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SIEVI

STAR
ROLLER

UUTUUS!
Star Roller+ S3
43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Star Roller XL+ S3
49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Uutuus Star Roller vastaa vaativimpiinkin haasteisiin. Nilkkavammojen ehkäisemiseksi varren nilkkaosa on tuettu visko-

elastisella Memory foam -pehmusteella, joka on kehitetty toimimaan Sievin muista malleista tutun Boa®-kiristysmekanis-

min kanssa. Nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin nauhamekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ja koh-

distaa tuen oikeaan kohtaan. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolo-

suhteissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä.

Star Rollerin metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi lämpiminä. Teräksinen naulaanastu-

missuoja antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan.

VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN

Olemme mukana Finnsec-
messuilla Helsingissä
13.-15.11.2013. Tervetuloa
tutustumaan mallistoomme
osastolla 6a73.
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Kannen kuva: Teemu Järventie
Kuvassa: Tommi Salo, Mikko Hirvonen ja
Jani Lehtimäki

sähköjohto
MARTTI ALAKOSKI
Sähköliiton puheenjohtaja

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja:

Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Ulkoasu ja taitto:

Jari Mattila

Palkansaajalehdet – Löntagar-

tidningar PALE ry:n jäsen

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot -50 %

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Perustettu 1957 • 57. vuosikerta.

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 12.12. 2013.

Aineistot 2.12. 2013 mennessä.

tupo-talkoot päätökseen

Reima tuuli töitä

sähkötarvikkeita isältä pojalle

Lemminkäisen asentajat koolla

saako työnantaja valvoa kulkua?

kuukauden kuva & kärkimies

Luottamustoimi kysyy

jaksamista

Luottamusmiehet kiljavan opissa

Nuorta virtaa toimintaan

työttömyyskassa tiedottaa

osastot toimivat & johtohahmo

Vanhankaupungin sähkömiehet

Ristikon ratkaisu

Elledningen & Provopenna

Päivitä jäsentietosi!

Tupo tehty ja kattavuus saatu
Sähköliiton hallitus vahvisti sopimusalajohtokun-

tien hyväksymät alojen neuvottelutulokset uusik-

si työehtosopimuksiksi 25.11.2013 kokouksessaan

liiton aluetoimistolla Helsingissä. Päätös syntyi sil-

lä edellytyksellä, että keskusjärjestöt ja maan hallitus

toteavat kattavuuden riittäväksi työllisyys ja kasvuso-

pimuksen syntymiseksi. Kokouksella oli tiukka aika-

taulu, koska ennen hallitusta olivat koolla sopimus-

alojen johtokunnat ja liittokohtaiset vastaukset piti

kertoa SAK:n hallituksessa samana päivänä.

SAK:n hallitus joutui odottelemaan päätöstä val-

takunnansovittelijan toimistolta, jossa olivat ilmai-

lualan järjestöt Finnairin kanssa selvittämässä mah-

dollisuuksia liittyä tupoon. Ilman lopullista tietoa

sovittelijan toimistolta hallitus totesi SAK:n jäsenjär-

jestöjen sopimusaloille syntyneet sopimukset ja nii-

den kattavuuden. Hallitus päätti antaa puheenjohtaja

Lauri Lylylle ehdollisen valtuuden allekirjoittaa työlli-

syys ja kasvusopimus.

n n n

Meidän neuvotteluissa merkittävintä tulosta teki tek-

nologiateollisuuden neuvottelukunta, joka kävi nor-

maalit työehtosopimusneuvottelut, koska voimassa

oleva sopimus olisi päättynyt lokakuun lopussa. Alal-

la käytiin kolmikantaisia neuvotteluja koko kesälo-

man jälkeisen ajan sopimuksen soveltamisalasta eli

sopimuksen ykköspykälästä.

Perusteellinen esityö johti varsinaisessa tes-

neuvottelussa läpimurtoon ja osapuolet hyväksyi-

vät uuden määrittelyn sopimuksen soveltamisalas-

ta. Työehtosopimukseen tuleva teksti vaati tuekseen

kolmikantaisesti sovitun pöytäkirjan, jonka allekir-

joittajina ovat Sähköliitto, Metallityöväenliitto ja Tek-

nologiateollisuus. Samalla nimettiin työehtosopimus

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työ-

ehtosopimukseksi.

n n n

Työelämän kehitys ja yritysrakenteiden muutokset

aiheuttivat aikanaan sen, etteivät sopijaosapuolet

osanneet ilman riitoja määritellä, missä yrityksissä

ja mihin tehtäviin sopimusta tulee noudattaa. Myös

luottamusmiesten valintamahdollisuudet kävivät vai-

keiksi. Viisi vuotta sitten päädyimme jäädyttämään ti-

lanteen sen hetkiselle tasolle. Seuraavan neuvottelu-

kierroksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattiin maininta

työryhmästä, jonka tehtävänä oli selkeyttää ja tarken-

taa sopimuksen soveltamisalaa.

Nyt, kun muutos on hyväksytty alkaa varsinainen

työ. Ensinnäkin on selvitettävä metalliteollisuuden

työpaikoilla työskentelevien jäsentemme työnantajat

ja sopimusalatunnukset sekä määriteltävä heidän työ-

tehtävänsä. Näillä perusteella sopimusalalla nouda-

tettava tes vastaisuudessa määritellään.

Mielestäni tämä sopimuskierros jää historiaan,

sillä kesti 58 vuotta ennen kuin metalliteollisuuden

sähköalan töissä toimivat ammattilaiset saivat nimik-

kotessin. Oletan, että myös työpaikoilla vallinnut epä-

selvä tilanne selkeytyy. Näin ollen järjestöriitoja pys-

tytään välttämään, ja se on myös työnantajien etu.

n n n

Sähköliiton jäsenkunnasta on sama jäsenmäärä tu-

pon piirissä, kuin raamisopimuksessakin oli.

Hyvin aikaisessa vaiheessa neuvotteluja kävi selväk-

si, ettei sähköistysala, talotekniikka eikä puolustus-

ministeriön sopimusala tule liittymään tupoon. Näillä

kaikilla aloilla on käytössä sama työehtosopimus, toki

eri työnantajajärjestöjen allekirjoittama. Sopimusalan

piirissä on puolet Sähköliiton työmarkkinoiden käy-

tössä olevasta jäsenmäärästä.

Raamisopimukseen sähköistysala liittyi jälkikä-

teen. Nyt ei ole näköpiirissä mitään sen suuntais-

ta, että näin kävisi tupoon liittymiseksi vaan ala tulee

käymään normaalit tes-neuvottelut ensi syksynä.

n n n

Haluan erityisesti kiittää meidän sopijaosapuolia se-

kä sopimusalojen tes-neuvottelukuntia hyvin tehdys-

tä työstä. Uudistetussa Sähköliiton organisaatiossa

oli useita uusia toimijoita sopimusalojen vastuullisina

toimijoina. He selvisivät tehtävästään hyvin ja neuvot-

telupäällikkö Tero Heiniluoman tulikasteesta voi an-

taa täydet tyylipisteet.

n n n

Tupossa palkansaajat 93 prosentin kattavuudella ovat

osallistuneet yhteisiin talkoisiin tarkoituksena Suo-

men vientiteollisuuden kilpailukyvyn kohentaminen

ja työpaikkojen lisääminen. Nyt myös yritysten odot-

taisi tekevän kaiken mahdollisen työpaikkojen säily-

misen puolesta ja rohkaistuvan uusiin innovatiivisiin

investointeihin uusien työpaikkojen syntymiseksi. Va-

litettavasti viimeaikaiset uutiset uusista yt-neuvotte-

lujen käynnistymisistä työpaikkojen vähentämiseksi

eivät tue toivetta.

Linnanvouti Anne Puonti esitteli presidentinlinnan remonttia.

JoulukuunVasamassa lisää asiaa remontista, jossa linnan talotekniikka

uusitaan ajan tasalle.
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SAK ja muut työmarkkinoiden

keskusjärjestöt allekirjoittivat

työllisyys- ja kasvusopimuksen

25. lokakuuta. Sähköliiton neuvottele-

mat sopimukset tulevat voimaan, kun

nykyiset työehtosopimukset päätty-

vät.

Työllisyys ja kasvusopimuksen

piirissäonyli 93prosenttiapalkansaa-

jista. Kolmivuotinen sopimus korottaa

työntekijöiden palkkoja ensimmäisenä

vuonna 20 euroa kuukaudessa ja toise-

na vuonna 0,4 prosenttia. Kolmannen

vuoden palkankorotuksista sovitaan

kesällä 2015.

Valtaosa mukana tupossa

Keskitetty tuloratkaisu koskee Sähkö-

liitossa energia-, ict- ja verkostoalan,

teknologiateollisuuden sähköalan

työntekijöiden, paperi- ja puumassa-

teollisuuden, mekaanisen metsäteol-

lisuuden, Raha-automaattiyhdistyk-

sen työnte-kijöiden, kumiteollisuuden

ja kemianteollisuuden, tekstiiliteolli-

suuden, lasikeraamisen teollisuuden

ja huolto- ja kunnossapitoalan työeh-

tosopimuksia. Sähköliiton hallitus hy-

väksyi alojen neuvottelutulokset 25.

lokakuuta juuri ennen SAK:n tupo-hal-

litusta, jossa liitot ilmoittivat liittymi-

sestään kasvu- ja työllisyyssopimuk-

seen.

Elintarviketeollisuuden työehtoso-

pimuksen osalta on vielä mahdollista

saavuttaa keskitetyn tuloratkaisun

mukainen tulos. Tältä osin Sähköliitto

seuraa Suomen Elintarviketyöläisten

Liitto ry:n nyt jatkuvia neuvotteluja.

Tupoon jäi liittymättä rakennus-

tuoteteollisuuden työehtosopimus,

kun pääalan sopimuksen solmivan

Rakennusliiton jättäytyi tupon ulko-

puolelle.

Sähköistysala jäi ulkopuolelle

Myöskään Sähköliiton sopimusalois-

ta jäsenmäärältään suurimmalle,

sähköistysalalle, ei sopimustekstien

tulkintaa koskevien erimielisyyksien

vuoksi syntynyt tupon mukaista

ratkaisua, kuten ei myöskään siihen

läheisesti liittyville talotekniikka-alan

sähköasennustoimialalle ja puolus-

tusministeriön sopimusalalle. Näillä

aloilla tulivat 1.10.2013 voimaan niin

sanotun raamiratkaisun mukaiset

palkankorotukset ja sopimukset ovat

Tupo syntyi laihoista eväistä
5Teollisuuden ja erityisalojen

johtokunta hyväksyi työehtosopimuksen

neuvottelutuloksen ja soveltamispykälän

merkittävän muutoksen vain yhden

eriävän mielipiteen saattelemana.

Johtokunnan puheenjohtaja Heikki

Aitonurmi (oikealla) oli tehnyt lujasti

töitä työehtoasiamies Mikko Korpisen (2.

oikealta) kanssa teknologiateollisuuden

tessin ykköspykälän soveltamisalan

muuttamiseksi. Myös sopimusvastaava Sauli

Väntti ja neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma

(taaimmmaisina) olivat mukana tes-talkoissa.

3Energia-ICT-verkostoalan johtokunta

tuuletti tuoretta neuvottelutulosta ja vain

yksi peukku osoitti alaspäin.

VALtiotukeetyöMArkkinArAtkAiSuA SeurAAVin keinoin:

• Ansiosidonnaista työttömyyskorvausta saava työtön saa tehdä 300

euron edestä töitä ilman että työttömyyskorvaukseen kajotaan.

• Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä

päivästä viiteen päivään.

• Tuloveroasteikkoja madalletaan 1,5 prosentin

inflaatiotarkistuksilla ensi vuonna 100000 euron tuloihin saakka.

• Kilometrikorvauksen lisäkiristys perutaan.

''Soveltamispykälän
tarkennus jää historiaan!''
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KOETINKYNÄ

4

voimassa 30.9.2014 saakka.

Sähköistysalan jääminen tupon

ulkopuolelle ei vaikuttanut keskitetyn

ratkaisun kattavuuden arviointiin,

koska sen solmiva työnantajaliitto

ei ole Elinkeinoelämän keskusliitto

ry:n jäsen. Sähköliitto on näin ollen

mukana keskitetyssä tuloratkaisussa

vähäisiä poikkeuksia lukuun otta-

matta kaikkien kattavuusarvioinnissa

huomioon otettavien jäsentensä osal-

ta.

Historiallisia päätöksiä

Laajan ratkaisun puolesta neuvottelu-

osapuoliin syksyn kuluessa vedonnut

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly kiitti

ammattiliittoja kyvystä vahvistaa

palkansaajien luottamusta tulevai-

suuteen.

– Nykyoloissa sopimuksen hyväk-

syminen oli poikkeuksellisen tärkeää,

kun ensisijainen tavoite on synnyttää

Suomeen lisää työtä. Kattavan so-

pimuksen myötä työttömien asema

paranee ja valtio toteuttaa muun mu-

assa kansalaisten ostovoimaa tukevat

veroratkaisunsa. Tupolla luodaan

myös hyvä pohja eläkeneuvotteluille.

Sähköliiton puheenjohtaja Martti

Alakoski arvioi puolestaan, että me-

talliteollisuuden soveltamispykälään

tehty tarkennus ja siihen liittyvä

kolmikantaisesti sovittu pöytäkirja

tessin uuden nimen lisäksi jää histo-

riaan.

– Toki nyt vasta alkaa työ, jolla

selvitetään soveltamisalatekstin tar-

koituksenmukaisuus eri teollisuuden

työpaikoilla, ja näin päästään eroon

viisi vuotta jäädytettynä olleesta ti-

lanteesta. Uskon myös vakaasti siihen,

että uusi kirjaus tulee sammuttamaan

työpaikoilla mahdollisesti pitkään

kyteneitä järjestörajariitoja. Uusi

soveltamisalateksti vastaa paremmin

työelämän ja yritysrakenteiden muu-

toksiin, joten kaikki osapuolet voivat

olla tyytyväisiä syntyneeseen ratkai-

suun. n

Työllisyys ja kasvusopimukseen

liittymisestä päättämään tullut

Sähköliiton hallitus pohjusti kokoustaan

Juttutuvan lounaalla.

S opijaosapuolet Teknologiateollisuus ry ja Säh-
köalojen ammattiliitto ry totesivat vuonna

2011, että teknologiateollisuuden alalla sähkö-
alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen en-
simmäinen pykälä eli soveltamisala on muutoksen
tarpeessa. Tessin allekirjoituspöytäkirjassa sovittu työ-
ryhmä valmisteli tulevaa muutosta reilun vuoden ajan.

Uudistimme paljon erimielisyyttä aiheuttaneen soveltamisalaa koske-
van määräyksen ja sovimme koko työehtosopimuksen rakenteen ja ulkoasun
muuttamisesta. Vanha soveltamisalamääräys erillisine liitteineen ja tulkin-
toineen muodostui kokonaisuutena epäselväksi eikä määräyksen sisällöstä
ja soveltamisesta oltu yksimielisiä työnantajapuolen kanssa.

Uuden soveltamisalanmääräyksen käyttöönottoon liittyy kolmikantainen
pöytäkirja, jonka allekirjoittajana on Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden
lisäksi myös Metalliliitto. Muutos on näiltäkin osin hyvin merkittävä ja tur-
vaa sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen tulevaisuuden teknologia-
teollisuuden alalla.

Uuden soveltamisalamääräyksen käyttöönotosta sovitaan siirtymäkauden
vuoden 2014 aikana ja uusi määräys astuu voimaan 1.1.2015. Käyttöönot-
to tapahtuu käytännössä työryhmätyönä, jossa selvitetään Teknologiateolli-
suus ry:n jäsenyrityksissä tehtävä sähköalan työ ja arvioidaan sitä uuden so-
veltamisalamääräyksen ja siihen liittyvän tulkintapöytäkirjan pohjalta.

Työehtosopimusneuvotteluissa ei käsitelty mahdollisia yritystason muu-
toksia koskien työehtosopimuksen soveltamista. Mahdolliset muutokset sel-
viävät siirtymäkauden aikana työryhmätyön tuloksena.

