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Kun työvoiman liikkuminen vapautettiin EU:ssa,

meillä kuviteltiin hyväuskoisesti, että viranomaisil-

ta löytyy riittävästi työkaluja ilmaantuvien haasteiden

korjaamiseksi. Viimeistään Länsi-Suomen syyttäjänvi-

raston viime joulukuussa tekemä päätös syyttämättä

jättämisestä vei lopullisen uskon siihen, että viranomai-

set voisivat ratkaista laajenevan ongelmavyyhden.

  

Päätös koski Olkiluoto kolmosen ydinvoimalatyömaalla

työskentelevää puolalaista metallialan yritystä. Syyttä-

jänvirasto totesi, että alipalkan maksaminen reilulle sa-

dalle työntekijälle ei ollut rikos, koska kaikille yrityksen

työntekijöille oli maksettu alipalkkaa, eikä yksittäinen

työntekijä joutunut toista työntekijää huonompaan ase-

maan. Päätöksessä todetaan, että asiassa ei ole riittä-

vää näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikokses-

ta epäillyn syyllisyyden tueksi.

  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto oli kuitenkin tar-

kastuksessaan jo kaksi vuotta aiemmin todennut, että

kyseinen puolalaisyritys ei maksanut työntekijöille alal-

la sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen mu-

kaista, työn vaativuuteen perustuvaa palkkaa. Yritys oli

samalla laiminlyönyt ylitöiden määrien valvomisen.

Aluehallintovirasto teki puolalaisyrityksestä tutkinta-

pyynnön Satakunnan poliisilaitokselle syksyllä 2011.

Poliisilla oli myös tiedossa, että työmaalla oli yrityksen

kanssa pidetty yli kymmenen palaveria samoista puut-

teista, joita aluehallintoviranomaisetkin havaitsivat

omassa tarkastuksessaan. Puolalaisen metallialan yri-

tyksen vastuuhenkilöt eivät voineet väittää, että heil-

lä ei ollut tietoa suomalaisesta työlainsäädännöstä tai

työehtosopimusten tasosta.

Jälkikäteen voidaan todeta, että järjestelmä ontui

pahasti. Viranomaiset eivät saaneet puolalaisyrityksen

alipalkkausta reilun viiden vuoden aikana kuntoon. Sen

sijaan yritys saa työnsä valmiiksi OL3:n työmaalla tä-

män vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja pois-

tuu Suomesta.

  

Sähköiset alatkaan eivät ole välttyneet Suomeen pe-

siytyneen harmaan talouden ongelmilta. Kun yrityk-

set kilpailevat urakoista, työehtosopimuksia noudatta-

vat yritykset ovat hätää kärsimässä, kun osa yrityksistä

hyödyntää harmaata taloutta ja polkee urakkahintoja

maksamalla alipalkkoja ja jättämällä velvoitteensa hoi-

tamatta. En epäile hetkeäkään, etteikö harmaasta ta-

loudesta voisi päästä eroon. Se vaatisi, että kauniista

sanoista siirryttäisiin todellisiin tekoihin, jopa Vantaalla.

  

Suomi oli finanssikriisin jälkeisessä myllerryksessä täy-

sin valmistautumaton ulkomaisen työvoiman maahan

tuloon. Vuonna 2010 Suomessa työskenteli noin

31 000 lähetettyä työntekijää. Luotettavan arvion mu-

kaan heistä noin 24 000 oli verohallinnon ulottumat-

tomissa.

Lähetettyjen työntekijöiden osalta verojen maksami-

nen perustuu hyvin pitkälle vapaehtoisuuteen. Sen joh-

dosta vapaehtoisia maksajia on kovin vähän.

Todennäköisesti verottajan ulottumattomissa

olevat työntekijät kuitenkin käyttivät yhteiskunnan tuot-

tamia palveluja vaikka eivät osallistuneet niiden kus-

tantamiseen. Ristiriita tuo lainsäädäntöönkin korjaus-

tarvetta.

  

Tulevan heinäkuun alussa harmaan talouden torjunta

saa onneksi uusia työkaluja. Tilaajilla on 1.7.2014 al-

kaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle

kaikki alihankkijoille maksetut maksut. Lisäksi pääura-

koitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja

ilmoittaa kuukausittain verottajalle kaikki yhteisellä ra-

kennustyömaalla työskentelevät työntekijät.

Uudistukset ovat hyviä lisiä harmaan talouden tor-

juntaan. Nekään eivät silti yksin estä työehtosopimus-

ten vähimmäispalkkojen alittamista, eivätkä oikean ve-

rokertymän toteutumista. Verottaja ei selvitä, ovatko

yksittäisen työntekijän palkat työehtosopimusten mu-

kaisia.

