutosturvan ansio-osan suurui-

nen. Korotusosaa ja korotettua an-

sio-osaa ei enää maksettaisi 20

ensimmäiseltä työttömyyspäivära-

hapäivältä.

Muutokset perustuvat halli-

tusohjelmaan ja työmarkkinajär-

jestöjen keväällä 2012 solmimaan

työurasopimukseen. Niiden tavoit-

teena on yksinkertaistaa lainsää-

däntöä ja lisätä työttömyysturvan

kannustavuutta. Muutokset ovat

nyt esitysasteella, joten niiden si-

sältö voi vielä muuttua.

Jos jäät työttömäksi

HUOM! TE-toimistot

ovat järjestäneet

asioinnin eri tavoin.

Tarkista sivulta www.

te-palvelut.fi >

Paikalliset TE-palvelut,

miten sinun tulee toimia

jatkaaksesi asiointia.

AK:n, STTK:n ja Akavan maksuton neuvontapalvelu Nuorten duuni-info avautui 16. syyskuuta. Numerosta

0800 179 279 saa marraskuun alkuun asti neuvoja työsuhdeasioissa. Neuvoa voi kysyä myös sivun

www.duuni-info.fi kautta.

Neuvojana toimii oikeustieteen ylioppilas Juha Koskinen. Neuvontaa annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englan-

niksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.

Katso myös: www.yle.fi/nuorillenyt

Nuorten Duuni-info, kuinka voin auttaa?
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17.10.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 7.10. 2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

Koonnut: Anne-Marie Paasonen

OSASTOT TOIMIVAT

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Ammattiosasto N:o 1 ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään ti

5.11. klo 17 osaston uudistetuissa tiloissa,

osoitteessa Rautatienkatu 16 D 46 (sisään-

käynti Rautatienkadun puolelta). Kokouk-

sessa käsitellään sääntömääräiset ja ajan-

kohtaiset asiat. Kaikki osaston jäsenet ovat

erittäin tervetulleita. Tulkaa joukolla vaikut-

tamaan! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja

pientä purtavaa. – Hallitus

011 Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät

ry / veteraanijaosto

Veteraanijaosto kokoontuu ma 23.9. klo 14

osaston toimistolla, Näsilinnank. 33 b A.

018 Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry

Sulkapalloturnaus järjestetään 9.11. klo 14

alkaen (Huom. pvm muuttunut!) Jyrätien

Liikuntahallilla, Jyrätie 8 A, Hämeenlinna.

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.

Ilmoittautumiset 1.11. mennessä: info@ha-

meenlinnansahkotyontekijat.fi tai 050 505

2279/Tatu. Tulkaahan pelailemaan!

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Kotkan Sähköalantyöntekijät kiittävät

Volttipäiville osallistuneita hauskasta

viikonlopusta!

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Osasto järjestää jäsenilleen seuralaisen ke-

ra syysristeilyn Tallinnaan pe 6.12. Silja Eu-

ropa lähtee Länsisatamasta klo 18.30 ja pa-

laa Helsinkiin la 7.12. klo 16.30. Matkan

hinta on 30 €/hlö sis. kuljetukset, yöpymi-

sen laivalla, buffet-illallisen ja meriaamiai-

sen. Ilmoittautumiset (nimi + syntymäaika)

sähköpostilla 25.10. mennessä: veera.jalka-

nen@fortum.com tai 010 455 3731. Maksu

osaston tilille: 800013-1177615. Mukaan

mahtuu 60 henkilöä ilmoittautumisjärjes-

tyksessä. Bussiaikataulu ilmoitetaan lähti-

jöille myöhemmin. Matkalle tarvitaan passi

tai virallinen EU-kortti.