Ovathan jäsentietotosi ajan tasalla?
Virheellinen osoite- tai työnantajatieto saattaa hankaloittaa merkittäväs-
ti asioiden tehokasta hoitamista. Pyydänkin kaikkia sopimusalajäseniä var-
mistamaan tietojensa oikeellisuuden.

Asian merkitys korostuu Teknologiateollisuuden alalla, jossa sähköalan
työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 1§ eli soveltamisala uudistui täy-
sin. Itse muutoksesta saat lisätietoa Sähköliiton kotisivuilta välilehdeltä
edunvalvonta, kohdasta työehtosopimukset.

Selvitystyöhön tarvitsemme ajan tasalla olevat jäsentiedot. Pyydänkin
tutustumaan, mitä tietoja jäsenrekisterimme kautta löytyykään ja varmista-
maan, että tietosi vastaavat nykytilannetta.

Tämä onnistuu osoitteessa www.sahkoliitto.fi. Näet oikeaan laitaan sijoi-
tetun punaisen kehikon, jossa tekstit: ''Sähköliiton verkkopalvelut/Voimavir-
ta''. Voit itse tehdä muutokset, joita ovat esimerkiksi sopimusalan-/työpai-
kan vaihtuminen. Kirjautumiseen ei tarvita muuta kuin oma jäsennumero,
jonka löydät jäsenkortistasi. Palvelu opastaa käyttäjäänsä jo ennen kirjautu-
mista. Verkkopalvelu toimii ympäri vuorokauden joten voit käyttää palvelua
silloin kuin se parhaiten sopii.

Tällä pienellä toimenpiteellä saamme edellä mainittujen lisäksi hy-
vät lähtökohdat muun muassa tuleviin luottamusmiesvalintoihin kaudelle
2015-2016.

Toivon, että kutsutte liiton edustajia syksyn ja tulevan vuoden aikana
ammattiosastojen sekä työhuonekuntien kokouksiin. Liiton edustajat selvit-
tävät uutta soveltamisalamääräystä ja sen käyttöönottoa muiden uudistus-
ten lisäksi. Soveltamisalamääräyksen jalkauttaminen edellyttää ensi vuon-
na paljon työpaikkakäyntejä, joilla yhdessä sopijapuolen kanssa selvitämme
sähköalan töitä. Jäsentemme asiantuntemus sähköalan töistä tulee vaikut-
tamaan merkittävästi sopimusalan myönteiseen kehittymiseen.

MikkO kOrpinen, työehtoasiamies

Terveisiä Etelärannan
neuvottelupöydästä

1§



Tätä ei helpolla uskoisi, jos ei

omin silmin näkisi. Pohjo-

lan Werkonrakennus Oy:ssä

verkkoasentajana työskentelevä

Jani Lehtimäki, 23, on pir-

teä ja hyväntuulinen, vaik-

ka edellisenä päivänä hän

aloitti äärimmäisen ras-

kaat ja vaaralliset työt,

joita kesti 20 tuntia put-

keen läpi yön aamuseitse-

mään. Lehtimäki kävi välillä

Reima teetti
töitä 20 tuntia
putkeen

Nuorena sitä jaksaa: Vaikka verkostoasentajat painoivat
pyöreätä päivää, oli hymy silti herkässä

kotona nukkumassa kolme tuntia ja

palasi töihin takaisin.

– Ihan sopivasti sain unta, varsin-

kin olosuhteisiin nähden, hyväntuu-

linen nuorimies sanoo.

Lehtimäki raivasi Nokian alueella

sähkölinjojen päälle kaatuneita pui-

ta, ja etsi vikoja kahden työkaverinsa,

Tommi Salon, 25, ja Mikko Hirvo-

sen, 24, kanssa. Lehtimäen työmaa-

han kuuluu Nokia ja osa Pirkkalaa.

Salo ja Hirvonen tulivat apuun Kan-

gasalta.

Tommi pääsi paljon vähemmäl-

lä, sillä hänen työrupeamansa kesti

vain yhdelksän tuntia. Mikko puoles-

taan urakoi 19 tuntia yhtäjaksoisesti.

Reiman-päivän iltana 5. marraskuu-

ta alkanut myrsky katkaisi sähköt

yli 30 000 taloudesta Varsinais-Suo-

messa, Hämeessä ja Keski-Suomes-

sa. Kolmikko sai kaikki viat korjattua

omalta alueeltaan seuraavana aamu-

na kello 11.30:een mennessä.

20 kilon kantamuksia

Vaikka verkostoasentajat tie-

tävät, että sähköyhtiöiden

asiakkaat tarvitsevat säh-

köä kiireesti ja kipeästi, pitää

heidän tehdä työnsä huolella ja

maltillisesti.

– Koskaan ei tiedä miten johtojen

päälle kaatunut puu käyttäytyy, kun

sitä yrittää saada alas. Siksi pitää

olla todella varovainen ja tehdä pie-

Tommi Salo oli niitä harvoja verkkoasentajia,

jotka selvisivät myrskystä vain yhdeksän

tunnin työvuorolla.

Teksti ja kuvat: Teemu Järventie
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Reima-myrsky sai todennäköisesti aikaan

sähkökatkosten lisäksi ainakin yhden

tulipalon Pirkanmaalla. Pukaran entinen ky-

läkoulu paloi miltei maan tasalle Sastama-

lan Mouhijärvellä.

Poliisin teknisen tutkinnan mukaan on

syytä olettaa, että palo on saanut alkunsa

yhteen menneistä vaihejohdoista, jotka ovat

saaneet aikaan sähköpattereissa tulipalon

sytyttäneen ylijännitteen.

Reima ylitti myrskytuulen rajan, joka on

21 metriä sekunnissa. Kovin puuska man-

tereella oli 23,3 metriä sekunnissa Koke-

mäellä Satakunnassa. Vastaavia tuulen no-

peuksia mitataan Etelä- ja Keski-Suomessa

muutaman kerran vuodessa.

Myrsky työllisti melkoisen määrän alan

ammattilaisia. Elenian ja sen yhteistyö-

kumppaneiden työntekijöitä oli liki 200 kor-

jaamassa vikoja yötä myöten. Pahimmillaan

kotitalouksia oli ilman sähköä lähes vuoro-

kauden.

Energiayhtiön asiakas saa korvauksen,

jos sähkökatkos on vähintään 12 tunnin pi-

tuinen. Reima toi Elenialle 650 tällaista

asiakasta.

netkin liikkeet hyvin harkiten. Kaik-

kein hankalinta, ja vaarallisinta se on

pilkkopimeässä metsässä, Tommi sa-

noo.

– Koitamme välttää turhaa kiiret-

tä varsinkin niiden kaadettavien pui-

den kanssa, ja muutenkin. Onneksi ei

ole sattunut yhtään onnettomuutta,

ei edes läheltä piti -tilannetta, alalla

kolme vuotta ollut Jani miettii.

Hänen mielestään itse työ ei ole

niin väsyttävää, kun sitä tekee rait-

tiissa ulkoilmassa, ei edes liki vuoro-

kauden työputket.

– Kaikkein raskaimpia ovat siir-

tymät, kun ajamme vähänkin pi-

demmän matkan vikakohteesta toi-

seen joskus kapeita ja huonokulkui-

sia metsäteitä pitkin todella hiljaa.

Siinä meinaa tulla väkisinkin uni sil-

mään, joten tosi puhelias kaveri siinä

vieressä on kaikkein paras työkaveri.

Puiden kaatamisen lisäksi erityi-

sen raskaita työvaiheita ovat eris-

timiä kannattelevien, sähkötolp-

pien päässä olevien orsien kan-

taminen syvälle metsään. Täyttä

rautaa oleva orsi painaa noin 20 ki-

loa, alumiininen alle puolet siitä.

Reima-myrsky on Janin mukaan

pientä verrattuna kesäiseen myrs-

kyyn, jolloin kymmeniä tolppia rik-

koontui, sähköjohtoja meni poikki ja

orsia vääntyi vinoon.

Työ pitää kunnossa

Kaikki kolme myöntävät, että työstä

ei tulisi mitään jos ei pitäisi itseään

hyvässä fyysisessä kunnossa.

– Työ itsessäänhän on niin ras-

kasta ja siinä saa monipuolista lii-

kuntaa, että pelkästään sen turvin

pysyy kyllä aika hyvässä kunnossa.

Pelkkä työssä saatu liikunta ei

nuorille verkkoasentajille kuitenkaan

riitä. Jani käy useamman kerran vii-

kossa kuntosalilla, Tommi pelaa säh-

lyä ja Mikko lenkkeilee.

Kaikki kolme tulivat alalle hyvien

työllistymisnäkymien vuoksi.

– Töitä riittää niin kauan kuin ih-

miset tarvitsevat sähköä, ja palkka-

kin on kohtuullinen, kun siihen las-

kee kaikki hälyrahat ja vuorolisät

päälle.

Jani ei voisi kuvitellakaan teke-

vänsä sisätöitä.

– Tykkään olla ulkona vaihtele-

vassa, ruumiillisessa työssä. n

Reima työllisti myös Pirkanmaan pelas-

tuslaitostakin, jolle tuli peräti 95 tehtävää

tiistaina kello 17 ja 22 välillä.

Tuhot ovat kuitenkin pientä verrattuna

loppuvuodesta 2011 riehuneisiin Tapani-

ja Hannu-myrskyihin, jotka katkaisivat säh-

köt noin puolelta miljoonalta kuluttajalta ai-

heuttaen noin 30 miljoonan euron vahingot

sähköyhtiöille.

Myös liki vuorokauden marraskuus-

sa 2011 riehunut Janika-myrsky aiheut-

ti esimerkiksi Vattenfallin Hämeen alueella

enemmän tuhoa kuin myrskyt keskimäärin

kahdessa vuodessa. 

Kylätaloksi remontoitu Pukaran

entinen koulu Sastamalan

Mouhijärvella tuhoutui myrskyn

aikaansaaman sähkövian

seurauksena miltei täysin.

Jani Lehtimäki teki 20 tunnin työvuoron,

kävi kotona kolmen tunnin unilla ja tuli

pirteänä sekä hyväntuulisena takaisin

töihin.

Ylijännite poltti
Pukaran
kylätalon
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Finnparttian kokemus isosta

varastosta on niin hyvä, että

yritys laajentaa tilojaan mel-

kein 2000 neliön korkeavaraston ja

700 neliön noutomyymälän verran.

Ensi keväänä toimitiloja on jo reilus-

ti yli 6000 neliötä.

Toimitusjohtaja Petri Koskinen,

mistä löytyy rohkeutta, kun rakenta-

misen alamäki jatkuu ties monetta-

ko vuotta?

– Aikataulu on harkittu, sillä hil-

jainen hetki on paras hetki laajentaa.

Uudet tilat otetaan käyttöön ensi ke-

väänä, kun meillä on matalasesonki.

Silloin laitamme hyllyt ja tavarat uu-

teen järjestykseen.

Liikettä markkinoilla

Laajennuksen myötä perheyrityksen

kuuden miljoonan liikevaihto on tar-

koitus nostaa 10 miljoonaan. Koski-

nen toteaa, että laman aikana mark-

kinoita usein jaetaan uudestaan.

Finnparttia kuuluu Suomen muuta-

miin keskikokoisiin alan yrityksiin.

Markkinoita hallitsee kolme suurta

kansainvälistä sähkötukkua.

Perniöläisen perheyrityksen Finn-

parttian suurimpia valtteja on hy-

vä palvelu. Asiakkaita on yhden mie-

hen yrityksistä isoihin pörssiyhtiöi-

hin. Kaikkia kuunnellaan Koskisen

mukaan yhtä lailla. Finnparttian tuo-

teluettelossa Petri Koskinen pyytää

asiakkailta palautetta ja sähköpos-

titse sitä myös tulee. Yritys kehittää-

kin toimintaansa pitkälti asiakkai-

den toiveiden pohjalta.

Kotimaiset valaisimet katosivat

Finnparttian tuotteista reilusti yli

puolet on edelleen suomalaisia, vaik-

kakin valmistusmaata on nykyisin

usein vaikea määrittää. Koskinen nä-

kee suomalaisen sähkötarviketeolli-

suuden vahvana.Vain kotimainen va-

laisinteollisuus on lähes kadonnut

parinkymmenen vuoden aikana.

– Yrityskauppojen seurauksena

isot kotimaiset tehtaat suljettiin ajat

sitten.Toivotaan, että ledit tuovat ko-

timaisen valaisinvalmistuksen takai-

sin.

Retron suosio näkyy sähkötukus-

sa pienessä määrin. Koskinen mainit-

see Schneiderin Renova-sarjan, jonka

pistorasioiden ja kytkimien pyöreä

muoto mukailee 50-luvun designia.

Kangaspäällysteisiä sähköjohtoja ei

edes retrobuumi ole tuonut sähkötu-

kun valikoimiin.

Omintakeisia asennuskulttuureja

Toimitusjohtaja Petri Koskinen tote-

aa EU:n helpottaneen kaupankäyntiä.

Standardien muutokset eivät ole kos-

kaan olleet yritykselle ongelma.

– Suomessa on vahva oma asen-

nuskulttuuri. Kansalliset ratkaisut

ovat voimissaan, vaikka standardit

ovat yhteneväiset. Eri maiden asen-

nuskulttuureissa on valtavia eroja ja

esimerkiksi Välimeren maissa käyte-

tään usein erilaisia tuotteitakin.

Esimerkiksi Koskinen ottaa kak-

siosaisen pistorasian eli tuplasukon.

Sellaista tuotetta ei monissa maissa

edes tunneta, vaan vierekkäin asen-

netaan tarpeeksi monta yksiosaista,

vaikkapa viisi kappaletta.

Yrityksen kunnianhimoisena ta-

voitteena on avata ensi vuonna web-

shop, jossa olisi yli 10 000 varasto-

tuotetta värikuvineen ja tietoineen.

Perheyrityksen tietotekniikas-

ta vastaa toimitusjohtajan 44-vuo-

tias pikkuveli Ari Koskinen. Hänen

osaamisensa tietotekniikan puo-

lella on Finnparttialle iso etu. Hän

muun muassa testaa ohjelmistot,

ennen kuin ne otetaan yritykses-

sä käyttöön. Tietotekniikan teekka-

ri Ari Koskinen oli nuorena viikon-

loppuisin perheyrityksen apumies,

mutta lopulta piti niin kiirettä, et-

tä jäi opiskelijaelämä ja DI-paperit

saamatta.

Sähkö vie mennessään

Perheyritys Finnparttiassa työsken-

telee Petri ja Ari Koskisen lisäksi

Petrin 19-vuotias poika Jani. Janin

15-vuotias Ville-veli puolestaan oli

viime kesänä ensimmäistä kertaa

kesätöissä yrityksessä. Jania odot-

taa armeija tammikuussa. Petrin isä

Veijo on edelleen mukana yrityksen

markkinoinnissa ja projekteissa. Äi-

ti-Pirkko vastaa yrityksen talous-

asioista. Kaikkiaan yrityksessä on

16 työntekijää.

Petri Koskinen kertoo pyörineen-

sä jo 5-vuotiaasta lähtien oman iso-

isänsä, sähköurakoitsija Armas

Koskisen kanssa rakennuksilla.

Niinpä hän kouluun mennessä tie-

si paljon sähköasennuksista, vaik-

ka lukutaitoa ei vielä ollutkaan. Oli

itsestään selvää tehdä töitä sähkö-

alalla nuoresta pitäen.

Perheyritys sopeutuu

Nyt 47-vuotias Petri Koskinen johtaa

perheyritystä, josta ei ole koskaan lo-

mautettu eikä irtisanottu ketään.Yri-

tyksen kaikki 26 vuotta ovat Koski-

sen mukaan olleet taloudellisesti hy-

viä vuosia.

– Hitaasti kiiruhtaen menemme

eteenpäin. Välillä on kasvua ja välil-

lä on junnattu paikoillaan, mutta pie-

ni perheyritys voi aina sopeutua ti-

lanteeseen. Meillä on hyvä ja vakiin-

tunut henkilökunta. Melkeinpä meil-

tä on lähdetty vain eläkkeelle. Sitä

kautta ja laajenemisen myötä on saa-

tu uusia naamoja joukkoon. Monitai-

toinen henkilökunta ja mielekäs työ

on tärkeää.