Harrastus henkireikänä. Asentaja Juha Parjanen irrottautuu arjesta

oopperan kuorossa. Harrastuksista lisää sivuilla 12–13.
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Sähköliiton hallitus otti tiukan kannan
Vantaan jätteenpolttolaitoksen ra-
kennustyömaalla esille tulleisiin säh-

köistysalan työehtosopimuksen määräysten
rikkomisiin. Liiton esiin nostamat työmaan
epäkohdat päätyivät nopeasti tiedotusväli-
neisiin, ja työn tilaaja ja pääurakoisija joutui-
vat selittelemään laiminlyöntejään julkisuu-
dessakin.
Tilaaja, Vantaan Energia Oy samoin kuin

sähköistyksen pääurakoitsija Are Oy huoles-
tuivat julkisuuteen tulleista epäselvyyksistä.
Kumpikin yritys lupasikin selvittää ja varmis-
taa omalta osaltaan, että toiminta on vastai-
suudessa työehtosopimuksien mukaista.

Sähkömiehen
musta
tulevaisuus
harmailla
työmailla

N äkymä: Sähkömies nojailee

kaapelikelaan mustin miet-

tein harmaiden betoniseinien syn-

kissä varjoissa kertoillen innotto-

malla äänellä: ”Me tehdään töitä

tuntiveloitushinnalla asiakkaalle.

Se on niin kireä hinta, että ei sii-

hen mitään joulunpyhiä tai sairaus-

lomia ole laskettu. Firmalla ei kuu-

lemma ole sellaisia varaa maksaa.

Ei meille ole työehtosopimusten

mukaisia palkkoja koskaan mak-

settu, saadaan sentään töitä. Työ-

vaatteet me hommataan itse. Juuri

meni aika kasa rahaa sähkötyötur-

vallisuuskortin ja kaikkien muiden

korttien hommaamiseen. Ei niitä

työnantaja hommaa. Se hakee sel-

laisia työntekijöitä, joilla on kortit

valmiina.”

Karu tuokiokuva on tämän päi-

vän todellisuutta pääkaupunkiseu-

dulta. Epämääräiset toimijat ura-

koivat sähköalalla merkittävissäkin

kohteissa. Määrätietoista työtä

harmaan talouden torjumiseksi ra-

kennustyömailla on tehty jo vuosia.

Sähköliiton toimiston näkökulmas-

ta työ tuntuu välillä yhtä turhaut-

tavalta kuin dopingtestaajan teh-

tävä. Vilppikonstit menevät aina

vähintään askeleen edellä, ja kun

yhteen tautiin löydetään lääke, toi-

nen saadaan ottaa käsittelyyn.

Markkinatalouden voima tuntuu

joka puolella. Elämme kuitenkin

yhteiskunnassa, josta meidän tulisi

kantaa yhdessä vastuu. Markkinoi-

den häiriköt, jotka ottavat paljon

enemmän kuin antavat, pitää saa-

da kuriin. Sähköliitto ja STTA ovat

tehneet yhteistyötä harmaan talou-

den torjumiseksi jo vuosia. Nyt olisi

korkea aika etsiä uusia konkreetti-

sia järjestöjen välisiä työkaluja har-

maan talouden torjuntaan.

Jari Ollila

Sähköistysalan sopimusvastaava

Sähköliiton työmaatarkastuksen yhteydessä
viime vuoden lopulla Vantaan jätteenpolttolai-
toksen työmaalla paljastui törkeä harmaan ta-
louden tapaus. Kiinteistösähkön urakointi on
pilkottu aliurakoihin tai työtä teetetään vuok-
ratyöntekijöillä. Tarkastuksessa ilmeni, että
yksikään sähköistystä tekevä aliurakoitsija ei
maksanut työntekijöille edes työehtosopimuk-
sen mukaista vähimmäispalkkaa. Liiton selvi-
tyksen mukaan työmaalla työskentelee muun
muassa virolaisomistuksessa oleva vuokratyö-
yritys, jonka toimintaa Suomessa pyöritetään
postilaatikon kautta.

SelvitykSiä ei alkanut kuulua
Sähköliitto pyysi selvitystä aliurakoitsijoil-
ta ja vuokratyöntekijöitä välittäviltä yrityksil-
tä. Pääurakoitsija Are Oy:ltä ja tilaaja Vantaan

Energia Oy:ltä pyydettiin yhteistyötä asioiden
selvittämiseksi. Aliurakoitsijoilta ei saatu mää-
räaikaan mennessä pyydettyjä selvityksiä, jol-
loin liiton hallitus päätti antaa edunvalvon-
taosastolle valtuudet julistaa ne yritykset
hakusaartoon, jotka eivät työehtosopimuksen
määräyksiä noudata. Hallitus myös vaati tie-
dotteessaan työnantajia ja työnantajajärjestö-
jä tarttumaan harmaan talouden ongelmiin to-
sissaan.
Are Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pesu tun-

nusti, että yritys on luottanut siihen, että ali-
hankkijat maksavat työehtosopimuksen mu-
kaiset palkat työntekijöilleen.
– Asia olisi pitänyt hoitaa kuntoon aiemmin,

sillä Sähköliitto on ollut yhteydessä meihin
palkkaongelmista jo viime vuonna, Pesu har-
mitteli MTV:n haastattelussa.