026 Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry

Osaston nuorille jäsenille suunnattu tilai-

suus perjantaina 11.10. Vaajakoskella Hu-

tungissa klo 18. Tilaisuudessa kerrotaan

lyhyesti osaston ja liiton toiminnasta ja tar-

jonnasta. Osallistujille tarjotaan kahvit ja

pullat. Tilaisuuden jälkeen n. klo 19–21

hohtokeilausta. 13 ensiksi ilmoittautunutta

mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset ja

kyselyt: Niko Pitkänen, 044 540 9740,

niko.pitkanen@gmail.com.

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry

Kevään matka tehdään Prahaan 24.–

27.4.2014. Lähtö lentäen Kuopio-Helsinki-

Praha. Matkan hinta on n. 730 €. Ilmoittau-

tumiset alkavat maanantaina 20.9. klo 12.

Matkalle on varattu 30 paikkaa. Paikat

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset Jukka Savolaiselle,

050 385 3280.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Seuraava kuukausikokous 26.9. klo 18

Raksan toimistolla Sibeliusbulevardi 36,

Porvoo.

Lokakuun kuukausikokous 24.10. klo

18 (myös Raksan toimistolla).

Tervetuloa! – Hallitus.

www.porvoonsahkotyontekijat.net

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

22.11. klo 17 Kirjantalolla, Kirjatyönteki-

jänkatu 10 B, Helsinki. Kokouksessa käsi-

tellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvi-

tarjoilu ja iltapala. Tervetuloa! – Hallitus

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry /

eläkeläiset

Kokous ma 14.10. klo 13 os. 049:n toimis-

tolla Paasivuorenkatu 2 C, 4. krs. Kokouk-

sessa suunnitellaan vuoden 2014 toimintaa

ja valitaan jaoston puheenjohtaja, sihtee-

ri, rahastonhoitaja, jäsenrekisterinpitäjä, ja-

oston hallitus ja tilin käyttäjät. Tule mukaan

kokoukseen ja vaikuttamaan jaoston toimin-

taan. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Eläkeläisten perinteinen pikkujoulu 14.12.

klo 13. Helsingin Kaupunginteatterin suu-

ri näyttämö, Eläintarhantie 5. Esitettävä

kappale: Hotelli Paradiso. Väliajalla kah-

vitarjoilu. Ilmoittautuminen 8.11. men-

nessä: Markku Sallinen, 040 5038538

tai Pekka Seppä, 040 561 3715 ja mak-

samalla 30 €/hlö Nordean tilille nro

FI4720651800138246 viitteellä 1960.

Tervetuloa viihtymään yksin tai avecin kera.

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry /

eläkeläiset

Eläkejaoston kokous Kettumäen palvelukes-

kuksessa 2.10. klo 13.

083 Pargas Elbranchernas Avdelning rf

Sääntömääräinen syyskokous la 16.11. Sil-

ja Linen piknik-risteilyllä. Lähtö Turun sata-

masta klo 8.15 ja paluu Turkuun klo 19.15.

Sis. aamiaisen ja buffet-illallisen. Osas-
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Ristikon Ratkaisu kesäristikon oikein ratkaisseiden
kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti JyRki Mäkinen ylöjärveltä. onnittelut voittajalle!

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

to maksaa matkan. Kokouksessa käsitellään

sääntömääräiset asiat. Sitovat ilmoittautu-

miset 11.10. mennessä: 040 570 1285/

Ari. – Hallitus

100 Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 22.11. klo 18. Cantina Zapatan

kokoustilat, 4. krs. Mannilantie 44, Järven-

pää. Käsitellään sääntöjen määräämät asi-

at. Kokouksen jälkeen on ruokailu virvokkei-

neen. Lisätietoja sihteeri, 044 425 2552.

120 Vanhankaupungin Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous 12.10. klo 15

liiton tiloissa, Paasivuorenkatu 2 C, Helsin-

ki. Kokouksen jälkeen lähdetään risteilylle

M/S Silja Europalla. Takaisin ollaan 13.10.

klo 16.30. Risteilylle ilmoittautumiset Päi-

ville heti, 050 453 0407. Ilmoittautumis-

maksu 100 € palautetaan laivalla.