Toimitusjohtaja

kävelee

Finnparttian nettisivuilla isoisä Veijo

Koskisen kuvassa ristiriipus kiinnit-

tää huomion. Petri Koskinen kertoo

isänsä vahvasta kristillisestä vakau-

muksesta, mutta samalla tavalla se

ei näy koko perheessä. Paitsi niin, et-

tä ”arvostamme työtä ja olemme kai-

kessa rehellisiä”. Tilanteen vaatiessa

yrityksessä työskennellään sunnun-

taisinkin.

Kävely ja salolaisen korisliiga-

joukkueen Vilpas Vikingsin huoltaja-

na toimiminen ovat Koskiselle tär-

keitä harrastuksia yrittämisen vasta-

painoksi. n

Perheyritys Finnparttia laajentaa

Teksti: Seija Penttilä

Kuva: Suvi Elo

Sähkötarviketukku Finnparttia

Oy:n varastossa on yli 10 000

eri tuotetta. Tavaroiden mää-

rä on nykyiselläänkin valtava,

mutta parhaillaan yritys laajen-

taa tilojaan. Koko rakennusken-

tän hiljainen aika nähdään Finn-

parttiassa mahdollisuutena.

Toimitusjohtaja Petri Koskinen

kertoo ison varaston yksinkertai-

sesti säästävän rahaa.

– Monitaitoinen henkilökunta ja mielekäs työ on tärkeää, Petri Koskinen tuumii.
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Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Lemminkäisen asentajayhdis-

tys keräsi syyskuun lopul-

la Tampereelle 25 yhtiön säh-

köasentajaa eri puolilta Suomea yh-

teiseen seminaariin sähköistys- ja

talotekniikka-alan ajankohtaisten

asioiden pariin. Alihankinta, yt-

neuvottelut, alan sopimus- ja työlli-

syystilanne sekä liiton tulevan vuo-

den näkymät ja painopisteet puhutti-

vat kokousväkeä.

Alihankinta puhutti
asentajayhdistystä

Oman karvaan mausteensa semi-

naariin toi tieto Lemminkäisen ai-

keista vähentää henkilöstöään ko-

valla kädellä. Asentajayhdistyksen

puheenjohtaja Pentti Leskinen oli

niin ikään saanut omaa työpaikkaan-

sa koskevan yt-neuvotteluesityksen,

jonka mukaan yhtiö aikoo lakkauttaa

koko Kemin yksikön.

– Meillä on 18 asentajaa, joista pi-

an puolet on jo töissä Oulussa. Työti-

lanne on Kemi-Tornion alueella heik-

ko. Itse olen nyt päätynyt siihen, et-

tä jään suosiolla eläkkeelle, Leskinen

kertoi. Hän lupasi kuitenkin jatkaa

yhdistyksen johdossa tammikuun

vuosikokoukseen asti.

Lemminkäinen aikoo toteuttaa

vähennykset irtisanomisilla, mutta

on luvannut selvittää mahdollisuu-

det tarjota töitä muista yhtiön yksi-

köistä. Yt-neuvottelut päättyvät mar-

raskuun puolivälissä.

Kilpailu on kovaa

Sähköliiton puheenjohtaja Martti

Alakoski toi seminaariin liiton ter-

veiset ja kertoi tulevan vuoden toi-

minnan painopisteistä ja talouden

näkymistä.

– Liitto elää jäsenmaksutuotoil-

la. Korkean työttömyyden aikanakin

pidämme jäsenmaksun nykyisellään

1,4 prosentissa. Silti edunvalvonta ei

saa heiketä. Liitto ottaa tärkeyslis-

tansa kärkeen myös ammattiosasto-

jen ja työhuonekuntien toiminnan ak-

tivoinnin.

Neuvottelupäällikkö Tero Heini-

luoma selvitti muun muassa yt-neu-

vottelujen ja korvaavan työn lailli-

suusperustaa. Sopimusvastaava Jari

Ollila kertoi sähköistysalan työehto-

sopimuksen haasteista, esimerkiksi

paikallisen sopimisen pelisäännöis-

tä ja muistutti työmaasopimuksen

tärkeydestä muuallakin kuin urakka-

töissä.

Sähköliiton edustajien lisäksi se-

minaarissa alusti myös Lemminkäi-

sen Talotekniikan aluejohtaja Juha

Sinkkonen, joka valotti muun muas-

sa yhtiön alihankintaperiaatteita.

– Infrahankkeet, suuret uudisra-

kennus- ja saneerauskohteet teemme

omalla väellä. Niissä meillä on vahva

oma osaaminen. Joitain kuormahuip-

puja voimme tasata alihankinnalla

isoissakin projekteissa, mutta pienet

hankkeet me teetämme pääsääntöi-

sesti alihankkijoilla. Tuollaiset 2–10

asentajan projektit ovat niin kilpail-

tuja, että ne kannattaa teettää ulko-

puolisilla.

Sinkkonen piti Etelä-Suomen Ta-

lotekniikan tilannetta kohtuullisen

hyvänä ja arveli töitä riittävän so-

pivasti vakituisille sähköasentajille,

varsinkin, jos urakkakilpailuissa me-

nestytään. n

Asentajayhdistyksen puheenjohtaja Pentti

Leskinen ja neuvottelupäällikkö Tero

Heiniluoma pohtivat Lemminkäisen yt-

neuvotteluesitystä tuoreeltaan.

– Yt on lyhenne sanonnasta ''yhtä tyhjän

kanssa'', asentajayhdistys suomenteli

seminaarissaan. Pääluottamusmies

Jukka Laakso ja työsuojeluvaltuutettu

Pasi Lapinlehto paiskivat sähkötöitä

Konecranesin tehtaalla Lemminkäisen

palkkalistalla.
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Sallila Sähköasennus Oy:n 37

asentajaa ovat liikkuneet työ-

maillaan puolisen vuotta yhti-

ön autoilla, joihin on kiinnitetty GPS-

seurantalaite. GPS-paikannus on no-

peasti lisääntynyt liikkuvaa työtä

tekevissä firmoissa, mutta varsinai-

seen työajan seurantaan sitä ei saa

käyttää.

– Paikannus on tarkoitettu työn-

antajan omaisuuden valvontaan.

Mutta kyllähän työnjohdolla on suu-

ri kiusaus hyödyntää tietoja myös

kenttää kiertävien asentajien valvon-

nassa, arvioi pääluottamusmies Sa-

mi Mattila.

Työsuojeluvaltuutettu Kari Lehti-

nen muistuttaa puolestaan, että työ-

suojeluorganisaatio seuraa GPS-seu-

rannan käyttöä.

– Mitään räikeitä väärinkäytök-

siä ei ole tullut tietoon. Huhuja kui-

tenkin on, että jossain päin joku olisi

saanut potkutkin seurannan perus-

teella.

Miehet kertovat, että heidän työ-

paikallaan on 20 autoa, joissa on

kiinteästi asennettu seurantalaite.

GPS-paikannus askarruttaa asentajia
– Meistä seurannassa ei normaa-

lissa arkityössä ole oikeastaan kenel-

lekään mitään etua. Paikannus antaa

tietysti täsmällisen kilometrimäärän,

joka voidaan laskuttaa siirtoyhtiöltä,

mutta kyllähän me osataan ne itsekin

laskea.

Lehtinen huomauttaa, että omaan

autoon paikannuslaitetta ei ole pak-

ko ottaa. Jossain tosin vaihtoehto-

na voi olla vain lopputilin otto. Myös

yhtiön autoihin seurantalaitteet voi-

daan asentaa vasta yt-neuvottelui-

den jälkeen.

Luoko seuranta turvallisuutta?

Mattila ja Lehtinen pohtivat, lisääkö

GPS-paikannus liikkuvaa työtä teke-

vien turvallisuutta.

– Meillä ei ole mitään paikannus-

ta vastaan, jos sitä käytetään oikein.

Ja mahdollisissa onnettomuustapa-

uksissa paikannuslaite saattaa hä-

tätilanteessa löytää yksin liikkuvan

viankorjaajan. Ehkä paikannus jos-

sain yksittäisellä öisellä vikakeikal-

la saattaa lisätä turvallisuudentun-

nettakin. Kyllähän työnjohtaja tosin

tietää, missä kaverit ovat töissä, kun

valvontaa ollaan yhteydessä muuten-

kin.

Itse rakennussähköistyksiä teke-

vä Lehtinen jää pohtimaan, voisiko

verkostotöitä tekevillä työkavereilla

olla hyötyä paikannuslaitteesta siinä

kohti, kun susilauma ympäröi pyl-

väässä keikkuvan asentajan.

– Sudet ovat lisääntyneet täällä-

päin niin, että uhkaava tilanne voisi

jopa olla mahdollinen, Lehtinen tuu-

mii lähes vakavissaan. n

Teksti ja kuva: Riitta Kallio

– Asentajilla on pelko, että GPS-paikannusta käytetään työajan seurantaan, Sami Mattila ja

Kari Lehtinen arvioivat Huittisten toimenpisteessä.
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lomapaikassa, Kaarniemessä.

Unkarinvizsla Zengo pääsi ihailemaan syksyistä Inarinjärveä veneestä käsin

yhdessä isäntänsä, Koillis-Satakunnan Sähkön palkkalistoilla työskentelevän

verkostoasentaja Matti Vuorelan kanssa.

Osa-aikakullankaivaja Vuorela viihtyy Lapin maisemissa ja rakentaa kämppää

Ivalon Huuhkajan kylään. Rankoista harrastuksista mies rentoutuu joskus

kalastellen ja kuvaten mahtavia maisemia. Matkan varrelta mukaan tarttunut

hattu on saanut kylkeensä monta muistoa kullanhuuhdontakisoista.

Työntekijöiden tekninen val-

vonta paikantamalla heitä

GPS-laitteiden ja matkapuhelin-

ten avulla on aiheuttanut työnte-

kijöille murheenharmaita hiuksia

jo kymmenkunta vuotta.

Sähköliitto teki tietosuoja-

valtuutetun toimistolle paikanta-

misen sääntöjä koskevan kyselyn

loppuvuonna 2004 ja sai siihen

vastauksen keväällä 2006. Metal-

liliitto teki hieman toisesta näkö-

kulmasta tietosuojavaltuutetulle

alkuvuonna 2010 oman kyselyn-

sä ja sai siihen vastauksen saman

vuoden lopulla. Tietosuojavaltuu-

tettu ei ole ainoa liittojen jäsen-

ten paikantamisen kanssa teke-

misiin joutunut viranomainen.

Vuonna 2008 työtuomioistuin an-

toi hyvityssakkotuomiot lakois-

ta, joilla oli vastustettu hissiasen-

tajien käytössä olleisiin autoihin

asennettuja paikantamislaitteita.

V aikka tuotantolaitoksissa on

perinteisesti totuttu hyväk-

symään teknisten järjestelmien

käyttäminen työajan valvonnas-

sa, kokee osa liikkuvaa työtä te-

kevistä joutuvansa aiheettoman

olanylitarkkailun kohteeksi, jos

työnantaja ilmoittaa käyttävän-

sä paikantamista työajan seuran-

taan. Sääntelyllä ja viranomaisten

käsityksillä asiasta on ollut on-

gelmia pysyä teknisen kehityksen

kelkassa. Vuoden 2010 kannan-

otossaan tietosuojavaltuutettu on

todennut, että (hänen aikaisem-

mista tulkintakannanotoistaan

poiketen) paikannustietoja saa

käyttää myös työoikeudellisten

velvoitteiden, kuten työajan val-

vontaan, kunhan määrätyt ehdot

täyttyvät. Jos työajan seurantaa ei

ole teknisesti mahdollista toteut-

taa työntekijän yksityisyyttä vä-

hemmän loukkaavalla tavalla, voi

paikantaminen tulla kyseeseen.

Vaikka paikantamisella puu-

tutaan työntekijöiden yksityisyy-

den suojaan, itsemääräämisoi-

keuteen ja liikkumisvapauteen,

paikantamisesta ei ole säädetty

omaa lakiaan, vaan sitä koskevaa

sääntelyä löytyy useasta eri laista.

Työntekijän yksityisyydensuojaa

ja teknistä valvontaa koskevia tär-

keitä säädöksiä ovat muun muas-

sa sähköisen viestinnän tietosuo-

jalaki, laki yksityisyyden suojasta

työelämässä ja henkilötietola-

ki. Yhtä merkittäviä säännöksiä

ovat paikantamisen käyttöönot-

toa edeltävää yhteistoimintame-

nettelyä koskevat yhteistoiminta-

lain pykälät sekä työsopimuslain

ja yhdenvertaisuuslain säännök-

set työntekijöiden tasapuolisesta

ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kun työnantaja paikantaa työn-

tekijöiden käytössä olevia ajo-

neuvoja, puhutaan työntekijöi-

den välillisestä paikantamisesta.

Jos paikannus kohdistuu suoraan

työntekijään esimerkiksi matka-

puhelimen tai gps-paikannuk-

sen avulla, kyse on välittömästä

paikantamisesta. Jos gps-lähetin

työntekijän suostumuksella asen-

netaan työntekijän omaan autoon,

on nähdäkseni tällöinkin kyse vä-

littömästä paikannuksesta.

Välillisen ja välittömän pai-

kannuksen erona on, että työnan-

taja voi aloittaa välillisen paikan-

tamisen siihen työntekijältä lupaa

kysymättä. Sen sijaan välittömän

paikantamisen edellytyksenä on

(muun muassa) työntekijän siihen

antama suostumus. Ennen luvan

antamista tai kieltämistä työn-

tekijän on aina syytä keskustel-

la luottamusmiehen kanssa. Yk-

sittäistapauksessa voi nimittäin

olla mahdollista, että työnanta-

ja katsoo, ettei hänellä ole käyt-

töä henkilöstölle, joka kieltäytyy

paikannusta koskevan luvan an-

tamisesta.

Välilliselle ja välittömälle pai-

kannukselle on yhteistä yhteis-

toimintamenettely ennen pai-

kannuksen aloittamista. Siinä on

käytävä läpi paikantamisen tar-

koitus, käyttöönotto ja paikanta-

mismenetelmät. Jos yritykseen ei

sen pienen koon vuoksi sovelle-

ta yhteistoimintalakia, samat asi-

at on käytävä muulla tavalla läpi

henkilöstön tai heidän edustajien-

sa kanssa.

Jokaisella työntekijällä on

siis oikeus tietää, paikannetaan-

ko häntä tai hänen käytössään

olevia ajoneuvoja ja mihin tarkoi-

tukseen paikantamistietoja käy-

tetään. Lisäksi työntekijöille on

selvitettävä, miten ja kuinka kau-

an paikantamisesta syntyviä tieto-

ja säilytetään ja kenellä on pääsy

näihin tietoihin. Paikantamis-

tietoja on säilytettävä tietoturva

huomioon ottaen ja niihin saa ol-

la pääsy vain niillä, joiden tehtä-

vänkuvaan paikkatietojen käsitte-

ly kuuluu.

Hyvä paha paikantaminen
KÄRKIMIES
TERO HEINILUOMA
Sähköliiton neuvottelupäällikkö

ku

ukauden

KuvaKuva
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-Tällaisia kursseja saisi olla

enemmänkin, sanoo Luot-

tamushenkilöiden työs-

sä jaksaminen -kurssille osallistunut

Kimmo Salonen, 58.

Fortum Nokian kaukolämpövoi-

malan pääluottamusmies, valvomon-

hoitaja Salonen on ensimmäinen

TSL:n koulutuskokonaisuuden suo-

rittanut Sähköliiton jäsen.

Työväen Sivistysliiton järjestä-

mä kurssi luotiin vastaamaan luot-

Luottamushenkilöiden
työssä jaksaminen
-kurssi antoi uusia
ideoita ja opetti
kuuntelemaan paremmin,
sanoo nokialainen
pääluottamusmies
Kimmo Salonen.

Vertaistuki paras tuki

tamushenkilöiltä tulleisiin toivei-

siin. Kurssin tarkoitus on auttaa jak-

samaan paremmin työssä vertaistu-

en, verkottumisen ja työnohjauksen

avulla.

Luottamushenkilöiden työssä

jaksaminen -kurssi alkoi yhteisellä

pilottijaksolla viime vuoden kevääl-

lä, jonka jälkeen osallistujat jakau-

tuivat kahteen ryhmään: helsinki-

läisiin ja pirkanmaalaisiin. Ryhmis-

sä on niin pää- kuin sivutoimisina-

kin toimivia luottamushenkilöitä eri

aloilta. Eri ammattialojen edustus

on Salosen mukaan kurssin yksi par-

haimmista puolista.