Harmaa talous jylläsi Vantaan jätteenpolttolaitoksen työmaalla

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

Sähköliitto ryhtyi
voimatoimiin

Are:n toimitusjohtaja Heikki Pesu lupaa selvittää

aliurakoitsijoiden toimia.

Pääluottamusmies Juha Alatalo aikoo vahtia, että jätteenpoltto-

laitoksen työmaalla toimitaan työehtosopimuksen mukaisesti.

Ku
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vantaan energiakin
vaatii reHelliStä Peliä
Myös Vantaan Energia edellyttää urakoitsijal-
taan ja näiden aliurakoitsijoilta ennen töiden
aloittamista kirjallista vahvistusta, että tilaa-
javastuun mukaiset vero- ja työehtosopimus-
asiat sekä vakuutukset ovat kunnossa. Tämä
pätee myös yhtiön jätevoimalatyömaalla, jos-
sa yksikään työntekijä ei saa kulkulupaa alu-
eelle, ellei Vantaan Energialla ole tiedossa hä-
nen kohdallaan noudatettava työehtosopimus
ja hänen työnantajansa antamat tilaajavastuu-
lain edellyttämät muut selvitykset.
– Näyttää siltä, että työntekijät eivät ole saa-
neet asianmukaista palkkaa eikä kaikkia kor-
vauksia ole maksettu. Käsityksemme mukaan
vähimmäispalkat ja verot olisi ollut mahdol-
lista maksaa sillä rahalla, minkä alihankkijoil-
le maksoimme. Emme tietenkään hyväksy mi-
tään laittomuuksia, Pesu vakuutti.

are Seuraa lailliSuutta
Are Oy seuraa alihankkijoidensa toiminnan lail-
lisuutta tilaajavastuu.fi sivustolta. Käytössä on
vahtipalvelu, joka ilmoittaa, jos yritys ei hoida
velvoitteitaan, esimerkiksi veroja. Täysin auko-
ton tämäkään palvelu ei ole.
Are oli syksyllä lomauttamassa toisaalla

omia työntekijöitään, vaikka yritti palkata sa-
maan aikaan Vantaan työmaalle vuokratyön-
tekijöitä.
– Meillä oli tälläinen tilanne, kun meillä oli

yt-neuvottelut käynnissä. Mutta sitten neu-
votteluissa huomasimme, että voimme käyt-
tää lomautuksen uhan alla olevia työntekijöitä
urakassa. Lomautukset peruttiin sitten, Pesu
kommentoi ja antoi kiitosta Aren tarkalle pää-
luottamusmiehelle Juha alatalolle, joka vai-
kuttaa myös Sähköliiton hallituksessa.

S ähköliitto on huolissaan sähköasen-
nusten turvallisuudesta nopeasti
muuttuvilla työmarkkinoilla. Sähkön

kanssa työskentelemisen ja sen käyttämisen
tulee olla turvallista niin alan ammattilaiselle
kuin kuluttajalle.
Viime vuosina työmarkkinat ovat muuttu-

neet nopeasti ja yritykset ovat hakeneet uu-
sia, tehokkaampia toimintatapoja. Samalla
vastuukysymykset ovat hämärtyneet.
Alihankinnan, määräaikaisten työsuhteiden

ja työvoiman vuokrauksen lisääntyminen on
saanut työnantajat välttelemään lakisääteisiä
vastuitaan tavalla, joka heikentää sähkötyö-
turvallisuutta.

lait Ja Standardit
Sääntelevät SäHköurakOintia
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
mukaan jokaisella sähköurakointia harjoitta-
valla yrityksellä on oltava sähkötöiden johtaja.
Sähkötöiden johtajan vastuulla on varmistaa,
että yrityksen tekemät sähkötyöt tehdään tur-
vallisesti ja lakien ja standardien vaatimusten
mukaan. Sähkötöiden johtajan on huolehdit-
tava, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat am-
mattitaitoisia.
Jokaisen sähköasennustöitä tekevän hen-

kilön on käytävä standardin SFS 6002 mukai-
nen yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus vii-
den vuoden välein. Työnantajan suositellaan
pitävän yllä tiedostoa, jossa on tiedot työnte-
kijöiden saamasta koulutuksesta. Standardin
noudattamisella pyritään varmistamaan säh-
kötyön turvallisuus sekä työtä tekeville alan
ammattihenkilöille että sivullisille, jotka jou-
tuvat tehtävän työn vaikutuspiiriin. Sähköalan
töissä joudutaan myös varautumaan hätäen-
siavun tarpeeseen säännöllisellä koulutuk-
sella.