161 Inkoon Voimalaitostyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous perjantaina

8.11. klo 18 rakennusosastojen kokousti-

loissa Lohjalla Kauppakatu 8:ssa. Hallitus

kokoontuu jo klo 17.30. Kokouksen jälkeen

on ruokailu ja illanvietto. Tervetuloa!

177 Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne-

ja turvalaiteammattilaiset ry

Syyskokous su 24.11. klo 10 Viking

Line Grace -laivalla (Turku–Tukholma–Tur-

ku). Lähtö Turusta la 23.11. klo 20.55. Pa-

luu Turkuun su 24.11. klo 19.50. Koko-

uksessa käsitellään sääntöjen määräämät

asiat, kuten seuraavan toimikauden henki-

lövalinnat, edunvalvonta- ja toimintasuun-

nitelma sekä talousarvio vuodelle 2014 ja

muut kokoukselle esitetyt asiat. Omavas-

tuuosuus jäseneltä 20 € palautetaan arvo-

kuponkeina laivalla. Puolisolta matkan hin-

ta on 50 €, jota ei palauteta. Eläkeläiset

tervetulleita mukaan risteilylle. Sis. laiva-

matkan kahden hengen B2-hytissä, kahvit

ja hedelmän ennen kokousta, Viking Buffet

-päivällisen ruokajuomineen, meriaamiaisen

ja arvokuponkeja. Aikaisemman käytännön

mukaisesti mahdollisiin majoitus- ja mat-

kakuluihin voi anoa korvausta osastolta hal-

vimman matkustustavan mukaisesti, kuitte-

ja vastaan. Sitovat ilmoittautumiset 8.11.

mennessä: jukka.parviainen50@gmail.com.

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

GE vikavirtasuojat

hinnaston sivulla 102

GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi. Pakkaskestoisuus -25 °C.

VVS 225 A 2 nap. In 40A tilantarve 2 moduulia hinta 1850 €/kpl
VVS 440 A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 2650 €/kpl

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

VVS 440P3A 4 nap. In 40A tilantarve 4 moduulia hinta 34 €/kpl

GE 30 mA kapeat vikavirtasuojakytkimet
automaattisulakkeella. hinnaston sivulla 102
A-tyyppi. Leveys vain 18 mm.
AH10 VVSK 2 nap. C 10A tilantarve 1 moduulia hinta 26 €/kpl
AH16 VVSK 2 nap. C 16A tilantarve 1 moduulia hinta 26 €/kpl

GE johdonsuojakatkaisijat hinnaston sivulta 103
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 350 €/kpl, AH 25 25A hinta 350 €/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 1250 €/kpl, AH 332 3x32A hinta 1400 €/kpl

GE hiljaiset modulikontaktorit DIN-kiskoon sivulta 104
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 1880 €/kpl

GE DIN-mitoitetut moottorisuojakytkimet
DIN-kiskokiinnityksellä hinnaston sivulta 86.
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 980 €/kpl

GE kontaktorit DIN-kiskoon. 400 V (690V) sivulta 88.
GE kontaktorit ovat erityisen hyviä vaativaankin teollisuuskäyttöön.

GE KON 4 SU kela ~230V 25A AC3 4 kW 1080 €/kpl
GE KON 5 SU kela ~230V 25A AC3 5,5 kW 1250 €/kpl
GE KON 7 SU kela ~230V 32A AC3 7,5 kW 1590 €/kpl
GE KON 11 kela ~230V 45A AC3 11 kW 2250 €/kpl
Hinnastomme sivulta 88 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 820 €/kpl
MINI AV kela ~230V, 1 avautuva ja 3 sulkeutuvaa kosk.16A AC3 3 kW 850 €/kpl

Minikontaktorit löytyvät sivulta 90.
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Joutnantie 76, 25500 PERNIÖJoutnantie 76, 25500 PERNIÖ

Tutustu uuteen

276 sivuiseen

kuvasto/hinnas-

toomme.