– Kun kurssikaverit ovat eri aloil-

ta, saa laajemman näkökulman

omaan luottamustyöhön. Toisekseen

eri alojen edustajilta saa hyviä vink-

kejä asioista, joita ei ole itse huoman-

nut, Salonen toteaa.

Toinen asia, mikä kurssilla nou-

si voimakkaasti esiin, oli kollegoilta

Teksti ja kuvat: Teemu Järventie

Nokian Pyryssä toimiminen on

Kimmo Salosen ykkösharrastus.

Mies on valmentanut niin lapsia,

naisia kuin miehiäkin.
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Alati koveneva työelämä on

Fortumin valvomonhoitaja ja

pääluottamusmies Kimmo Saloselle

tuttua: työnantaja on vaihtunut

noin 20 kertaa ja jatkuvat yt-

neuvottelut ovat arkipäivää.

saatu tuki, ymmärrys ja apu. Salosen

mielestä vertaistuki on paras tuki.

– Monilla luottamushenkilöillä ei

ole ketään, jolle pääsisi avautumaan

asioistaan kasvotusten. Siksi tällai-

nen kurssi olisi heille ensiarvoisen

tärkeä.

Tampereella kokoontuvaa viiden

hengen ryhmää vetää Pipsa Härkö-

nen, joka on työnohjaajatutkinnon ja

ammatillisen opettajan pedagogiset

pätevöitymisopinnot suorittanut ai-

kuiskouluttaja.

– Pipsa on innostava, hän osaa

ottaa mukaan ”maan hiljaisetkin.”

Kun kurssi päättyy tänä vuonna, us-

kon, että kokoonnumme jatkossakin

epävirallisena keskusteluryhmänä.

Kuunteleminen kaikkein vaikeinta

Vaikka neuvottelukulttuuri on Suo-

messa kehittynyt ja vastakkainaset-

telu on monessa työpaikassa eilispäi-

vää, moni luottamusmies voi turhau-

tua – ja syystä.

– Yt-neuvottelut tuntuvat ole-

van nykyään läpihuutojuttu. Ei siinä

luottamushenkilöt voi vaikuttaa juu-

ri mitään asioihin. Moni asia on en-

nalta jo päätetty ennen sen ilmoitta-

mista työntekijöille.

Salonen itse on siitä onnellises-

sa asemassa, että hänellä on kaksi

läheistä työtoveria, joidenka kanssa

hän voi avoimesti keskustella kipeis-

täkin asioista.

– Jos tätä täysin yksin joutui-

si tekemään, ilman hyvää juttukave-

ria, niin loppuunpalamisen mahdol-

lisuus olisi aika suuri.

Vuodesta 1992 voimalaitoksen

pääluottamusmiehenä toiminut Sa-

lonen ei allekirjoita sitä yleistä väi-

tettä, jonka mukaa suomalainen mies

tarttuu ennemmin kossupulloon,

kaukosäätimeen tai saunan takana

ladattuun haulikkoon ennen kuin pu-

huu avoimesti paineistaan.

– Kyllä ainakin meidän ryhmäs-

sä kaikkien oli helppo puhua asiois-

taan, ja mehän teimme salassapitolu-

pauksen.

Kaikkein vaikeinta kurssilla oli

Salosen mukaan oppia kuuntelemaan

muita. Hän allekirjoittaa täysin jää-

kiekkovalmentaja Alpo Suhosen tee-

sin: ”Sinulla on kaksi korvaa, kaksi

silmää ja yksi suu. Käytä niitä siinä

suhteessa.”

– Kurssilla oppi paremmin kuun-

telemaan, mitä toinen sanoo.

Tuntematon tenkkapoo

Työelämän paineet ovat nykyään Sa-

losen mukaan niin kovat, että tällai-

sia kursseja tarvittaisiin enemmän.

– Moni luottamushenkilö toimii

nykyään ihan yksin ja joutuu teke-

mään hyvin raskaita päätöksiä. Juuri

heille tämä kurssi on todella tarpeen.

Salonen tietää mistä puhuu, sillä

yt-neuvottelut ovat olleet arkipäivää

jo vuosia hänen työssään.

Vaikka työmaa on pysynyt sama-

na, on työnantaja vaihtunut hänen 38

vuotta kestäneellä urallaan jo liki 20

kertaa. Ensimmäinen työnantaja oli

Oy Nokia Ab:n omistama Höyryvoi-

ma Oy, ja vuodesta 2010 Maintpart-

ner kun Fortum Nokia ulkoisti käytön

ja kunnossapidon.

Luotettavien työkavereiden li-

säksi Salosen henkireikiä ovat ka-

lastus lähijärvillä ”yhden va-

van tekniikalla” sekä urheilu. Mies

on toiminut Nokian Pyryssä jo

4-vuotiaasta. Hän on vastannut lei-

ritoiminnasta ja jalkapallon valmen-

nuksesta, ja meriitteihin voi laskea

naisjalkapallonaloittamisenNokialla.

Jalkapalloharrastus tukee Salosen

mielestä hyvin luottamusmiehen työ-

tä.

– Molemmat ovat joukkuelajeja:

niissä kohtaa mitä erilaisimpia ihmi-

siä. Eikä vastaani ole tullut sellais-

ta tenkkapoota, etteikö asioista olisi

päästy sopimukseen. n

Kiljavan opiston luottamusmiesten peruskurssilaisten ryhmä kirjoit-
taa, että työhyvinvoinnissa voittavat kaikki – ja sen kuntoon laitta-
misella oltaisiin tehokkaampia, jopa säästettäisiin miljardeja.

Jokaisella työntekijällä on ensisijaisesti vastuu omasta terveydestään ja työkyvys-
tään. Jokaisen tulee pitää huolta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Myös
jokaisen yksilön asenne työturvallisuuteen vaikuttaa myönteisesti yleiseen ja yhtei-
seen työhyvinvointiin.

Työnantajan on järjestettävä toimiva työterveyshuolto, jonka kanssa huolehtia
oikeista toimintatavoista ja ergonomiasta. Työnantaja voi kuitenkin monin muinkin
keinoin tukea työntekijöidensä hyvinvointia esimerkiksi liikunta- tai kulttuurisete-
leillä – eikä sovi unohtaa myöskään yhteisten tapahtumien merkitystä. Henkilö, jo-
ka tuntee kuuluvansa yhteisöön, voi paremmin. Vastuu yhteisestä yhteenkuuluvuu-
desta on myös jokaisella työntekijällä.

Työhyvinvoinnin ongelmat johtavat työmoraalikatoon
Työhyvinvointi vaikuttaa paikka paikoin jäävän pörssiyhtiöiden tuloksen maksimoin-
nin varjoon.

Onkin kysyttävä, onko nykyisessä globaalissa kvartaalitaloudessa mahdollisuut-
ta aidolle työhyvinvoinnille.

Tulisi olla! Työmoraali nimittäin rapautuu, kun työhyvinvointi tökkii. Työmoraa-
lin rapautuminen voi johtaa töiden laiminlyönteihin, tietojen panttaamiseen ja sitä
kautta laadun sekä tuloksen heikkenemiseen.

Työhyvinvointi vaikuttaa siis tehokkuuteen. Myös siksi se on työntekijän ja työn-
antajan yhteinen asia.

Varhaisen puuttumisen malli
Työhyvinvointia voidaan edistää monin tavoin. Esimerkkikäytäntönä hyvä työyhtei-
sö pyrkii havainnoimaan ja ennalta ehkäisemään lyhyitä sairauspoissaoloja osana
työyhteisön hyvinvointia. Aiemmin poissaoloihin ei kiinnitetty huomiota, mutta uu-
dessa mallissa on työyhteisössä sovittu, että useissa lyhyissä sairauspoissaolois-
sa henkilöä varten varataan kuulemistilaisuus, jossa paikalla on töistä poissa ol-
lut työntekijä, työterveyshuollon ihmisiä, työnantajan edustaja sekä työntekijöiden
edustaja. Tilaisuudessa kartoitetaan sairauspoissaolojen syitä ja selvitetään onko
mahdollisesti taustalla jotain, mikä johtuu pahoinvoinnista työyhteisössä.

Henkilö voi halutessaan kertoa tarkemmin sairauspoissaoloistaan, tosin ketään
siihen ei voi pakottaa. Tilaisuuden tarkoitus on parantaa ja ennalta ehkäistä työyh-
teisössä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia tai korjata työyhteisössä jo olevia ongel-
mia. Lisätietoja varhaisen puuttumisen mallista saa tarvittaessa työterveyshuollos-
ta.

Mallissa on tietysti huomioitava, että joukko on riittävän tiivis, niin että työnte-
kijä kokee keskustelun luottamuksellisena ja että paikallaolijat ovat häntä varten,
eivät häntä vastaan.

Säästöjä ja kestävää kehitystä työhyvinvoinnilla
Jos työhyvinvointi toteutuisi, säästäisi Suomi miljardeja: työelämän ongelmien
vuoksi menetetään vuosittain miljardeja euroja työkyvyttömyyseläkkeiden, saira-
uspoissaolojen, työtapaturmien ja työtehon alentumisen johdosta. Yleisimmät syyt
näille poissaoloille ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä masennus. Työterveislai-
toksen tutkimusten mukaan työhyvinvointiin tehty euron panostus tulee takaisin jo-
pa kuusinkertaisena.

Työhyvinvoinnin parantaminen rakentaa kestävän kehityksen työelämää. Sillä
osaltaan taattaisiin hyvä työympäristö tulevillekin työntekijöille. Työhyvinvointi on
aina yhteistyötä ja siinä voittavat yksilö, yritys ja yhteiskunta.

Teksti: JuHA AArniO, KArL ASpELin, JAn BAcKMAn, SiMO HiETAnEn, KAi
HuOHVAnAinEn, TuOMAS HYVärinEn, HArri JuSSiLA, rAiMO KAri, JuHA
KAuKOrAnTA, JAri KiViLuOMA, piLVi LEpp, niinA LuOSTArinEn, JAni MA-
LiLA, JOni niEMEnMAA, KAri niEMi, riKu niVAKOSKi, HArri rOKKOnEn,
TEEMu VAnninEn, HEnri Viiru JA JYri VirTA.

Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle

U LUKIJAN ÄÄNI
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Luottamusmiesten peruskurs-

sille kokoontui lokakuun vii-

meisellä viikolla kirjava jouk-

ko sähkömiehiä, ja muutama muun

alan edustaja. Kiljavan opistolla poh-

dittiin, mikä luottamusmies ylipää-

tään on, ja mitkä ovat luottamusmie-

hen tärkeimmät tehtävät.

Paljon piileviä ongelmia

Kurssia vetänyt opettaja Jari Toivo

kehuu kurssin yhteishenkeä.

– Porukka on ollut tosi hyvin mu-

kana. Kurssin on tarkoitus rakentua

paljolle keskustelulle, jotta voimme

yhdessä ratkaista niin työpaikalla il-

menneitä ongelmia kuin esimerkki-

ongelmiakin. Yllättävän paljon löytyy

sellaisia epäkohtia työpaikoilta, joita

ei kuvitellut edes olemassa oleviksi.

Kurssi kesti kaikkiaan viisi arki-

päivää, joille mahtui luottamusmies-

tehtävien pureskelua monelta kantil-

ta.

– Ensimmäinen päivä kului luot-

tamusmiehen tehtävien läpikäynnis-

sä. Toinen päivä koostui oikeudelli-

sista asioista, ja tänään vuorossa oli

Sähköliiton puheenvuoro sekä tiedot-

teen laatiminen. Loppuviikosta pääs-

tään käytännön harjoituksiin, joissa

opitaan, miten kohdata työnantaja, ja

keskustella asiallisesti mahdollisista

ongelmista, Toivo kertaa.

Työnantajat karkuteillä

Kurssilla vieraili Sähköliitosta työeh-

toasiamies Jaakko Aho ja sopimus-

vastaava Juha Lujanen. Miehet ker-

toivat tämänhetkisistä hakusaarrois-

ta, alan ongelmista sekä mahdollisis-

ta ratkaisuista.

– Luottamus on työpaikalla tär-

keää. On ikävää, että työpaikoilla on

yhä enemmän isäntiä, jotka eivät ym-

märrä, että työsopimuksessa on kaksi

”Pappi, lukkari,
talonpoika, kuppari”

niina Luostarinen
1. Olen Lahdesta, työskentelen Kuusitunturi

Oy:llä. Olen edustajiston jäsen, sähköistys- ja

talotekniikan johtokunnan jäsen sekä Lahden

sähköalan työntekijöiden hallituksen jäsen.

Olen toiminut vuoden luottamusmiehenä, ja

kurssille tulin suurella mielenkiinnolla.

2. Sähköliiton osuus olisi voinut olla pidem-

pi. Hyvää lisätietoa monelle olisi ollut esi-

merkiksi osastojen toiminta, ja miten siellä

pääsee vaikuttamaan. Tärkeänä pidän kurs-

silla opittuja lakipykäliä, ja niiden sovellusta,

sillä niitä tarvitsee nykyään paljon.

3. Tärkeimpänä pidän työehtosopimuksen

noudattamista työpaikoilla. Luottamusmie-

hen tehtävänä on valvoa sen noudattamista.

”Luottamusmies on
joka paikan höylä”

Teksti ja kuvat: Jemina Michelsson

osapuolta. Kuitenkin sopimuksessa on

aina kyse jonkinlaisesta kompromis-

sista, Jaakko Aho mietti.

Kaksikko kertoi myös työnantaji-

en yleisistä vippaskonsteista välttää

työntekijän oikeuksia viimeiseen asti.

– Usein käy niin, ettei työnantaja

vastaa luottamusmiehen yhteydenot-

toihin. Siinä sitä onkin, kun kyselee,

koska tapaaminen sopisi työnantajal-

le, eikä sellaista päivää koskaan löy-

dy. Näissä tapauksissa kannattaa ot-

taa yhteyttä liittoon, Aho kertoi.

Joka paikan höylä

Myös luottamusmiehen jaksaminen

oli yksi kurssin keskeisistä teemoista.

– Onhan se niin, että luottamus-

mies usein leimautuu valittajaksi, ja

sitä kautta silmätikuksi, miettivät

kurssilaiset yhteistuumin ruokatau-

olla.

– Luottamusmiehen täytyy olla va-

litettavastikin työpaikan moniosaaja.

Hänelle jää niin yleisten olojen valvo-

minen, työlainsäädännön noudattami-

sen seuranta, sekä kaikki muu hyvin-

vointiin ja oikeuksiin liittyvä. Luot-

tamusmies on joka paikan höylä, niin

pappi, lukkari, talonpoika kuin kuppa-

rikin, Jari Toivo runoilee. n

1. Mistä tuLet ja MiLLä
MieLin?

2. Mitä ajatteLet Luotta-
MusMiesten perus-
kurssista?

3. Mikä on LuottaMus-
MieheLLe tärkeintä?

GallupGallup

Luottamusmiehen on oltava moniosaaja

Jari Kiviluoma, Henri Viiru ja

TeemuVanninen tietävät, että

luottamusmieheltä vaaditaan

rutkasti asennetta, rehellisyyttä ja

selkärankaa.
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Juha haarnio
1. Olen Tampereelta ja työskentelen SKM

Asennuksella. Luottamusmiehenä olen toi-

minut kohta vuoden. Luottamusmieheksi mi-

nut ajoi ajatus vääryydestä, jota moni työpai-

koillaan kokee.

2. Meitä varoitettiin isosta asiamääräs-

tä kurssin alussa ja asiaa olisi riittänyt vaik-

ka kuukaudeksi. Kurssi on ollut todella hyö-

dyllinen. Suomenmaa on täynnä järjestö- ja

lakisotkua, josta työntekijän on vaikea py-

syä perässä. Kurssilla asioihin on saanut ai-

van uuden näkökulman lain kautta. Mieles-

täni työnantajille pitäisi olla vastaava kurssi.

Työnantajat tuntuvat ajattelevan usein, et-

temme työntekijöinä tiedä oikeuksiamme ja

ajavat sitten ihan hulluja asioita yksipuoli-

sesti, keskustelematta työntekijän kanssa.