kOulutuSkuStannukSet
työntekiJöiden kOntOlle
Sähköliiton suurimman sopimusalan, säh-
köistys- ja talotekniikka-alan sopimusvastaa-
va Jari Ollila on huolissaan liittoon tulevien
kyselyiden lisääntymisestä sähkötyöturvalli-

Sähköasennusten
turvallisuus on varmistettava

suuskoulutukseen liittyen.
– Vuokratyötä tarjoavat yritykset eivät koe

koulutuksen olevan heidän vastuullaan, eivät-
kä välttämättä edes tiedosta asiaa. Vuokratyö-
voimaa käyttävä yritys taas haluaa ostaa työ-
voimaa minimikustannushinnalla, joka ei pidä
sisällään muita velvoitteita kuin työnaikaiseen
palkkaan liittyvät peruskulut. Kehitys on todel-
la huolestuttava. Jo nyt voi internetistä löytää
helposti vuokratyöyritysten työpaikkailmoituk-
sia, joissa lakisääteisten koulutusten voimas-
saolo on edellytyksenä työsuhteelle.
– On kohtuutonta edellyttää, että työnteki-

jän tulisi itse hankkia työnantajan vastuulla
oleva lakisääteinen koulutus saadakseen työ-
paikan.

yritySten HuOleHdittava
lakiSääteiSten velvOlliSuukSienSa
täyttämiSeStä
Sähköliitto vaatii, että viranomaiset täsmen-

täisivät sähkötöiden vastuukysymyksiä vas-
taamaan tämän päivän työmarkkinoiden
todellisuutta. Sähkötyöturvallisuuden varmis-
taminen ei saa jäädä vain alan järjestöjen teh-
täväksi.
Sähköturvallisuuteen tulisi kiinnittää erityis-

tä huomiota alihankintaa tai työvoiman vuok-
rausta käytettäessä.
Myös yritysten on kannettava vastuunsa ja

huolehdittava lakisääteisten velvollisuuksien-
sa täyttämisestä kaikissa työsuhteissa. Yritys-
ten on ymmärrettävä, että sähkötöiden johtaja
kantaa vakavan vastuun. Hyvin ja turvallises-
ti tehty työ takaa myös sen, että kuluttajan on
turvallista ja miellyttävää käyttää sähköä.

Kuvat: Jonna Heiniluoma

– SFS 6002 -koulutus voi maksaa yli

200 euroa ja on vastuutettu selkeästi

työnantajalle. On kohtuutonta siirtää

kustannus työttömälle, Ollila sanoo.

Keskustelu jatkuu sivulla

www.facebook.com
/Sahkoliitto.

Kehä III:n ja Porvoonväylän risteykseen

tänä vuonna valmistuvassa tyylikkäässä

jätevoimalassa tuotetaan pian sähköä

600 gigawattituntia ja lämpöä noin

920 GWh vuodessa. Lämmöntuotanto

vastaa noin puolta Vantaan vuotuisesta

lämmöntarpeesta. Pääpolttoaineena

voimalassa tullaan käyttämän sekajätettä.
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-On eri asia tavata ihmisiä

kasvotusten kuin vain

soitella tai käydä heidän

kanssaan sähköpostikirjeenvaihtoa.

Kun naamat tulevat tutuksi, on kynnys

pyytää tukea ja neuvoja sekä kehittää

uusia yhteistyön muotoja paljon ma-

talampi, Sähköliiton neuvottelupääl-

likkö Tero Heiniluoma totesi.

Hän ja Sähköliiton nuorisoasia-

mies Juha Jumisko kävivät osasto

041, Turun Seudun Sähkötyöntekijät

ry:n hallituksen kokouksessa helmi-

kuun alussa.

Sähköliitto muodostuu yhteensä

145 ammattiosastosta. Jotta yhteis-

toiminta onnistuisi parhaalla mah-

dollisella tavalla, Sähköliiton hallitus

päätti viime vuonna, että tämän vuo-

den aikana liiton toimitsijat jalkautu-

vat ammattiosastoihin eli suomeksi:

vierailevat osastoissa.

NuoreT mukaaN…

Osastovierailujen toivotaan aktivoi-

van osastot ottamaan erityisesti nuo-

ret siipiensä suojaan. Myös järjestäy-

tymättömien yritysten tavoittaminen

parantuu. Tieto niistä kun tulee päi-

vänvaloon parhaiten suoraan jäsenil-

tä tällaisissa keskustelevissa kohtaa-

misissa.