Voit ladata tai

tilata yli 6000 tuot-

teen kuvasto/hinnas-

tomme nro 27 ilmaiseksi

kotisivultamme www.finnparttia.fi

Huom. tässä ilmoituksessa
esitettyjä hintoja edullisemmat
täyden pakkauksen yksikkö-
hinnat löytyvät suoraan
hinnastomme keltaisesta
hintasarakkeesta.
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Kurssin kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille
sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita
kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten
oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite: 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

KURSSIT

Kurssi on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille ja erityisesti luottamusmiehille.

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

Kurssilla käsitellään mm.:
• työehtosopimuksen viimeisimpiä 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

SÄHKÖISTYSALAN JA TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSIT 2013
17.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

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.

Urakkamääräykset-kurssi painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen ja kärkimiehen
velvollisuuksien hallintaan.

Urakkatöiden laskeminen -kurssi painottuu työehtosopimusten mukaisten urakkatöiden
laskemiseen.

5.–6.10.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä. Hakuaika päättyy 20.9.2013

9.–10.11.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä. Hakuaika päättyy 20.9.2013

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

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

NEUVOTTELUKOULUTUS
5. – 6.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

SÄHKÖISTYSALAN JA TALOTEKNIIKKA-ALAN
PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
17.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille tarkoitetulla
ajankohtaispäivällä käsitellään mm.:

• alueen ajankohtaisia työehtosopimusasioita
• lomautusta ja irtisanomista
• erimielisyysmuiston tekemistä
• matkapykälää
• urakka-alueen sopimusoikeuksia

Tilaisuus alkaa tulokahvilla klo 9.00 ja päättyy päiväkahviin noin klo 17.00.
Myös lounas tarjotaan päivän aikana.

Sähköliitto korvaa osanottajille ruokailut, jaettavan materiaalin, opetuksen sekä matkaku-
lut (mikäli niitä syntyy) julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytet-
täessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittaudu 7.10.2013 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

ULKOISTAMINEN, ALIHANKINTA JA VUOKRATYÖ
14.–15.11.2013 Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

Kurssi on tarkoitettu: Kaikille peruskoulutuksen saaneille luottamusmiehille ja
työsuojeluhenkilöille.

Kurssin tavoite: Oman osaamisen kehittäminen niin, että ulkopuolisen työvoiman käyttö
yrityksessä täyttää lainmukaisuuden ja kohtuullisuuden kriteerit.

Kurssin avainsisältöjä:
• Ay-liikkeen tavoitteet
• Käsitteiden hallinta
• Työsuhteen ehtojen määräytyminen eri tilanteissa
• Henkilöstön vaikuttaminen
• Ulkopuolisen työvoiman käytön rajoitukset
• Valvonta ja tilaajavastuulaki
• Työturvallisuuden edistäminen
• Työterveyshuolto ja henkilötietojen käsittely
• Tuoreet oikeustapaukset

Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen koulutukseen,
joten sovi työnantajasi kanssa ansionmenetyksen korvaamisesta kurssin ajalta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
24,25 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-
tava materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai oman auton käytöstä, vain auton kuljettajalle 0,23 euroa/km.
Jos tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Sähkö-
liitto maksaa majoituksesi.

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön 050 409 8469.

KUINKA YRITYS TOIMII? Yritystoiminnan
perusteita luottamushenkilöille
11.–13.11.2013 Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

Kurssilla käsitellään mm.:

• miten liiketoimintaa suunnitellaan, organisoidaan ja rahoitetaan

• yritystoiminnan perusprosesseja

• henkilöstön asemaa yritystoiminnan kokonaisuudessa

• yrityksen talouden perusinformaatiota

• yrityksen muutostilanteita (fuusio, yrityssaneeraus)

• luottamushenkilöiden haasteita muutostilanteissa

Kurssi kuuluu yleissopimuksen mukaiseen yhteiseen koulutukseen, joten sovi työnanta-

jasi kanssa ansionmenetyksen korvaamisesta ja ateriakorvauksen maksamisesta opistol-

le kurssin ajalta.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokai-

lut sekä matkakulut (mikäli kuluja syntyy) julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai

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

Jos tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Säh-

köliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus Sähköliittoon osoitteella Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere.