3. Luottamusmiehen on tärkeä toimia välikä-

tenä työnantajan ja työntekijän välillä. Ikään

kuin rauhanneuvottelijana.

raimo Kari
1. Olen UPM Lappeenrannan biojalosta-

molta ja tulin avoimin mielin. Toiveissa on

saada apua käytännön työkaluihin ja so-

pimusasioihin. Olen töissä uudella jalos-

tamolla, joten pelisäännöt on hyvä tietää.

Olen paperiliittolainen, mutta sujuvas-

ti on mennyt täällä sähkömiesten joukos-

sa. Luottamusmiehenä olen toiminut syys-

kuusta lähtien.

2. Kurssi on ollut yleissivistävä. Porukka

on ollut tosi hyvä ja käytännön asioista hy-

vin perillä.

3. Pidän tärkeänä työnantajan kanssa asi-

oista reilusti sopimista ja siihen täällä on

saanut eväitä.

Sähköauton ilmaisen lataamisen päivät ovat

ohi. Sähkö- ja elektroniikkatarviketuotta-

ja Ensto ja pysäköintipalvelu EasyPark kehit-

tävät sähköautojen latausmaksujärjestelmää

mobiiliin.

– Auto on pysäköitävä latausta varten, jo-

ten on järkevää yhdistää pysäköintimaksu ja

latausmaksu, EasyPark-konsernin sähköisen

liikenteen hankkeiden vastaava johtaja Mag-

nus Flodberg sanoo.

Tähän asti sähköauton lataaminen on

vaatinut puhelinsoittoa tai tekstiviestin lä-

hettämistä, nyt kehitteillä oleva mobiilisovel-

lus tunnistaisi käyttäjänsä automaattisesti.

Mobiilimaksujärjestelmä toimisi laskutuksen

ohella myös latauksen tilan kertovana palve-

luna.

– Mobiilimaksun ansiosta voimme myös

ilmoittaa latauksen tilan asiakkaalle reaali-

ajassa, jotta kuljettaja osaa palata autolleen

sopivaan aikaan, Flodberg kertoo.

eu sähköautoilun takana

Sähköautojen yleistyminen euroopassa on

osa EU:n vaihtoehtoisten polttoaineisiin täh-

täävää suunnitelmaa. Pyrkimyksenä on tukea

tankkauspaikkojen luomista, jotta sähköau-

toista tulisi kilpailukykyinen vaihtoehto. Toi-

menpiteenä on latauspisteiden lisääminen,

ja Euroopan sisäisten latauspisteiden yhte-

näisyys.

Tällä hetkellä on valmisteilla EU-direktii-

vi, joka velvoittaa maat investoimaan merkit-

tävästi latausinfrastruktuuriin vuoteen 2020

mennessä. Vuoden alussa Euroopan komissio

ilmoitti latauspisteissä käytettävästä kaikille

jäsenmaille yhteisestä 2 tyypin pistokkeesta.

Suomessa muutama kymmen energiayh-

tiötä on sitoutunut koko maan kattavan la-

tausverkoston luomiseen. Olemassa on jo

mobiilisovellus ja kartta, joihin on kerätty

kaikki Suomen latauspisteet.

sähköauton latauksen hallinta
hoituu pian älypuhelimella

Tänä vuonna rakentaminen jatkaa supistu-

mistaan 3 prosentin verran. Rakentaminen

on vähentynyt jo kuuden peräkkäisen vuosi-

neljänneksen ajan. Rakennusteollisuus RT

ennakoi syksyn suhdannekatsauksessaan, et-

tä rakentaminen pysyy vielä ensi vuodenkin

miinuksella.

Talonrakennustöitä arvioidaan aloitetta-

van kuluvana vuonna yhteensä 31 miljoonan

kuutiometrin edestä eli 6 prosenttia vähem-

män kuin edellisvuonna. Taso on alempi kuin

vuoden 2009 taantumassa. Ensi vuoden aloi-

tusmäärien odotetaan pysyvän suurin piirtein

ennallaan.

Vetoapua valtiolta

Uusien asuntojen aloitukset supistuvat 27

000:een tänä vuonna, sillä vapaarahoittei-

nen asuntokysyntä on kärsinyt talousepävar-

muuksista. Viime vuosina perustettujen uusi-

en asuntorahastojen merkitys on lisääntynyt

asuntokaupassa, ja ne ovat korvanneet osit-

tain kotitalouksien vähentynyttä kysyntää.

Omakotitalojen aloitusten ennakoidaan su-

pistuvan 8 500:een, joka on poikkeukselli-

sen pieni määrä.

Ensi vuonna asuntojen aloitusmääriin ei

odoteta suuria muutoksia. Asuntorakenta-

jat ovat ainakin tällä hetkellä melko luotta-

vaisia ensi vuoden omistusasuntotuotannon

suhteen.

Valtion tukema asuntotuotanto yltänee

7000 asuntoon tänä vuonna. Hallituksen ke-

hys- ja budjettiriihessä päätettiin maalis-

kuussa lisätoimista, joilla normaalien vuok-

ra-asuntojen tuotantoa pyritään lisäämään.

Huhtikuusta 2013 alkaen voimassa ovat ol-

leet muun muassa käynnistysavustukset Hel-

singin seudulle sekä omavastuukoron lasku

yhteen prosenttiin.

Infrarakentaminen vähenee entisestään

Liike- ja toimistorakennusten aloitukset pu-

tosivat vuoden alkupuoliskolla peräti 45 pro-

senttia viimevuotisesta. Toimitilarakenta-

misen pohja on kuitenkin nähtävästi nyt

saavutettu, vaikka talouden epävarmuus pi-

tää investoinnit edelleen matalalla tasolla.

Liikerakentamisessa myönteinen lupakehi-

tys voi ennakoida lievää piristymistä. Hank-

keita on paljon vireillä, mutta niiden aloituk-

set ovat jääneet toistaiseksi toteutumatta.

Toimistorakentamista ylläpitää uusien, te-

hokkaiden tilojen kysyntä ja omaperustainen

tuotanto. Teollisuusrakentaminen supistuu,

mutta varastorakentaminen kasvaa.

Talonrakentamisen pohjatöiden vähene-

minen painaa myös infrarakentamista sel-

västi miinukselle. Maa- ja vesirakennusin-

vestoinnit ovat edellisen kerran olleet näin

vähäisiä vuonna 1996. Valtion elvytystoimis-

ta ei ole infralle sanottavasti apua, sillä ne

kohdistuvat valtaosin korjausrakentamiseen.

Rakentamisen hinta- ja kustannustason

nousu jatkuu tänä vuonna aiempaa hitaam-

pana.

Rakennusinvestoinnit vähenivät 4 pro-

senttia viime vuonna, ja tänä vuonna alamä-

ki on jatkunut lähes samansuuruisena. Vain

asuinrakennusinvestoinnit pysyivät ennallaan

tammi-kesäkuussa, mutta asuinrakennusten-

kin lupakehitys oli heikkoa. Toimitilainves-

toinnit ovat edelleen supistuneet kymmenyk-

sen.

Rakennustoiminnan työllisten määrä on

pysynyt ennallaan vaikka tuotantomäärät ovat

supistuneet. Toisaalta alan työttömyys on sa-

manaikaisesti lisääntynyt.

rakentamisen loiva luisu jatkuu

SAK kulttuurirahasto julistaa vuoden 2014

apurahat haettaviksi. Apurahoja voivat hakea

kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen

yksityiset jäsenet tai harrastaja-ryhmät.

sak:n kulttuuriapurahat 2014
Hakusovellus ja hakuohjeet löytyvät

1.11.2013 alkaen Kansan Sivistysrahas-

ton (KSR) osoitteesta www.sivistysrahas-

to.fi. Internetissä täytetty, tulostettu ja alle-

kirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan

31.12.2013 mennessä osoitteeseen Sähkö-

liitto, Minna Ahonen, PL 747, 33101 Tam-

pere.

SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Si-

vistysrahaston yhteydessä erikoisrahastona.

Jos hakijan ammattiliitolla on oma rahas-

to KSR:ssä, käsitellään hakemus myös sen

apurahoja jaettaessa ilman eri hakemusta.

Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle

myös henkilökohtaisesti.

Lisätietoja

Merja Lehmussaari, puh 040 504 2152

(merja.lehmussaari@sak.fi)

Minna Ahonen, puh. 050 409 8455

(minna.ahonen@sahkoliitto.fi)
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Juha Jumisko aloitti kesä-

kuun alussa Sähköliiton nuo-

risoasiamiehenä. Alkustartti

on ollut vauhdikas. Liiton ja osasto-

jen nuorisotoiminnan kehittämiseksi

on vireillä monenmoista.

– Ensi vuonna on tarkoitus kään-

tää uusi lehti liiton nuorisotoimin-

nassa. Vuoden 2014 toimintasuunni-

telman tavoitteet ovat korkealla, Ju-

misko paljastaa.

Ensi töikseen tuore nuorisoasia-

mies perehtyi liiton aiempaan nuori-

sotoimintaan.

– Huomasin sen olleen aika köy-

käistä. Varsinaista nuorisoasiamies-

tähän Sähköliitossa ei ole ollut kym-

meniin vuosiin. Liitto ei ole juurikaan

tarjonnut tapahtumia nuorille ja am-

mattiosastojenkin nuorisotoiminta

on melko vähäistä.

Jumisko on selvittänyt, että am-

mattiosastojen valitsemia nuoriso-

sihteereitä on tällä hetkellä 29 kap-

paletta, mutta varsinaista nuoriso-

toimintaa on toteuttanut vain muu-

tama osasto.

– Osaksi syynä on varmasti ollut

liiton tuen puute, Jumisko arvelee.

Toimintaohje osastojen

nuorisosihteereille tekeillä

Sähköliiton nuorisoasiamies lupaa

olla vankkana tukena osastojen nuo-

risosihteereille.

– Nuorisosihteereiden avuksi on

tekeillä myös toimintaohje, jonka tar-

koitus on helpottaa nuorisosihteerei-

den toimintaa. Ohjeesta löytyy kaik-

Jumisko innostaa
nuorisosihteereitä

ki tarvittava tieto nuorisotoiminnan

pyörittämisestä ammattiosastossa.

Toimintaohje lähetetään osastoille

vuoden loppuun mennessä, Jumisko

lupaa.

– Lisäksi ensi keväänä järjes-

tetään osaston nuorisosihteereille

kurssi, jossa nuorisosihteerit ja mah-

dollisesti perustettujen nuorisojaos-

tojen jäsenet saavat opastuksen nuo-

risotoiminnasta ammattiosastoissa

ja Sähköliitossa. Kurssille voivat to-

ki osallistua muutkin nuorisotoimin-

nasta kiinnostuneet jäsenet.

Juha Jumisko pohtii, että ammat-

tiosastojen rooli nuorisotoiminnan

onnistumisen kannalta on suuri.

– Suurimman vastuun kantaa tie-

tysti osaston nuorisosihteeri. Kun

osastot syyskokouksissaan valitse-

vat nuorisosihteereitä, on osastojen

hallitusten huolehdittava, että valit-

tu henkilö saa riittävän perehdytyk-

sen tehtävän hoitamiseen. Ilman si-

tä nuorisosihteeri jää ilman tukea ja

toimintaa on vaikea aloittaa puut-

teellisin tiedoin.

Nuorisosihteereille paikka

osaston hallituksiin

– Olisi myös perusteltua, että valittu

nuorisosihteeri olisi ammattiosaston

hallituksen jäsen ja näin ollen tietoi-

nen osaston toiminnasta muutenkin

kun nuorisotoiminnan osalta.

Juha Jumisko lupaa olla käytettä-

vissä, jos apua osastojen nuorisotoi-

minnan käynnistämisessä tarvitaan.

– Olkaa siis rohkeasti yhteydessä

heti valinnan jälkeen, jos tuntuu sil-

tä, että nuorisotoiminnan käynnistä-

misessä on alkuvaikeuksia.

Jumisko kertoo, että Sähköliitto

satsaa jatkossa nuorisotoimintaan

monellakin tapaa järjestämällä toi-

mintaa sekä alueellisesti että valta-

kunnallisesti. Alueellinen toiminta ja

tapahtumat pyritään toteuttamaan

aina yhdessä jonkin alueella sijaitse-

van ammattiosaston kanssa.

– Alueellisia tapahtumia järjeste-

tään keväällä. Ammattiosastoja tie-

dotetaan tarkemmista ajankohdis-

ta hyvissä ajoin. Liiton valtakunnal-

linen nuorisotapahtuma järjestetään

ensi vuoden syyskuussa Tampereel-

la. Kaikki tilaisuudet sisältävät kou-

lutusta nuoria kiinnostavista aiheis-

ta, mukavaa yhdessäoloa ja hauskan-

pitoa unohtamatta.

Työmarkkinatiedotus

avainasemassa

– Työmarkkinatiedotus ammatti-

opistoilla on merkittävä osa nuoril-

le suunnattua toimintaa. Sähköliiton

oppilasjäsenyys ja sitä kautta tule-

va tieto liitosta jo opiskeluaikana on

nuorelle tärkeä asia.

Juha Jumisko kertoo, että syksyn

oppilaitoskiertue on käynnissä. Koh-

deryhmänä kiertueella ovat syksyllä

sähköisten alojen opintonsa aloitta-

neet nuoret.

– Olemme jo ehtineet kiertää usei-

ta ammattiopistoja ja saaneet ison

määrän uusia oppilasjäseniä. Kevääl-

lä pyrimme tavoittamaan vastaavan-

laisella kiertueella opintonsa päät-

täviä opiskelijoita ja muistuttamaan

heitä liittoon kuulumisen tärkeydes-

tä työelämään siirryttäessä.

Jumisko lisää, että työmarkkina-

tiedotuksia ovat liiton henkilökun-

nan lisäksi käyneet vetämässä myös

ammattiosaston aktiivit.

– Lisää tiedottajia kaivattaisiin

rinkiin mukaan. Kierrettäviä ammatti-

opistoja on yli 80 ja tiedottajia turhan

vähän. Joitain opistoja jää väkisinkin

ilman tiedotusta, koska kaikkialle em-

me valitettavasti vain ehdi.

Työmarkkinatiedottajille

tulossa kurssitusta

– Työmarkkinatiedottajiksi haluaville

on tulossa kurssi, joten kaikki tiedot-

tamisesta innostuneet mukaan! Kurssi

ei ole edellytys tiedottajaksi haluaval-

le. Liitolta löytyy tiedotusmateriaalia,

joten olkaa yhteydessä, jos tiedotus

oman paikkakunnan ammattiopistolla

kiinnostaa, Jumisko opastaa.

Hän kertoo, että ensi vuoden nuo-

risotoiminnan kehityskohteena on

myös nuorille suunnatun tiedotuksen

kehittäminen.

– Tiedotuksen merkitys nuorten jä-

senten tavoittamiseksi vaatii uusia

keinoja ja kanavia. Ammattiosasto-

jen kannattaa miettiä uusia tapoja ta-

voittaa ammattiosaston nuoria jäse-

niä. Käykäähän tykkäämässä Sähkölii-

ton Facebook-sivua! Fb on hyvä kana-

va markkinoida nuorille suunnattuja

tapahtumia, Jumisko vinkkaa.

Nuorisoasiamies lupaa osallistua

nuorille suunnatuille messuille ensi

keväänä kahteen otteeseen.

– Tammikuussa olemme mukana

Next Step -messuilla Helsingissä ja

huhtikuussa Taitaja-messuilla Lah-

dessa. Next Step -messut ovat valta-

kunnalliset koulutus- ja työpaikka-

messut ja Taitaja-messut Suomen suu-

rin ammatillisen koulutuksen vuo-

sittainen tapahtuma, jonka ytimen

muodostaa nuorten ammattitaidon

SM-kilpailu. nTeksti ja kuva: Riitta Kallio

Jumisko innostaa
nuorisosihteereitä

Nuorisotoim
intaan tarvitaan

aktiivisia jäseniä, am
matti-

osastoja ja varsinkin

nuorisosiht
eereitä.
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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

Maksupäivät joulukuussa ja tammikuussa
4.12.2013 • 5.12.2013 • 11.12.2013 • 13.12.2013 • 18.12.2013

20.12.2013 • 23.12.2013 • 27.12.2013 • 30.12.2013 • 2.1.2014

8.1.2014 • 9.1.2014 • 10.1.2014

Viikosta 3 alkaen normaalit maksupäivät keskiviikko ja perjantai

Täytä jatkohakemus ai-
na neljältä täydeltä viikol-
ta tai kokonaiselta kalen-
terikuukaudelta. Jos täytät
hakemuksesi joltain muul-
ta ajalta, maksusi saattaa
viivästyä, koska se ei mene
automaattisesti työttömyys-
kassassa maksuun.