Turunkin seudulta löytyi yrityk-

siä, joiden sähköliittolaisilla ei omaa

luottamushenkilöä vielä ole:

– Ne firmat kuormittavat osastoja

ja toimitsijoita eniten. Luottamusmies

hoitaisi ongelman työpaikalla käden-

käänteessä ennen kuin se ehtii pai-

sua ja osastoille jäisi paremmin aikaa

paneutua muihin tärkeisiin asioihin,

Heiniluoma totesi.

– Nuorten kannalta villit työpaikat

ovat ongelmallisia, koska vastaval-

mistuneilla ei ole niissä tukiverkkoa,

johon turvautua pahan paikan tullen,

Jumisko täydensi.

…JoTTei osasTo kuole

Jumisko kannusti kaikkia markkinoi-

maan tulevia nuorisotapahtumia. Hän

muistutti myös auttavansa mielel-

lään oppilaitoksissa pidettävien info-

jen järjestämisessä. Niitä infoja Turun

osastokin on pitänyt.

– Sähköpuolen opetusta antavia

oppilaitoksia on Suomessa noin 85

ja ne ehdittiin viime vuonna kiertää

70-prosenttisesti. Oppilasjäsenien

määrä tuplaantui ja on nyt reilu 6000.

Yli puolet alaa opiskelevista saatiin

siis Sähköliiton opiskelijajäseniksi,

Jumisko summasi kokemuksiaan työ-

markkinatiedottajana.

Koska Jumiskokaan ei joka paik-

kaan ehdi, on hienoa, että työmarkki-

natiedottajat löytyvät opiskelijoita lä-

heltä, ammattiosastoista. On tärkeää

että ay-viesti tavoittaa tulevat työka-

verit.

– Kun tyypit saa lähte-

mään ensimmäisen kerran

tapahtumaan, on heidän

helpompi tulla uudestaan.

Samalla he kiinnostuvat

edunvalvonnasta ja saa-

daan jatkajat toiminnalle.

ToimiTsiJaT

TeNTissä

Tapaamisessa sana oli va-

paa. Turun Seudun Sähkö-

työntekijöitä kiinnostivat niin Turun

toimiston miehitykseen liittyvät kysy-

mykset kuin kolmen päivän koulutus-

oikeuskin. Myös YTK:n harhaanjohta-

va mainonta puhutti:

– Loimaan kassa mainostaa itse-

ään samanveroisena ammattiliiton

kanssa, mutta todellisuudessa esi-

merkiksi heidän tarjoamassaan li-

sämaksullisessa oikeusavussa tulee

korvauskatto hyvin pian vastaan ja

Teksti ja kuva: JoNNa HeiNiluoma

Toimitsijoiden osasto-
vierailukierros alkoi Turusta

Ammattiosastoihin jalkautumisen

aloittivat neuvottelupäällikkö

Tero Heiniluoma ja nuorisoasiamies

Juha Jumisko osasto 041:stä.

JalkauTumisfakTaT

• Luettelo, johon on merkitty kunkin ammattiosaston kohdalle siinä

vierailemaan osoitetut toimitsijat löytyy Sähköliitto.fi:stä sivulta

Jäsenpalvelut > Osastot toimivat > Sähköliiton toimitsijat jalkautuvat

ammattiosastoihin.

• Liiton toimistosta otetaan toimitsijavierailujen suunnittelemiseksi

yhteyttä ammattiosastoon. Mikään ei kuitenkaan estä ammattiosastoja

olemasta asiassa aktiivisia liiton toimiston suuntaan.

• Ammattiosasto hoitaa vierailun käytännön järjestelyt. Toimitsijan

saapumisesta vierailulle ei aiheudu ammattiosastolle kuluja.

sittenhän jäsen on taas ilman turvaa,

pohdittiin.

Lisäksi käsiteltiin tes-neuvottelu-

tilanne ja liiton strategiaa. Myös sii-

tä, miten liitto voisi tukea ammatti-

osastoja niiden toiminnassa, vaihdet-

tiin ajatuksia.

041 Toimii mallikkaasTi

Illan isännän puheenvuoroista kävi il-

mi, että Turun Seudun Sähkötyönte-

kijät on esimerkillisen vireä ammat-

tiosasto. Kahdentuhannen jäsenen

osaston toiminnassa on otettu huomi-

oon hyvin sekä edunvalvonta että yh-

teisöllisyyden vahvistaminen kevyem-

män vapaa-ajantoiminnan muodossa.

Osaston hallitus sekä työsuojelu-,

talotekniikka-, teollisuus- ja eläkeläis-

jaosto kokoontuvat tiiviiseen tahtiin.

Työmaavalvontakierroksia tehdään ja

jäseniä koulutetaan ahkerasti. Atk- ja

Ulwin-urakkalaskentakurssien lisäksi

koulutusta järjestyy työhuonekuntien

tarpeen mukaan ja syksyisin pidetään

lähiseudun ammattiosastojen kanssa

yhteistyössä aina jokin isompi koulu-

tustapahtuma.