Metalliliitto, PAM, Sähköliitto ja TEAM-liitto järjestävät yhteisen työmarkkinatiedotuskurssin.
Kurssi on tarkoitettu uusille koulutiedotuksesta kiinnostuneille jäsenille ja vanhoille tekijöille.
Ohjelmassa on yhteinen esiintymiskoulutus ja tutustuminen liittojen omiin tiedotusmateriaaleihin.
Tule tutustumaan tiedottajakollegoihin, vertailemaan liittojen eri toimintatapoja koulutiedo-
tuksessa ja viettämään hauskaa iltaa hyvässä porukassa.

työmarkkina-
tiedotuskurssi

I lmoittautumiset 28.10. mennessä oman li i ton yhteyshenki löl le.

Murikka-opisto, Tampere

16. – 17.11.2013

Tulosta kurssihakemus sivulta
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/koulutus

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi, 050 409 8469

Ilmoittaudu kurssille heti!

Paikkoja on rajoitetusti!
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Vattenkraftsbolaget Kemijoki Oy,
med staten som majoritetsäga-

re, planerar att outsourca största
delen av sina arbetsplatser. I början
av september meddelade bolaget att
de inleder samarbetsförhandlingar
som berör hela personalen.

Bolagets personal marschera-
de ut tisdagen den 3 september när
de hörde om samarbetsförhandling-
arna. Enligt huvudförtroendeman
Jorma Tiuraniemi är personalen
ytterst bitter över beslutet. Arbets-
nedläggelsen slutade redan på tors-

dag morgon.
Kemijoki Oy inleder utredning-

en av en ny verksamhetsmodell, en-
ligt vilken bolaget köper största de-
len av sina nuvarande funktioner
av utomstående serviceleverantö-
rer. Samtidigt inleds processen med
samarbetsförhandlingar som gäller
hela personalen.

Uppskattningsvis 90–120 av bo-
lagets anställda övergår i de nya av-
talsparternas tjänst. 40–60 perso-
ner torde få ett uppsägningsbrev.
I bolagets meddelande sägs det att

minskade investeringsbehov ligger
bakom besluten. Kemijokis effekti-
vitets- och grundrenoveringspro-
gram blir färdigt år 2014.

Om planerna genomförs stan-
nar endast 20–30 personer kvar i
Kemijoki Oy:s tjänst. Idag har bola-
get 185 anställda. De planerade ”an-
passningsåtgärderna” ska genom-
föras under två år.

Kemijoki Oy:s mål är att upp-
nå årliga kostnadsbesparingar på
4–6 miljoner euro med den nya verk-
samhetsmodellen, där bolaget utgör

vattenkraftsproduktionens bestäl-
lar- och expertorganisation.

Bolagets färske verkställande
direktör Tuomas Timonen motive-
rar den nya verksamhetsmodellen
med att Kemijoki vattenkraftver-
kens största grundreparationer och
effektiviseringar har genomförts.

– Det enda pågående nybygg-
nadsprojektet är kraftverket i Sieri-
lä där tillståndsprocessen är avse-
värt försenad, säger Timonen.

Med hjälp av landets regering

kom arbetsmarknadsorganisa-

tioner i allmänhetens ögon överras-

kande och snabbt överens om en för-

längning av det gällande ramavtalet,

som ska kallas ”sysselsättnings- och

tillväxtavtalet”. Centralorganisation-

ernas förvaltningar godkände också

avtalet och lämnar bedömningen till

sina egna medlemsorganisationer.