Työttömyyskassan verkkopalve-

lun kautta voit lähettää jatkoha-

kemuksen sähköisesti, kun olet jo

saanut päivärahaa eikä päivärahan

maksamisessa ole katkosta.

Jatkohakemuslomakkeissa on

kaksi erilaista hakemustyyppiä:

• ei-muutettava jatkohakemus

• muutettava jatkohakemus

Käytä ei-muutettavaa jatkohake-

musta, kun työttömyytesi on jat-

kunut koko neljän viikon tai ka-

lenterikuukauden hakujakson ajan

yhdenjaksoisena. Ohjelma au-

kaisee sinulle esitäytetyn jatko-

hakemuslomakkeen merkinnöillä

työtön. Jos hyväksyt hakemuk-

sen, klikkaa Allekirjoita ja hyväk-

sy -painiketta, jonka jälkeen ha-

kemus lähtee työttömyyskassaan.

Ei-muutettava jatkohakemus me-

nee työttömyyskassassa suoraan

maksuun ja rahat ovat tililläsi no-

peimmin.

Muutettavaa jatkohakemusta

käytetään silloin, kun hakujakson

aikana olet ollut työssä, sairaa-

na, vuosilomalla tms. tai jos työt-

tömyytesi päättyy ja haet tämän

vuoksi päivärahaa lyhyemmältä

kuin neljän viikon ajalta.

Ohjeita verkkopalvelun käyt-

töön löydät työttömyyskassan net-

tisivulta.

Näin saat maksusi nopeammin

Noin 300 000 työttömyyskassan

jäsentä sai viime vuoden aikana

ansiopäivärahaa työttömyyden tai

aktiivitoimenpiteen ajalta. Vuorot-

telukorvausta maksettiin noin 20

000 jäsenelle.

Työttömyyskassoissa oli vuoden

2012 lopussa noin kaksi miljoo-

naa jäsentä, mikä vastaa noin 75

%:a työmarkkinoilla olevista hen-

kilöistä.

Työttömyyskassat maksoivat

jäsenilleen vuonna 2012 yhteensä

2,1 miljardia euroa eri etuuksina.

Ansioturvan osuus etuusmenoista

oli 2 miljardia. Vuorottelukorvauk-

sina maksettiin noin 120 miljoo-

naa euroa. Etuusmenot kasvoivat

viime vuonna 5 % edellisvuoteen

nähden.

Etuuden saajien määrä laski

Noin 15 % työttömyyskassojen jä-

senistä sai viime vuoden aikana

ansiopäivärahaa vähintään yhdel-

tä päivältä. Ansiopäivärahan saa-

jista noin 15 % prosenttia suoritti

viime vuoden aikana omaehtoi-

sia opintoja, osallistui työvoima-

poliittiseen aikuiskoulutukseen tai

muuhun työllistymistä edistävään

palveluun.

Etuuden saajien määrä las-

ki edellisvuoteen nähden kaikissa

muissa ryhmissä, paitsi omaehtoi-

sia opintoja suorittavien ja vuorot-

teluvapaalla olevien kohdalla.

Työttömyysturvan tasokorotus

vaikutti valtion rahoitusosuuteen

Valtio maksaa peruspäivärahaa

vastaavan osuuden ansiopäivä-

rahasta ja vuorottelukorvaukses-

ta. Vuonna 2012 valtio rahoitti

noin 42 % etuusmenoista. Työttö-

myyskassa rahoitti 5,5 % ja työt-

tömyysvakuutusrahasto noin 53 %

etuusmenoista.

Valtion rahoitusosuus nousi ja

työttömyysvakuutusrahaston rahoi-

tusosuus laski 6 prosenttiyksikköä

vuonna 2012 edellisvuoteen näh-

den. Muutos johtuu vuoden 2012

alussa toteutetusta työttömyystur-

van tasokorotuksesta, joka vaikutti

valtion rahoittamaan ansiopäivära-

han perusosaan.

Työttömyysetuuksien rahoitus

turvataan tasoitusrahastoilla

Työttömyyskassalla tulee olla ta-

soitusrahasto rahoituksen ja mak-

suvalmiuden turvaamiseksi.

Vuoden 2012 lopussa työttömyys-

kassojen tasoitusrahastojen keski-

arvo oli 167 %, mikä vastaa työt-

tömyyskassojen omalla vastuulla

olevien etuus- ja hallintokulu-

jen runsaan puolentoista vuoden

määrää.

Lähde

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

on julkaissut työttömyyskassojen

taloutta ja jäsenistöä kuvaavan ti-

lastojulkaisun. Julkaisu löytyy os-

oitteesta www.tyj.fi/jasenyysjata-

lous. Julkaisun tiedot perustuvat

Finanssivalvonnan keräämiin tie-

toihin sekä Yhteisjärjestön teke-

mään kassakyselyyn.

Sähköalojen työttömyyskassa 31.12.2012

• Jäseniä 20780

• Etuuden saajien osuus jäsenmäärästä 17,3 %

• Tasoitusrahasto 161 %

• Maksetut etuusmenot 28,1 milj. euroa

1

Tatsi 2/2013

Tatsia elämään on sarja leirejä
Lapissa. Leirit on tarkoitettu sinulle,
nuori työtön, joka etsit omaa paikkaasi
elämässä. Hyvässä porukassa etsiminen
on helpompaa. Tule ja kokeile!

Kenelle? 20–35 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on ollut vaike-
uksia oman työ- ja koulutuspolun löytämisessä tai mielekkään
arjen rakentamisessa.

Milloin? Seuraavat leirit järjestetään

7.12.—13. 12. 2013
17.3.—23.3.2014
7.4.—13.4.2014

MiTä? Maksuton leiriviikko Lapissa, Muonion Utkujärvellä
pienen tiiviin porukan seurassa. Elämyksiä Lapin luonnossa
vuodenajan mukaan, käden taitoja ja yhteistä ohjelmaa. Leirit
ovat päihteettömiä. Helsingistä Muonioon lähtee maksuton
yhteiskuljetus, johon pääsee mukaan matkan varrelta eri
paikkakunnilta.

MiTen pääsee MuKaan? Ilmoittaudu tai kysy lisää
lähettämällä sähköpostia tai soittamalla Anna-Maria Isolalle,
p. 0400 808 165 / anna-maria.isola@sak.fi

KuKa järjesTää? Leirit järjestää Työttömien ay-jäsenten
tukiyhdistys TATSI ry, yhteistyökumppaneinaan Ehyt
ry, Takuu-säätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Vailla
vakinaista asuntoa ry, Hyvinkään ja Riihimäen aikuis-
sosiaalityö ja diakoniatyö.

lähde leirille
lappiin!

Joka kuudes työttömyyskassan
jäsen sai ansiopäivärahaa
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12.12.2013 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 2.12. 2013 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

OSASTOT TOIMIVAT

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Ammattiosasto N:o 1 ry

001 Oulun Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto N:o 1 ry:n perintei-

nen pikkujoulu pidetään Hotelli La-

saretin Yrjönsalissa (Kasarmintie 13)

pe 29.11.2013 alkaen klo 19.00.

Tarjolla on herkullinen jouluateria ja

ohjelmaa. Mukaan mahtuu 100 en-

simmäistä ilmoittautujaa rajallisten

tilojen vuoksi. Sitovat Ilmoittautumi-

set pe 15.11.2013 mennessä Jukka

Lallille, p. 040 747 5480 tai 050

522 0423.

Tervetuloa! Toivottaa osaston

– Hallitus.

002 Veitsiluodon sähkö- ja

automaatiotyöntekijät ry

Syyskokous pidetään Hotelli Palomestarin ti-

loissa ti 26.11.2013 klo 18.00 alkaen. Kä-

sitellään sääntöjen syyskokoukselle määrää-

mät asiat, mm. talousarvio ja henkilövalinnat

vuodelle 2014. Kokouksessa läsnä Sähkölii-

tosta Markku Kemppainen. Kokouksen jäl-

keen tarjolla pientä iltapalaa. Tervetuloa! –

Hallitus

Teatteri-ilta SAAMELANDIA Kemin kau-

punginteatterissa 30.11.2013 klo 19.00.

Lähde mukaan osaston järjestämään teatte-

ri-iltaan. Ennen esitystä jouluillallinen Hotel-

li Merihovissa klo 16.30, jonka jälkeen siir-

rymme teatterille seuraamaan illan esitystä.

Tilaisuus on avec, omavastuuhinta 20 €/hlö.

Omavastuun voi maksaa myös kulttuurisete-

leillä tai Eforan kustantamalla teatterilipulla.

Lippuja on varattu 40 kpl, paikat täytetään

ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoit-

tautumiset osaston pj:lle p. 040 726 9867

tai sähköpostilla teuvo.haapaniemi@efora.fi

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe

13.12.2013 klo 18.00 Rokua Health &

Spassa. Esillä sääntöjen määräämät ja muut

esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen viete-

tään pikkujoulua ruokailun ja tanssien mer-

keissä. Ilmoittautumiset 2.12.2013 men-

nessä p. 050 316 3630 Matti tai 050 454

8904 Ari. Jäsenet tervetuloa puolison tai ys-

tävän kanssa! Terveisin osaston hallitus.

004 Kemijoen Energia-alan työntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

7.12.2013 ravintola Pohjanhovissa klo

17.00 alkaen. Esillä sääntömääräiset ja jä-

senten esittämät asiat. Kokouksen jälkeen

on joululounas. Sitovat ilmoittautumiset

15.11.2013 mennessä, martti.myllykan-

gas@kemijoki.fi tai ilkka.laitinen@kemijoki.fi

005 Lounais-Hämeen Sähkötyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

7.12.2013 Forssan järjestöjentalolla klo

12.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen

määräämät asiat. Kokouksen jälkeen ruokai-

lu Ravintola Martinassa. Tervetuloa!

– Hallitus

011 Tampereen Seudun

Sähköalantyöntekijät ry / veteraanijaosto

Veteraanijaosto kokoontuu ma 25.11.2013

klo 14.00 osaston toimistolla, Näsilinnan-

katu 33 b A.

013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammat-

tiosasto ry

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin am-

mattiosasto ry:n syyskokous pidetään ra-

vintola Harlekiinin Skycabinet -tiloissa

28.11.2013 klo 18.00 alkaen. Kokoukses-

sa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osasto

tarjoaa päivällisen. Tervetuloa!

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe

22.11.2013 Nokian Keilaamolla. Käsitel-

lään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen

jälkeen saunomismahdollisuus.

Tervetuloa! – Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

to 28.11.2013 klo 18.00, hallitus jo klo

17.30. Kokouspaikkana toimii Varuskunta-

kerho, Kadettikoulunkatu 3.

Tervetuloa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry

Pikkujouluteatteri la 7.12.2013 klo 19.00

Eräs-teatterilla, Aulangontie 1, Hämeen-

linna. Näytöksenä ”Kuin tuhka tuuleen”.

Näytöksen jälkeen jäämme viettämään pik-

kujoulua. Tarjolla kilpailuja, iltapalaa ja vir-

vokkeita. Ilmoittautumiset 2.12. mennessä

rauno.vuorinen@ruukki.com tai p. 040 522

3628. Jäsenet kumppaneineen tervetullei-

ta! Osanottajamäärä rajallinen, toimi heti!

Vuoden viimeinen hallituksen kokous

ma 9.12.2013. Esityksiä kokouksen asia-

listaan voi ilmoittaa puheenjohtajalle in-

fo@hameenlinnansahkotyontekijat.fi tai p.

050 505 2279.

024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Osaston sääntömääräinen syyskokous pide-

tään ravintola Amandassa 10.12.2013 klo

18.00 (hallitus klo 17.00). Kokouksessa

käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

– Hallitus

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään to

28.11.2013 klo 17.00 alkaen Hotelli De-

gerbyn kokoustilassa, Loviisassa. Esillä

sääntöjen syyskokoukselle määräämät asi-

at, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio

vuodelle 2014, henkilövalinnat jne. Koko-

uksen jälkeen ruokailu! – Hallitus

026 Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pietään ti

3.12.2013 klo 19.00 alkaen osaston toi-

mistolla, Vapaudenkatu 79 A. Esillä sääntö-

määräiset ym. esille tulevat asiat.

Tervetuloa! – Hallitus

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry

Syyskokous pidetään ma 2.12.2013 Klo

18.00 Ravintola Old Alexanderissa, Mäntäs-

sä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston jouluillallinen jäsenille ja puolisoil-

le to 5.12.2013 klo 20.00 Mäntän Myl-

lyrannassa. Ennakkoilmoittautumiset ti

26.11.2013 mennessä K. Nousiaiselle p.

044 286 5266 tai T. Virkille p. 050 325

6698. Tervetuloa! – Hallitus

030 Anjalankosken Sähkötyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään 19.11.2013

klo 17.00 alkaen osaston toimitiloissa. Ko-

kouksessa käsitellään sääntömääräiset ja

ajankohtaiset asiat. Osaston kokouksen jäl-

keen pidetään vapaa-aikayhdistyksen ko-

kous. Tervetuloa! – Hallitus

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 30.11.2013 hotelli Cumuluk-

sessa, Kuopiossa, klo 16.00. Käsitellään

sääntömääräiset asiat. Paikalla myös Jouni

Leppänen Sähköliitosta. Tilaisuuden jälkeen

ruokailu. Tervetuloa mukaan uudet ja van-

hemmatkin osastomme jäsenet! – Hallitus

038 Naantalin Voimalaitostyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

Naantalin Ravintola Kala Trapissa pe

29.11.2013 klo 18.30 alkaen. Kokouksen

jälkeen osallistujille tarjotaan päivällinen.

Jäsenet tervetuloa! – Hallitus

039 Tietoliikenne- ja

Informaatiotekniikka os. 039 ry

Syyskokous pe 29.11.2013 klo 18.00 Ho-

telli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki. Esil-

lä osaston sääntöjen syyskokoukselle mää-

räämät asiat. Ilmoita osallistumisesta

22.11.2013 mennessä Henrik Holmberg p.

050 555 2734 tai henkka.holmberg@ko-

lumbus.fi. Osasto tarjoaa kokouksen jälkeen

illallisen. Tervetuloa! – Hallitus

041 Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous 12.12.2013

klo 18.00 Turun Pyrkivän Urheilutalol-

la, Tuureporinkatu 2, 20360 Turku. Esillä

sääntömääräiset asiat. Sähköliiton edusta-

ja paikalla. Kahvi- ja voileipätarjoilu. Kaikki

osaston jäsenet ovat tervetulleita vaikutta-

maan! Terveisin osaston hallitus.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous 28.11.2013

klo 18.00 Raksan toimistolla, Sibeliusbule-

vardi 36, Porvoo. Tervetuloa! Terveisin osas-

ton hallitus. www.porvoonsahkotyonteki-

jat.net

Perinteinen Pikkujouluruokailu

29.11.2013 klo 18.00 Café Cabriolessa,

Rauhankatu 30, Porvoo. Ilmoittautumiset

Keijo Kulojoelle 18.11. mennessä p. 040

557 3786. Perinteinen joulubuffet juomi-

neen. Menu löytyy kotisivuilta: www.por-

voonsahkotyontekijat.net

046 Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään to

21.11.2013 klo 18.00 osoitteessa Ravinto-

la Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, Harjavalta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja

muut ajankohtaiset asiat. Kaikki jäsenet ter-

vetuloa! – Hallitus

Jouluruokailu la 7.12.2013 klo 18.00.

Paikka on ravintola Hakuninmäki, Pyydys-

katu 1, Harjavalta. Ilmoittautumiset vii-

meistään 1.12. mennessä Pasi Lehdolle p.

0400 926 119 tai sähköpostilla pasi.leh-

to@spsoy.fi. Tervetuloa! – Hallitus

047 Ukin Sähkötyöntekijät ry

Syyskokous 22.11.2013 klo 18.00 Hotelli

Lännentie, Uusikaupunki.