Osastosta jäsenet saavat laskenta-

apua. Myös harkinnanvaraisia avus-

tuksia työhuonekuntien toimintaan ja

hankintoihin myönnetään. Hupipuo-

len kattavat pilkkikisat, teatterimat-

kat, sählyturnaukset, saunaillat ja mi-

tä ikinä keksitään. Osaston toiminta

on aina tekijöidensä näköistä.

Osaston toiminta on tekijöidensä
näköistä. Toiminnassa pitää olla
sopivassa suhteessa hupia ja
hyötyä. Ay-tietous siirtyy eteenpäin
ja tunne kuulumisesta vahvaan
joukkoon kasvaa siellä, missä
jäsenet kohtaavat.
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Turvasi tien päällä
Liittokasko on vain liittojen jäsenille räätälöity auto-
vakuutus. Se sisältää paljon mainioita ominaisuuksia,
mm. ainutlaatuisen bonusedun. Bonusetu syntyy,
kun olet ajanut kolme vuotta ilman kolhuja. Bonus ei
putoa vahingon sattuessa, kuten perinteisissä auto-
vakuutuksissa.
Liittokasko kannattaa ottaa oitis. Nimittäin, jos vahinko
kuitenkin sattuu, on omavastuusi nyt* pyöreät nolla
euroa!

* Etu koskee uusia Liittokasko-vakuutuksia, joiden alkamispäivä
on 1.1.–30.4.2014. Etu on ajoneuvokohtainen ja voimassa kolme
vuotta vakuutuksen alkamispäivästä ja etu on käytettävissä kerran.

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

*

Nyt
Liittokaskon
omavastuu0€

Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi
Turvaan. Tule käymään tai soita
palvelunumeroomme 01019 5110.

-Työpaikan neuvottelusuhteisiin tarvitaannykyistä toimivammat pelisäännöt, sil-
lä tieto ei kulje, painostus heikennyksiin on
yleistä ja sopimuksia rikotaan, tiivistää edun-
valvontajohtaja Janne metsämäki SAK:sta.
Hän toimii SAK:n veturina sopimus- ja neuvot-
telujärjestelmän uudistusneuvotteluissa.
Työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydes-

sä päätettiin ottaa luupin alle työelämäneu-
votteluiden pelisäännöt. Kolmenkymmenen
henkilön ryhmässä edustettuina ovat keskus-
järjestöt ja liitot. Suuren työryhmän apuna on
pienempi keskusjärjestövetoinen porukka. Ai-
kaa työlle on syksyn loppuun.

PeruskysymysTen äärellä
Pelisääntökeskustelua viritteli näkyvästi työn-
antajapuoli, joka on puhunut julkisuudessa
roimasta lakkosakkojen korottamisesta. Lak-
kosakkoihin ja sen myötä lakko-oikeuteen
puuttuminen merkitsisi koskemista perustus-
laillisiin ihmisoikeuksiin ja Suomea sitoviin
kansainvälisiin sopimuksiin.
Peruskysymysten äärellä työryhmä pyörii

muutoinkin. Yhtenä kivenä kengässä on työn-
antajien yleistyvä sopimusshoppailu eli hinku
vaihtaa yksipuolisesti työehtosopimusta hal-
vempaan mahdolliseen.
– Sopimusshoppailuun täytyy saada jokin

roti, sillä sehän alkaa jo vääristää kilpailua,
Janne Metsämäki sanoo.
Sopimusshoppailuun puuttuminen saattaa

merkitä työehtosopimuslain uudistamista. La-
ki on vuodelta 1946, mutta sitä on ajan saa-
tossa täsmennetty ja päivitetty.
– Yksi pintaan noussut ilmiö on turvaamis-

toimi, jota työnantajat yrittävät ujuttaa työ-
rauhajärjestelmään. Sinne se ei alkuperäisen
tarkoituksen mukaan kuulu, vaan työtuomio-
istuin ratkoo työehtosopimuksiin liittyvät eri-
mielisyydet ja työmarkkinaosapuolten väli-
set kiistat.
Laki työriitojen sovittelusta saattaa siis

myös olla muutospaineissa.
– Yhä yleisempää on, että työnantaja ei

maksa työehtosopimuksen mukaista palk-
kaa. Palkansaaja saa kyllä omansa käräjärii-
dan jälkeen, mutta työnantajalle ei koidu mi-
tään sanktiota. Alipalkkauksen kriminalisointi
nousee varmasti esille pelisääntökeskuste-
lussa, Janne Metsämäki puntaroi.