De snabbaste organisationerna har

redan hunnit behandla det på extra

möten och inleder förbundsvisa för-

handlingar utgående från avtalet.

n n n n n

Elektrikerförbundets styrelse be-

handlade avtalet på sitt sammanträ-

de den 5 september och godkände det

enhälligt som utgångspunkt för för-

handlingar samt uppmanade förbun-

dets alla avtalsbranscher att inleda

förhandlingar med sina arbetsgiva-

rorganisationer.

Den första av förbundets avtals-

branschdirektioner som fattade be-

slut om att inleda förhandlingar var

direktionen för Energi-ICT-nätverks-

branschen på sitt möte den 11 sep-

tember. De första förhandlingarna

med ET och PALTA har redan slag-

its fast.

Direktionen för Elektrifierings-

och husteknikbranschen samman-

trädde den 17 september för att fast-

ställa förhandlingsstrategin och slå

fast förhandlingsdagarna.

De här två avtalsbranscherna har

gamla avtal som gäller ännu ett år,

och därför är det särskilt viktigt att

fastställa förhandlingsstrategin. För-

handlingarna blir svåra i synnerhet

på grund av de korta förhandlings-

tiderna eftersom man senast den 25

oktober ska meddela centralorga-

nisationerna huruvida ett förhand-

lingsresultat uppnåtts hänförligt till

sysselsättnings- och tillväxtavtalet.

n n n n n

Avtalet mellan Elektrikerförbundet

och Teknologiindustrin utgår snart,

redan i slutet av oktober. Det bety-

der att förberedelserna i metallindu-

strins avtalsbransch inför normala

inkomstpolitiska förhandlingar på-

gått under hela tiden efter semes-

tern. I de övriga industriavtalsbran-

scherna är avtalen i kraft och förfa-

ringssätten därefter.

n n n n n

Jag ser med intresse fram emot att

förhandlingarna inleds. Jag vill höra

arbetsgivarorganisationernas villkor

om hur de kan hänföras till Syssel-

sättnings- och tillväxtavtalet. Finsk

Energiindustri rf (ET) och Skogsin-

dustrin rf har redan under reger-

ingens budgetförhandlingar medde-

lat att de inte kommer att godkänna

tillämpningen av skatten Windfall.

Skatten finns dock med i budgetför-

slaget till riksdagen, enligt förhand-

suppgifter kan den bli en knäckfråga

och ett hinder för ett avtal med En-

ergiindustrin. Personligen godkänner

jag inte heller lanseringen av skatten

i branschen och jag kommer att fö-

reslå för avtalsbranschens direktion

att vi i denna fråga stödjer bransch-

företagens målsättning.

n n n n n

Sysselsättnings- och tillväxtavtalet

är måttfullt, ur löntagarens perspek-

tiv verkligen lågt, även om statsmak-

ten också deltar i talkot bland an-

nat med beskattningsåtgärder. Målet

med det tvååriga avtalet är att vän-

da ekonomin in på en hållbar tillväx-

tkurs genom att öka sysselsättning-

en, jämlikt stödja löntagarnas köp-

kraft och inkomstutveckling samt

förbättra företagens globala konkur-

renskraft.

Arbetsmarknadssystemet visa-

de sitt ansvar. Det samma förväntas

av företagen. Tyvärr meddelade Ke-

mijoki Oy precis i samma väva att de

minskar på personalen i Lappland

där det redan nu är brist på stadig-

varande arbetsplatser. Jag anser att

bolaget borde bedöma läget på nytt.

Det är precis nu det krävs ryggrad av

de statliga bolagen.

MarTTi alakoski

elledningen Inpo fortsätter

Kemijoki Oy ämnar minska personalresumÉ

Saartoilmoitus:
ResRent Finland Oy

Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus

on julistanut hakusaartoon 9.9.2013

klo 7.00 alkaen kaikki nykyiset ja tule-

vat ResRent Finland Oy -nimisen yrityk-

sen sähköistysalaa koskevat työt.