056 Ikaalistenseudun Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

29.11.2013 klo 18.00 Hämeenkyrön Paus-

si Paikalla, osoitteessa Moisiontie 1. Esillä

sääntömääräiset ja jäsenten esittämät asi-

at. Lisäksi osasto kartoittaa jäsenten kiin-

nostusta sähköasentajan ammattitutkinnon

suorittamiseen. Tutkinnosta lisäinfoa koko-

uksessa. Tervetuloa!

– Hallitus

058 Joensuun Sähköalantyöntekijä ry

Osaston syyskokous pidetään 26.11.2013

klo 18.30 Teatteriravintolassa. Kokouksen

jälkeen ruokailu. Ilmoita osallistumisesi ko-

koukseen hyvissä ajoin (väh. 6 pv) ennen

kokousta Kari Heinoselle p. 050 454 7319.

Tervetuloa!

059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

22.11.2013 klo 18.00. Paikka Saunaklu-

bi, Saimaankatu 8, Lahti. Käynti sisäpihan

kautta. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen ruokailu ja vapaata seu-

rustelua saunomisen merkeissä.

070 Suomenselän Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

Virroilla Mikon talon Ravintolassa pe

13.12.2013 klo 18.30. Esillä sääntöjen

syyskokoukselle määräämät asiat, lisäksi

käsitellään virkistysmatkan kustannusta-

lousarvio esityksen johdosta. Perinteises-

ti nautimme pikkujouluaterian, joten jou-

kolla mukaan myös eläkeläiset. Tervetuloa!

– Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry

Syyskokous pidetään 28.11.2013 klo

18.00. Paikka Hotelli Pitkä-Jussi Kurikassa.

Osaston hallitus kokoontuu samassa paikas-

sa tuntia aikaisemmin (klo 17.00).

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry

Eläkejaoston kokous 4.12.2013 klo 13.00

Kettumäen palvelukeskuksessa.

Tarjolla joulupuuroa ja kahvit. Tervetuloa!

075 Verkostoalan ammattilaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous 17.11.2013

klo 11.00, Holiday in Helsinki-Vantaa Air-

port, Rälssintie 2, Vantaa. Ilmoittautumiset

palautelomakkeen kautta www.verkostoala-

nammattilaiset.com
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080 Heinolan Sähkömiehet

Ammattiosasto 80 ry

Varsinainen syyskokous pe 29.11.2013

Bar Bulmerin kabinetissa. Kokous alkaa

klo 18.30. Kokouksessa esillä sääntöjen

syyskokoukselle määräämät asiat. Koko-

uksen jälkeen varattu sauna ja napostelta-

vaa. Kaikki osaston jäsenet tervetuloa ko-

koukseen! – Hallitus

085 Salon Seudun Heikko- ja

Vahvavirtaosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous to

28.11.2013 kello 19.00 Ravintola Rika-

lassa, Asemakatu 15, Salo. Esillä sääntö-

määräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry

Syyskokous 21.11.2013 klo 19.00, Raa-

hen Sähkömiehet ry:n toimitila, Ratsukatu

5 E, Raahe. Kokouksessa käsitellään sään-

töjen syyskokoukselle määräämät asiat ja

muut esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

keen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

100 Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 22.11.2013 klo 18.00 Canti-

na Zapatan kokoustilat, 4 krs. Mannilantie

44, Järvenpää. Käsitellään sääntöjen mää-

räämät asiat. Kokouksen jälkeen on ruo-

kailu virvokkeineen. Lisätietoja sihteeri

p. 044 425 2552.

101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry

Syyskokous pidetään Ylivieskassa, Hotel-

li Käenpesässä to 5.12.2013 klo 19.00.

Esillä varsinaiset syyskokousasiat. Osal-

listujille tarjoillaan jouluruokailu. Tervei-

sin hallitus.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe

29.11.2013 klo 18.00 Nummelan keila-

hallin kokoustiloissa. Kokouksessa käsitel-

lään sääntöjen määräämät asiat. Tervetu-

loa! – Hallitus

Syysillan keilakilpailut Nummelan kei-

lahallilla pe 29.11.2013 klo 19.00. Hui-

keat palkinnot! Keilailun jälkeen sauno-

mismahdollisuus, ruokailu ja virvokkeita.

Tervetuloa oikein porukalla!

108 Nurmeksen Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous ma 2.12.2013 klo 18.00

PKS:n toimitilat, Välitie 12, Nurmes. Esil-

lä sääntömääräiset- ja ajankohtaiset asiat.

Tervetuloa! – Hallitus

112 Pieksämäen Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous 29.11.2013

klo 18.00. Paikka Ravintola Atmosfer,

Keskuskatu 5. Esillä sääntöjen määräämät

ja muut esille tulevat asiat. Ruokailu.

Tervetuloa! – Hallitus

136 Hämeen sähkömiehet ry

Syyskokous to 12.12.2013 kello 18.00,

ravintola Kruuna ja Klaava, Toijala. Esillä

syyskokoukselle kuuluvat asiat. Ruokailu.

Osaston jäsenet tervetuloa!

104 Saarijärven Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous Summasaaressa 28.11.2013

klo 18.00. Käsitellään sääntöjen määrää-

mät asiat. Ruokailu klo 17.00 alkaen.

140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous 5.12.2013

klo 19.00 Kiteen kansanopisto. Saunat ja

iltapalaa. Huom. muuttunut uusi aika pääl-

lekkäisyyksien vuoksi. Tervetuloa!

144 Varkauden Seudun

Asennussähkömiehet ry

Syyskokous 29.11.2013 klo 18.00 alkaen

liiton toimistolla. Tervetuloa!

Pikkujoulut 5.12.2013 Oscarissa klo 19.00

alkaen. Puolisot tervetulleita!

149 Kuhmon Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Osaston sääntömääräinen syyskokous pi-

detään to 5.12.2013 kello 18.00 Ho-

telli Kainuussa. Kokouksessa käsitellään

sääntömääräiset asiat. Kokouksen päät-

teeksi pikkujouluruokailu. Tervetuloa!

– Hallitus

154 Pogostan Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään

to 21.11.2013 klo 18.00 Ilomantsissa,

Murginapirtin tiloissa. Esillä sääntöjen

määräämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston pikkujoulu Tuupovaarassa,

Ravintola Wirsuvaarassa, la 30.11.2013

klo 19.00. Ilmoittautuminen Hannul-

le 26.11.2013 mennessä p. 040 724

8737. Osasto tarjoaa jouluaterian. Vai-

mo tai ystävä mukaan. Tervetuloa! – Toi-

mikunta

169 PVO Energia-ammattilaiset ry Os. 169

Osaston syyskokous ti 10.12.2013 klo

18.00, Hotelli-Ravintola Pitkä-Jussi, Ku-

rikka. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tarjoilua! Kaikki osaston jäsenet tervetuloa!

– Hallitus

182 Teollisuuden Sähköalojen Työntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään pe

13.12.2013 klo 18.00 osaston toimistolla,

Paasivuorenkatu 2 C 4 krs, 00530 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja

muut ajankohtaiset asiat esim. nuorisosih-

teerin valinta. Kokouksen jälkeen kahvia ja

glögiä. Tervetuloa! – Hallitus

Sähköliiton osastot alueittain löydät

osoitteesta: www.sahkoliitto.fi/sahko-

liitto/organisaatio/osastot_alueittain

Saartoilmoitus:
EU Finnes Oy
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on
julistanut hakusaartoon 16.10.2013 klo 07.00
alkaen kaikki nykyiset ja tulevat EU Finnes Oy
-nimisen yrityksen sähköistysalaa koskevat
työt.

Tiedustelut:
työehtoasiamies Jaakko Aho,
puh. 050 604 48
ja sopimusvastaava Jari Ollila,
puh. 050 603 02

Saartoilmoitus:
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on
julistanut hakusaartoon 25.10.2013 klo
07.00 alkaen kaikki nykyiset ja tulevat HH-
Kiinteistöpalvelut Oy
-nimisen yrityksen sähköistysalaa koskevat
työt.

Tiedustelut:
työehtoasiamies Ari Kähkönen,
puh. 050 675 93
ja sopimusvastaava Jari Ollila,
puh. 050 603 02
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Osasto 120 on pienehkö ma-

talan profiilin poppoo, jossa

asiat hoidetaan konsensus-

pohjalta. Mitä se tarkoittaa puheen-

johtaja Esa Turunen?

– Osaston vahvuutena on yhteis-

ymmärrys. Koko ajan toimitaan, mut-

ta ei olla mahtipontisia. Jäsenet ovat

mukana omilla ehdoillaan.

Puheenjohtaja näkee osaston

koon vahvuutena, sillä pienemmässä

porukassa kosketuspinta jäsenistöön

on helpompi ylläpitää.

– Ajattelisin, että liitonkin kan-

nalta on rikkaus, kun toiminnassa on

myös pieniä osastoja muiden joukos-

sa.

Turunen on ollut osastonsa ruo-

rissa kohta kymmenen vuotta.

– Ei hirveästi ole ollut tälle pai-

kalle tunkua, vaikka kohta voisi joku

muukin tulla ideoimaan asioita. Uu-

sia ajatuksia tarvittaisiin myös sieltä

jäsenten syvistä riveistä.

Valtakunnassa kaikki hyvin?

Juttelemme keskustelukulttuurista

ja aloitteista. Varsinaisia aloitteita

tulee harvakseltaan.

– Kysymys voi olla korkeasta ri-

masta; jos jotain ehdotusta tehdään,

niin halutaan että se on hyvä ja pä-

tevä.

Voi olla myös niin, että kun asiat

ovat hyvin, eivät jäsenet tunne tarvet-

ta muuttaa mitään liiton toiminnas-

sa tai työehtosopimuksessa.

– Asioista kyllä puhutaan, mut-

ta kukaan ei ole varsinaisesti kovaan

ääneen vaatimassa mitään. Se johtuu

varmaan siitä, että sopimus on katta-

va ja se koetaan oikeudenmukaiseksi.

Vanhankaupungin Sähkömie-

het ulottuu koko Suomeen. Aiemmin

osastolaiset olivat kaikki IVO:lla töis-

sä, mutta yhtiökohtaisuus on muut-

tunut firman pirstaloitumisen myötä.

Tätä nykyä kuka tahansa sähkö-

alan ammattilainen on tervetullut

osastoon, oli sitten mistä päin Suo-

mea tahansa. Tälläkin hetkellä suu-

rin osa jäsenkunnasta asuu ja toimii

Uudenmaan ulkopuolella.

Porukka kasaan

Taloudenhoitaja Päivi Karvonen on

hoitanut tehtävää osastossa yli kym-

menen vuotta. Hän on tehnyt työk-

seen pääasiassa reissuhommia, vaik-

ka muutakin on tullut kokeiltua.

– Työskentelin IVO:n valvomossa

päivystäjänä, mutta yhdessä kopissa

työskentely ei sopinut minulle. Ehdo-

tin, että löytyisikö muuta.

Ja löytyihän sitä. Komennushom-

mat ovat vaihtuneet lähes täysipäi-

väiseen eläköitymiseen. Tosin vie-

läkin Päivi käy setvimässä huolto-

ja Fortumin sähkönsiirrossa, mikäli

tarvitaan. IVO:lla, tai nykyisin Fortu-

milla, kului 42 vuotta.

120:ssa on paljon ”omaa poruk-

kaa” eli reissutyötä tekeviä.

– Kokouksissahan sitä tuttuja nä-

kee, kun muuten ihmiset ovat hajaan-

tuneet eri puolille.

Osasto täytti vastikään 50 vuotta.

Vaikka perustajajäseniä ei enää tah-

do löytyä, kokouksissa käy myös ve-

teraaneja. Kaikkiaan osastoon kuu-

luu noin 170 henkeä.

– Silti aktiivista porukkaa ei ole

kovin paljon. Kyllähän sen toisaalta

ymmärtää, että jos on ollut viikon en-

sin reissussa, niin on kynnys lähteä

osastokokoukseen ja risteilylle vii-

konlopuksi.

Vaikka ei joka kerta kävisikään,

niin kannattaa nyt ainakin kerran ko-

keilla osaston järjestämä risteily, kun

kenellekään ei tule kustannuksia li-

puista.

– Risteilylle on ilmoittautunut 15

henkeä. Joskus on tullut kolmekym-

mentäkin, Karvonen kertoo.

Hän on sanonut, että vaikka il-

moittautuisi myöhässä, niin lippu

yritetään järjestää.

Fleece vai merinäkymä?

Suurin osa Vanhankaupungin Säh-

kömiesten jäsenistä on syntynyt

1950-luvulla.

– Tavoitteenamme on saada kai-

kenikäisiä mukaan.

Teksti ja kuva: Eeva Vänskä

Osasto 120 eli Vanhan-

kaupungin Sähkömiehet keräsi

porukan kokoon syyskokouksen

tiimoilta. Perinteikäs osasto

arvostaa historiaa ja elää

samalla tässä ajassa.

Vielä ei täysillä ole löydetty osas-

ton tarjoamia etuja. Esimerkiksi lii-

ton lomapaikan Kaarniemen majoi-

tushinnasta saa 40 prosentin alen-

nuksen osaston jäsenenä. Meri ja

Kaarniemen rannat ovat upea elä-

mys! Eikä siinä kaikki:

– Perustoiminnan ja työn lisäksi

olemme osaston jäseniin säännölli-

sesti yhteydessä. Muistamme pienin

tavoin. Yhtenä vuonna jäsenet sai-

vat t-paidan ja fleecetakin. Viimeksi

muistimme pipolla ja taskulampulla

kirjeen kera.

Osasto tukee myös hyväntekeväi-

syyttä. Kokoukseen osallistujille on

esimerkiksi hankittu veteraanien hei-

jastin tai oltu mukana roosanauhake-

räyksessä.

Mistä te sitten keskustelette tava-

tessanne?

– Yleensä alalla tapahtuvista

muutoksista. Nyt viimeaikoina ol-

laan puhuttu Fortumin Infratek-kau-

pasta ja mitä se merkitsee työnteki-

jöille. Tällä hetkellä kukaan ei oikein

tiedä.

Fortum myi omistusosuutensa

Infratekista Tritonin hallinnoimal-

le rahastolle. Infratek on pohjoismai-

nen infrastruktuurin rakentamis- ja

ylläpitoyhtiö. Se toimittaa palveluita

muun muassa sähkönjakelun, kuitu-

verkon ja kaukolämmön aloilla. For-

tum on ollut Infratekin vähemmistö-

omistaja vuodesta 2009. nPuheenjohtaja Esa Turunen ja taloudenhoitaja Päivi Karvonen syyskokouksen kynnyksellä.

Vanhankaupungin Sähkömiehet lähtivät

risteilylle osaston syyskokouksen jälkeen.

Osasto 120 elää tässä ja nyt
Käytä etusiVanhan-kaupunginSähkömies(tai –nainen)

OSASTOT TOIMIVAT
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Retki globaalin tuotannon
tehdassaleihin ja takapihoille.

HÄMEENLINNA 8.–9.2.2014

ILMOITTAUDU HETI! SASK.FI

ILARI JOHANSSON GERARDO

IGLESIAS ARMAN ALIzAD

TARJA HALONEN SIRpA

pIETIKÄINEN NELJÄ ÄSSÄÄ

JyRKI RAINA
SAID IqbAL…

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi
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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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Syysristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Keijo Rimmistö Ulvilasta. Onnittelut voittajalle!

RISTIKON RATKAISU
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elledningen

På Elektrikerförbundets styrelse-

sammanträde den 25 november

2013 på förbundets regionkans-

li i Helsingfors fastslog styrelsen

branschernas förhandlingsresul-

tat om nya kollektivavtal som god-

känts av avtalsbranschernas di-

rektioner. Beslutet fattades under

förutsättning att centralorganisa-

tionerna och landets regering an-

ser att omfattningen är tillräck-

lig för ett sysselsättnings- och

tillväxtavtal. Sammanträdet ha-

de en stram tidtabell eftersom av-

talsbranschernas direktioner sam-

manträdde före styrelsen, och

förbundens svar skulle meddelas

FFC:s styrelse samma dag.