VuoroPuhelulla eTeenPäin
Palkansaajien tyytymättömyys nykytilan-
teeseen käy ilmi SAK:n luottamushenkilö-
paneelin tuoreesta tuloksesta. Kolmannes
SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo työn-
antajansa rikkovan lakeja ja sopimuksia. Jo-
ka viides on kokenut työnantajan painostavan
työehtojen heikennyksiin.
– Palkansaajilla ei ole tällä hetkellä muu-

ta keinoa kuin ulosmarssi, kun työehtoja sopi-
musten voimassa ollessa yritetään heikentää.
Pelisääntökeskustelussa pitäisi päästä kiin-
ni lakkojen perimmäisiin syihin. Usein kyse on
siitä, että tieto työpaikalla ei kulje, työnantaja
ei noudata sopimuksia ja työnantajien tulkin-
taetuoikeus painaa liikaa.
– Asioita voidaan niin halutessa hoitaa

vuoropuhelua, luottamusta ja keskinäistä
kunnioitusta lisäämällä. Välttämättä ei tarvi-
ta pykälien nikkarointia, jos tahtoa uudenlai-
seen sopimuskulttuuriin löytyy puolin ja toisin,
Janne Metsämäki arvioi.
Hän toivoo, että työmarkkinaosapuolet

löytävät keskenään ratkaisut pelisääntöjen
täsmennyksiin, eikä poliittinen valta puutu
asiaan. Se on ollut maan tapa sopimiseen pe-
rustuvassa suomalaisessa työmarkkinakult-
tuurissa.
Janne Metsämäen lisäksi pelisääntötyöryh-

mässä ovat SAK:laisesta kentästä puheen-
johtajat ann selin (PAM),marko Piirainen
(AKT), riku aalto (Metalliliitto) ja Jarkko
eloranta (JHL) sekä työehtoasiantuntija ka-
tarina murto (SAK).

Pelisääntöihin
tarkennuksia
Teksti: leeNa sereTiN | Kuva: Heli saarela

Yhtenä kivenä kengässä on
työnantajien yleistyvä sopimus-
shoppailu eli hinku vaihtaa
yksipuolisesti työehtosopimusta
halvempaan mahdolliseen.
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Paikka on Rovaniemen Ener-

gian Suosiolan voimalaitos

ja kohteena on enää vain pik-

kiriikkisen keskeneräinen lisäraken-

nus. Siellä aletaan pian myllyttää

voimalaitoksen lämpökeskuksessa

syntyvää tuhkaa metsämaiden lan-

noitteena käytettäviksi rakeiksi.

– Sähkötöihin haastetta ovat tuo-

neet korkeat paikat ja erikoiset rei-

tit. Myös ilmanala on aika vaihteleva.

Kun työt aloitettiin, oli 30 asteen hel-

teet. Aurinko hohkasi seinärakentei-

den metallista, Hakkarainen kuvailee

rakeistuslaitoksen työmaata.

Hakkarainen on toiminut urakan

sähköpuolen kärkimiehenä alusta

asti. Työnantaja on Sähköpalvelu Ko-

tila Oy. Parhaillaan kohteessa sähkö-

hommia teki kuusi miestä. Nyt lop-

pusuoralla asentajia on enää kaksi.

Lannoitetta

piLLerinpyöritystaktiikaLLa

– Edessämme on periaatteessa iso

betonimylly, Hakkarainen esittelee

rakeistuslaitoksen sisällä.

Hän näyttää, mistä myllyyn tulee

putkia pitkin tuhkaa suoraan samal-

la tontilla sähköä jauhavalta voima-

laitokselta.Tuosta putkesta joukkoon

lisätään vesi. Mausteeksi sekaan voi-

daan pistää vähän kalkkia.

Mylly pyörittää taikinasta pyörei-

tä, noin sentin pari halkaisijaltaan

olevia kivenkovia pillereitä. Ruske-

at, hajuttomat lecasoran oloiset pal-

loset johdetaan hihnaa pitkin säkkei-

hin. Säkit toimitetaan ostajalle, on se

sitten Metsähallitus tai tavalliset ku-

luttajat, jotka haluavat nopeuttaa ja

parantaa metsänsä kasvua.

kysyy hermoja

mutta hauskaa on

– Sähkötöiden puolesta tämä on ollut

erittäin mielenkiintoinen kohde. On

saanut olla omalla mukavuusalueel-

la sähköistystöissä, Hakkarainen to-

teaa.

Pilottihanke kysyy silti välillä

pitkää pinnaa:

– Ensin kun saa valmista tehtyä,

niin pitää purkaa pois ja tehdä vähän

toisella tavalla, hän kuvailee ja jat-

kaa, että seuraava laitos valmistuu-

kin sitten helposti, kun on mistä ot-

taa mallia.

Seuraavan rakeistuslaitoksen lu-

parumba on käynnissä Oulussa.