Tiedustelut:

työehtoasiamies Jaakko Aho,

puh. 050 604 48 ja sopimusvastaava

Jari Ollila, puh. 050 603 02
Lisätiedot ja tilaukset:
järjestösihteeri Kaisa Järvensivu, puh. 050 409 8456, kaisa.jarvensivu@sahkoliitto.fi

Sähköistys- ja talotekniikka-alan työtaistelun
lakkoavustukset haettava viimeistään 30.11.

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan sähköasennustoimialan kevään kaksipäiväi-

sen työtaistelun lakkoavustushakemusia voi vieläkin lähettää liittoon. Lakkoavus-

tusten maksatus tapahtuu pääosin maanantaisin.

Huom! Verottaja-aineiston takia kaikki ko. lakkoa koskevat lakkoavustukset on

maksettava vuoden 2013 puolella. Tästä syystä lakkoavustusten hakemisen taka-

rajaksi on asetettu 30.11.2013. Tämän jälkeen tulleita lakkoavustushakemuksia

ei enää makseta. Huolehtikaa, että kaikki lakkoon osallistuneet osastonne jäsenet

ovat lakkoavustuksen hakeneet ennen marraskuun loppua.



VA S AM A 8 / 2 0 1 3 • 23

Sievi Roller -tuoteperheen jalkineet on varustettu helppokäyt-
töisellä ja kestävällä, patentoidulla Boa® -kiristysmekanismilla.
Boa® -mekanismi antaa mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille:
vain rullan pyöräytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden
juuri sinun jaloillesi sopivaksi. Jalkineet ovat myös nopeat ja
helpot riisua: nauhoitus vapautuu vaivattomasti nostamalla
rullaa. Tuotteissa on uudistettu, entistä pitävämpi pohja. Tuot-
teisiin on lisätty myös turvallisuutta ja kestävyyttä parantava
tyylikäs kärkikuppi.

SIEVI ROLLER – LISÄÄ KÄYTTÖMUKAVUUTTA
S

ta
ti

iv
i

Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
• Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
• Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • E-mail: info@sievi.com

www.sievi.com

Sievi Roller High XL+ S3
49-52157-353-08M
39-47 EN ISO 20345: S3

CTC

Sievi Roller+ S3
43-52156-112-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52156-113-08M
39-47 EN ISO 20345: S3

CTC

Sievi GT Roller+ S3
43-52821-312-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52821-313-08M
39-47 EN ISO 20345: S3

CTC

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

JÄSENPALVELUT
Koonnut: Jonna Heiniluoma

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.

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
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.

Tilaa jäsenkalenteri ja eläkeläisten Vasama NYT!
Sopimusalajäsenille tarkoitetun 2014-taskukalenterin ja
eläkeläisille tarkoitetun Vasaman tilaukset on tehtävä lokakuun
loppuun mennessä joko Sähköliiton verkkopalvelussa tai
tekstiviestillä.

Osastoaktiivit huomio!
Osastonne kotisivun vuonna 2014 voimassa oleva nettiosoite tarvi-

taan jäsenkalenteriin. Tarkastakaa sivulta www.sahkoliitto.fi/sahkoliit-

to/organisaatio/osastot_netissa, että tiedossamme on osastonne oikea

nettisivuosoite.

Ilmoittakaa puuttuvat ja virheelliset tiedot viimeistään

16.10.2013 sähköpostilla: jonna.heiniluoma@sahkoliitto.fi.

Hallinnon edustaja,
yhteystietosi julkaistaan kalenterissa
Vuoden 2014 taskukalenterissa luetellaan perinteiseen tapaan kaikkien

edustajiston ja johtokuntien jäsenten nimet, kotipaikat, puhelinnumerot

ja sähköpostiosoitteet.