FFC:s styrelse blev tvungen

att vänta på beslutet från riksför-

likningsmannens kansli där luft-

fartsorganisationerna tillsammans

med Finnair utredde möjlighe-

terna att ansluta sig till den in-

komstpolitiska uppgörelsen. Utan

det slutliga beskedet från förlik-

ningsmannens kansli konstatera-

de styrelsen att avtal nåtts i FFC:s

medlemsorganisationers avtals-

branscher liksom även avtalsom-

fattningen. Styrelsen besluta-

de att ge ordföranden Lauri Lyly

villkorlig fullmakt att underteck-

na sysselsättnings- och tillväxt-

avtalet.

n n n n n

Det främsta resultatet i våra för-

handlingar gjordes av metallindu-

strins delegation som förde nor-

mala kollektivavtalsförhandlingar

eftersom det gällande avtalet

skulle ha utgått i slutet av okto-

ber. Trepartsförhandlingar fördes

i branschen under hela tiden ef-

ter semesterperioden om avtalets

tillämpningsområde, dvs. avtalets

första paragraf.

Det grundliga förarbetet led-

de till ett genombrott i de egentli-

ga kollektivavtalsförhandlingarna

och parterna godkände en ny de-

finition av avtalets tillämpnings-

område. Texten i kollektivavtalet

krävde ett av alla tre parter god-

känt protokoll som stöd. Protokol-

let undertecknades av Elektriker-

förbundet, Metallarbetarförbundet

och Teknologiindustrin. Samtidigt

utsågs kollektivavtalet till kollek-

tivavtal för Teknologiindustrins ar-

betstagare i elbranschen.

n n n n n

Utvecklingen inom arbetslivet och

förändringarna i företagsstruktu-

rerna ledde en gång i tiden till att

avtalsparterna inte utan stridighe-

ter kunde bestämma i vilka före-

tag och för vilka uppdrag avtalet

skulle iakttas. Också möjligheter-

na att välja förtroendemän blev

svåra. För fem år sedan beslutade

vi att frysa läget på den då rådan-

de nivån. I underskriftsprotokollet

för följande förhandlingsrunda in-

fördes ett omnämnande om en ar-

betsgrupp med uppgift att utreda

och precisera avtalets tillämp-

ningsområde.

Nu, när ändringen godkänts

börjar det verkliga arbetet. För det

första ska man utreda vilka ar-

betsgivarna är för våra medlem-

mar som arbetar på arbetsplatser i

metallindustrin, vilka avtalsbrans-

chbeteckningarna är samt definie-

ra arbetsuppgifterna. Utgående

från dessa fakta fastställs fram-

över vilket kollektivavtal som ska

iakttas i avtalsbranschen.

Jag tycker att denna avtals-

runda går till historien, för det tog

58 år innan yrkesarbetarna i me-

tallindustrins elbransch fick ett

eget kollektivavtal. Jag antar att

det oklara läget på arbetsplatser-

na nu blir tydligare. Nu kan or-

ganisationsstridigheter undvikas,

och det gagnar också arbetsgi-

varna.

n n n n n

Samma antal medlemmar i Elek-

trikerförbundet omfattas av den

inkomstpolitiska uppgörelsen som

av ramavtalet.

I ett mycket tidigt skede av

förhandlingarna stod det klart att

elektrifieringsbranschen, hustek-

nik och försvarsministeriets av-

talsbransch inte kommer att an-

sluta sig till den inkomstpolitiska

uppgörelsen. Alla dessa branscher

följer samma kollektivavtal, vis-

serligen undertecknade av olika

arbetsgivarorganisationer. Hälften

av Elektrikerförbundets medlem-

mar som står till arbetsmarkna-

dens förfogande ingår i avtals-

branschen.

Elektrifieringsbranschen an-

slöt sig till ramavtalet i efterskott.

Nu finns det inga tecken på att

något liknande att skulle ske när

det gäller en anslutning till den

inkomstpolitiska uppgörelsen, ut-

an branschen kommer att föra

normala kollektivavtalsförhand-

lingar nästa höst.

n n n n n

Jag vill alldeles särskilt tacka våra

avtalsparter samt avtalsbranscher-

nas kollektivavtalsdelegationer för

ett väl utfört arbete. I Elektriker-

förbundets förnyade organisation

fanns det flera nya ansvariga aktö-

rer för avtalsbranscherna. De kla-

rade sina uppdrag med bravur och

förhandlingschef Tero Heiniluoma

får fulla stilpoäng för sitt elddop.

n n n n n

Inom den inkomstpolitiska uppgö-

relsen har löntagarna till 93 pro-

cent deltagit i det gemensamma

talkoarbetet i avsikt att stärka den

finländska exportindustrins kon-

kurrenskraft och öka antalet ar-

betsplatser. Nu väntar vi oss att

också företagen gör allt de kan

för att bevara arbetsplatserna och

djärvt arbeta för nya innovativa in-

vesteringar för att åstadkomma

nya arbetsplatser. Dessvärre tyder

inget på att förhoppningarna infri-

as på grund av den senaste tidens

nyheter om nya samarbetsför-

handlingar för att minska antalet

arbetsplatser.

Landets regering gör bort sig

i kärnkraftsfrågan. Vi ska hoppas

att de politiska instanserna med

sina egna målsättningar inte kom-

mer att förhindra den enda för

närvarande aktuella stora industri-

investeringen, dvs. utbyggnaden

av Fennovoimas kärnkraftverk. Ett

utdraget oklart läge får projektets

aktieägare att tveka och kastar en

skugga över hela den finländska

industrins konkurrenskraft.

Finland eftersträvar självför-

sörjning inom energi. Finlands in-

dustri behöver en tryggad tillgång

till elenergi till skäligt pris. Detta

är av central betydelse när beslut

fattas om eventuella investering-

ar i Finland.

Projektet har också en bety-

dande sysselsättningseffekt. Fin-

ländarna måste nu kämpa för var-

je arbetsplats, vi har inte råd att

förlora en enda arbetsplats på

grund av politisk optimering.

Martti alakoski

Förbundets ordförande

År 2011 konstaterade avtals-

parterna Teknologiindustrin rf

och Elbranschernas fackförbund

rf att den första paragrafen i el-

branscharbetarnas kollektivavtal,

vs. tillämpningsområdet, är i be-

hov av en ändring. Den överens-

komna arbetsgruppen angiven i

kollektivavtalets underskriftspro-

tokoll beredde ändringen i drygt

ett års tid.

Vi förnyade bestämmelsen

om avtalsbranschen, som orsakat

så många kontroverser, och kom

överens om att ändra hela kol-

lektivavtalets struktur och yttre.

Den gamla bestämmelsen om till-

lämpningsområde inklusive sepa-

rata bilagor och tolkningar utgjor-

de en oklar helhet och oenighet

rådde med arbetsgivarparten om

bestämmelsens innehåll och till-

lämpning.

Ett trepartsprotokoll hänför-

ligt till den nya bestämmelsen

om tillämpningsområde har un-

dertecknats av Elektrikerförbun-

det, Teknologiindustrin och Me-

tallarbetarförbundet. Också i det

här avseendet är ändringen myck-

et viktig och tryggar framtiden för

elbranscharbetarnas kollektivavtal

i teknologiindustribranschen.

Under en övergångsperiod år

2014 kommer man överens om

att ta den nya bestämmelsen om

tillämpningsområde i bruk, och

den nya bestämmelsen träder i

kraft den 1 januari 2015. I prak-

tiken tas den i bruk i form av ett

arbetsgruppsarbete som utreder

elbranscharbetet i Teknologiindu-

strins medlemsföretag. Därefter

utvärderas det utgående från den

nya bestämmelsen om tillämp-

ningsområde och anslutande tolk-

ningsprotokoll.

I kollektivavtalsförhandling-

arna behandlades inte eventuella

ändringar på företagsnivå angåen-

de tillämpningen av kollektivav-

talet. De eventuella ändringarna

klarnar under övergångsperioden

genom arbetsgruppens arbete.

Är dina medlemsuppgifter

uppdaterade?

Felaktiga adress- eller arbetsgi-

varuppgifter kan göra det avse-

värt svårare för oss att sköta med-

lemsärendena effektivt. Därför ber

jag alla kollektivavtalsmedlemmar

kontrollera att uppgifterna säkert

är korrekta.

Betydelsen av korrekta upp-

gifter är extra viktig i Teknologi-

industribranschen där 1 § i kol-

lektivavtalet för arbetstagarna i

elbranschen, dvs. tillämpningsom-

rådet, förnyats helt. Du får när-

mare uppgifter (på finska) om

själva ändringen på Elektrikerför-

bundets webbsidor, under fliken

”Edunvalvonta”, punkten ”työeh-

tosopimukset”.

Vi behöver uppdaterade med-

lemsuppgifter för utredningsar-

betet. Därför ber jag dig stude-

ra vilka uppgifter som finns i vårt

medlemsregister och se till att di-

na uppgifter motsvarar dagsläget.

Det kan du göra på adres-

sen www.sahkoliitto.fi. Till höger

ser du en rödkantad ruta där det

står: ''Sähköliiton verkkopalvelut/

Voimavirta”. Du kan själv införa

ändringar, till exempel ny avtals-

bransch/arbetsplats. För att logga

in behöver du bara ditt eget med-

lemsnummer, som finns på ditt

medlemskort. Webbtjänsten vägle-

der användaren redan före inlogg-

ningen. Webbtjänsten fungerar

dygnet runt, och du kan därför an-

vända tjänsten precis när det pas-

sar dig bäst.

Med den här lilla åtgärden

får vi, utöver ovan nämnda, en ut-

märkt utgångspunkt bland annat

inför framtida val av förtroende-

män för perioden 2015-2016.

Jag hoppas att ni un-

der hösten och nästa år inbju-

der förbundets representanter till

fackavdelningarnas och verkstads-

klubbarnas möten. Utöver andra

förnyelser redogör förbundets re-

presentanter för den nya bestäm-

melsen om tillämpningsområde

och själva tillämpningen. En för-

ankring av bestämmelsen om till-

lämpningsområde kräver många

besök på arbetsplatserna nästa

år. Under besöken reder vi ut ar-

betena i elbranschen tillsammans

med avtalsparten. Våra medlem-

mars sakkunskap om arbeten i el-

branschen kommer i avgörande

grad att bidra till en positiv ut-

veckling i avtalsbranschen.

Inkomstpolitiska uppgörelsen slutförd och omfattningen uppnådd

PROVOPennA
MIKKO KORPINEN
Kollektivavtalsombud

Hälsningar från Södra
kajens förhandlingsbord
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Osin infrapunalämpömittari.
Osin lämpökamera. täyttä Fluke-laatua.
Joskus perinteinen infrapunalämpömittari ei riitä, muttet kuitenkaan tarvitse
täysiveristä lämpökameraa. Haluat nähdä kuumat ja kylmät kohdat nopeasti
ilman erillisiä mittauksia. Fluke on kehittänyt täydellisesti tarpeisiisi ja
budjettiisi sopivan ratkaisun.

Jokaisessa Fluken visuaalisessa infrapunalämpömittarissa on kiinteä
digikamera ja lämpökartta, joiden avulla ongelman tarkka sijainti selviää
hetkessä. Katso, miten Fluken visuaaliset infrapunalämpömittarit
auttavat sinua havaitsemaan ongelmat välittömästi.

25%
lämpökartta

50 %
lämpökartta

75 %
lämpökartta

lämpökartan yhdistelmäkuva

yleiskuva digikuvan avulla
Näet selvästi, että katkaisin
20 on ylikuormittunut, ja voit
raportoida havaitun ongelman.

Keskipisteen
lämpötila (°C/°F)

Fluken visuaalinen
vt04-infrapunalämpömittari

Fluken visuaalinen
vt02-infrapunalämpömittari

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

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

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

* Mainitse varauksen yhteydessä sähköalojen ammattiliiton jäsenyys.

Hyödynnä jäsenetusi*
• Laserleikkauksen maksuton
esitutkimus (194 €)

• -5 % laser- ja linssileikkauksen hinnasta

• Ryhmäalennus -10%, kun ryhmässä on
vähintään 3 henkilöä ja toimenpiteet
varataan samalla kertaa.
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Jokaisen tulisi päivittää tietonsa

Sähköliiton jäsenrekisteriin. Eten-

kin pitkäaikaisilla jäsenillä on mer-

kittäviä aukkoja tiedoissaan.

Jäsenrekisterin päivittäminen

mahdollistaa asioiden sujuvan kä-

sittelyn ja tulevan eläkkeen oikein

määräytymisen.

Tietojen päivittäminen helppoa

Omien tietojen päivittäminen käy

käden käänteessä Sähköliiton In-

ternet-sivuilla kohdasta Jäsenre-

kisteri. Kirjautumisohjeet löyty-

vät samalta sivulta. Verkkopalvelu

on toiminnassa ympäri vuorokau-

den. Tietoja voi myös lähettää ko-

tikoneelta sähköpostitse osoittee-

seen jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.

Muistathan mainita ilmoituksessa-

si yhteystiedot, syntymäajan ja jä-

sennumeron.

Myös perinteiset kirje ja pu-

helu tulevat perille. Lähetä kir-

je osoitteella Sähköalojen ammat-

tiliitto ry, Jäsenrekisteri, PL 747,

33101 Tampere. Myös kirjeitse

olet vastuussa yhteystietosi, syn-

tymäaikasi sekä jäsennumerosi il-

moittamisesta. Puhelimitse jä-

senasiansa voi hoitaa numerossa

03 252 0303. Puhelinpalvelu kui-

tenkin ruuhkautuu nopeasti, joten

suosithan muita vaihtoehtoja.

Muista perintäsopimus työnantajalle

Vaihtaessasi työnantajaa tee aina

uusi perintäsopimus työnantajan

kanssa, ja toimita se jäsenrekiste-

riin. Sopimuksen voi lähettää Säh-

köliiton Internet-sivulta Liity jäse-

neksi -kohdasta.

Toinen mahdollisuus on tulos-

taa sopimus Internet-sivuilta Lo-

makkeet-kohdasta. Lomakkeista

löytyy liittymisilmoitus/perintäsopi-

mus, joka pitää täyttää ja lähettää

postitse jäsenrekisteriin.

Tarkista heti ensimmäisestä

palkkalaskelmastasi, että perintä

on lähtenyt käyntiin.

Voit myös maksaa jäsenmaksun itse

Jos työnantaja ei peri jäsenmaksu-

ja palkasta, muista maksaa ne it-

se. Maksun voit suorittaa Sähkö-

liiton Internet-sivuilla kohdassa

jäsenrekisteri tai pyytää jäsenre-

kisteriltä viitenumeroa, jolla mak-

saa lasku.

Vaikka työnantaja ei peri jä-

senmaksuja, lähetä jäsenrekisteriin

kuitenkin perintäsopimus, jossa il-

moitat uuden työnantajasi tiedot.

JÄSENPALVELUT

Työpaikalle, jossa säännöllisesti

työskentelee vähintään kymmenen

työntekijää, pitää lain mukaan va-

lita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi

varavaltuutettua. Työntekijät voi-

vat valita keskuudestaan työsuo-

jeluvaltuutetun myös pienemmillä

työpaikoilla.

Vähintään 20 työntekijän työ-

paikalla toimii lisäksi työntekijöi-

den ja työnantajan yhteistyöelime-

nä työsuojelutoimikunta tai muu

vastaava yhteistoimintaelin.

Työsuojeluvaltuutettu, va-

ravaltuutettu ja työsuojelutoi-

mikuntien tai vastaavien yhteis-

toimintaelinten jäsenet sekä

työsuojeluasiamiehet on valittava

seuraavaksi toimikaudeksi tämän

vuoden marras joulukuussa. Valit-

tujen toimikausi alkaa 1.1.2014

ja päättyy 31.12.2015.

Työturvallisuuskeskuksen vaa-

liohje työsuojeluvaalien järjestä-

misestä opastaa käytännön jär-

jestelyissä. Ohje perustuu lakiin

työsuojelun valvonnasta ja työpai-

Nyt on aika valita työsuojeluvaltuutettu

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

kan työsuojeluyhteistoiminnasta

(44/2006) sekä työmarkkinajär-

jestöjen välisiin sopimuksiin. Ohje

löytyy myös Työturvallisuuskeskuk-

sen sivuilta http://www.ttk.fi/tyo-

suojeluvaalit. g

&

&

HUOM!

PÄIVITÄ
JÄSENTIEToSI

Koonnut: Jemina Michelsson