Ole hyvä ja tarkasta Sähköliiton verkkopalvelussa, että tietosi jäsenre-

kisterissämme pitävät paikkansa. Korjaa virheelliset tiedot verkkopalvelun

kautta lokakuun puoliväliin mennessä.

HUOM! Jos et halua, että Sähköliiton jäsenrekisterissä olevia yhte-

ystietoja julkaistaan kalenterissa, ilmoita siitä viimeistään 16.10.2013:

paivi.hoivala@sahkoliitto.fi.

Myös Palkkatyöläinen, Löntagaren
ja Arvo tilataan verkkopalvelusta!
Palkkatyöläinen-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja pääluottamusmiehet,

luottamusmiehet, työosaston luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työ-

suojeluasiamiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat sekä liiton hallituk-

sen, johtokuntien ja edustajiston jäsenet. Tilaus tehdään kerran ja se jat-

kuu, kunnes tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin

ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumero on 002, 005,

006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021,

022 tai 023. Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes sopimusala muut-

tuu eläkeläiseksi (999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

Arvo-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja alle 30-vuotiaat sopimusalajä-

senet, joiden sopimusalanumero on 002, 005, 006, 008, 010, 011, 012,

013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022 tai 023. Tilaus tehdään

kerran ja se jatkuu, kunnes jäsen täyttää 30 tai päättää itse perua tilauksen.

Eikö verkko-
palveluun
kirjautuminen
onnistu?

Katso myös: Avoin kirje Sähköliiton eläkeläisille osoitteessa
www.sahkoliitto.fi

Mistä tiedän, että netissä

tekemäni tilaus on mennyt

perille, kun tilauksesta ei saa

minkäänlaista kuittausta?

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oi-

keasta reunasta linkkiä ”Kalente-

ri- ja lehtitilaukset” ja kirjaudu si-

sään verkkopalveluun.

Jos tekemäsi tilaus on onnis-

tunut, on verkkopalvelussa ollut

[TILAA]-nappi muuttunut [PERU

TILAUS]-napiksi. Omalle ”Kalen-

teri- ja lehtitilaukset”-sivullesi on

myös ilmestynyt tieto siitä, kuinka

kauan tilauksesi on voimassa.

Usein kysyttyä eläkeläisten
Vasaman tilaamisesta

Tilauksesi on onnistunut, kun tilausnappi muuttuu [PERUTILAUS]-napiksi.

Paina Sähköliitto.fi-sivun oikeasta reunasta linkkiä ”Kalenteri- ja

lehtitilaukset” ja paina verkkopalvelussa [TILAA]-nappia.

Näin tilaat kalenterin te
kstiviestillä

Tee osastollesi
kotisivut
Yhdistysavaimella

Työkaluja yhdistystoimintaan
www.yhdistystoimijat.fi

Yhdistysavain on erityisesti yhdis-

tyksille suunnattu nettisivutyöka-

lu, jolla hoituvat niin kotisivut kuin

jäsenviestintäkin. Sillä yhdistysak-

tiivit voivat itse rakentaa hyvännä-

köiset ja toimivat sivut ilman aiem-

paa kokemusta nettisivujen teosta.

Sähköliiton osastoilla on mahdolli-

suus käyttää Yhdistysavainta alen-

netuin sopimushinnoin.

www.yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto

Jos et ole koskaan kirjautu-

nut työttömyyskassan, jä-

senrekisterin tai Voimavirran

verkkopalveluihin, käyttäjä-

tunnus on jäsennumerosi ja

salasana on postinumerosi.

Jos kirjautuminen ei on-

nistu, lähetä itsellesi uusi

salasana kohdasta ”Jos olet

unohtanut salasanasi, klik-

kaa tästä”. Jos puhelinnu-

merosi ja sähköpostiosoit-

teesi ovat jäsenrekisterin

tiedoissa oikein, saat uu-

den salasanan matkapuheli-

meesi tai sähköpostiisi välit-

tömästi.