Myös Ruotsiin Hakkaraista on hou-

kuteltu. Lähtöön pitää tosin saa-

da vielä lupa lapsilta, nelivuotiaal-

ta konstalta ja kolmevuotiaalta saa-

galta.

töitä on piisannut

Kuten monilla pohjoisessa, Hakka-

raisellakin on monta rautaa tulessa.

Hän on sähköasentajana parhaillaan

töissä myös sähköalan asennusliike

Ounasvirta Oy:ssä. Sieltä hän on täl-

lä hetkellä lomautettuna.

– Nyt on lomautettuna paljon hy-

viä jätkiä, mutta irtisanomisia ei silti

ole juuri ollut, Ounasvirran työsuoje-

luvaltuutettu toteaa.

– Ja itselleni ainakin on ilmaantu-

nut aina töitä.

Hakkarainen valmistui ammatti-

koulusta reilu kymmenen vuotta sit-

ten.

– Armeijan jälkeen ehdin olla ta-

san yhden kuukauden työttömänä.

Sen jälkeen hommia on aina löytynyt

syntymäkaupungista Rovaniemeltä.

harrastusten ja

työn oLtavatasapainossa

Hakkaraisella on matkaa kotoa töihin

rakeistuslaitoksen työmaalle muka-

vat 600 metriä. Eli pitkien välimatko-

jen Lapissa hän pääsee vaihtamaan

vapaalle nopeasti. Mahtavat kelkka-

reitit löytyvät itsensä haastamises-

ta pitävän vauhtihirmun naapurista.

Sähkömiestä ei
pakkanen pysäytä

Kipakka pakkanen nipistelee näppejä, kun sähköasentaja Keijo Hakkarainen
kiipeää kierreportaita kolmanteen kerrokseen voimalaitoksen pihassa olevan
lisärakennuksen seinustalla.
Teksti ja kuvat: jonna heiniluoma

– Oikein hyvät hanskat pitävät pakkasen

loitolla, vaan eipä sellaisilla pysty

töitä tekemään, Hakkarainen totesi

asennushanskoista.

– Rakeistuslaitoksia on helppo

tehdä lisää, kun prototyyppi

on valmis, Hakkarainen tuumi

sähköpiirroksia tutkiessaan.

Tolpassa kiikuttiin ja
lumitykit ampuivat
niskaan lumipeitettä.
40 asteen pakkasessa
sitä vaan tehdään
maksimissaan puoli tuntia
ja sitten mennään sisälle
sulattelemaan.’’

’’
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– Tykkään ajaa freeridea umpi-

metsässä. Tykkään painaa korkeita

tuntureita ylös alas niin paljon kuin

pää kestää ja uskaltaa. Siellä on sel-

laisia paikkoja, mistä kelkka menisi

mutta äijä ei.

Keväisin, kun etelässä ensimmäi-

set suuntaavat jo uimarannoille, Hak-

karainen tekee kaveriporukan kanssa

reilun viikon mittaisen kelkkaretken

Venäjän rajan pintaan.

Kesällä aika kuluu perhokalas-

tuksen pauloissa. Hakkarainen kis-

koo pohjoisen joista liki kymmen-

kiloisia lohia ja syksyllä metsästää

kaksosveljensä juhanin ja tämän

pohjanpystykorva hiliman kanssa

metsäkanalintuja.

sormet jäässä

Hakkaraisen työura alkoi Sähköpal-

velu Sarkkisella saneerauskohtees-

sa kärkimies aaro siepin valvo-

van silmän alla. Asuntotuotantoa

tuli tehtyä myös Sähköpalvelu Ko-

nosella. Asuntoja, hotelleja ja julki-

sen sektorin kohteita Hakkarainen

on tehnyt Ounasvirralla nyt kuuti-

sen vuotta.

Sormet ovat olleet jäässä kerran

jos toisenkin.

– Ylläksellä uusittiin rinneva-

laistusjärjestelmä. Oli kova pakka-

nen ja tolpissa tykkylunta. Tolpas-

sa kiikuttiin ja merikaapelilla kaa-

peloitiin. Ja lumitykit ampuivat

niskaan lisää lumipeitettä, Hakka-

rainen kuvailee extreme-oloja.

– Saariselällä tehtiin 40 asteen

pakkasessa Porschen radalle huol-

tohallia ja Porschen väelle pihava-

laistuksia. Sitä vaan tehdään mak-

simissaan puoli tuntia ja sitten

mennään sisälle sulattelemaan.

nuoret mukaan

toimintaan

29-vuotias Sähköliiton edustajiston

jäsen ja osaston 019, eli Rovaniemen

Sähköalantyöntekijöiden hallituksen

jäsen pitää tärkeänä alalle tulevien

asentajien asiaa.

– Nuorille pitää tiedottaa, että

liittoon kuuluminen on tärkeää. An-

siosidonnainen työttömyysturva se-

kä palkka- ja työsuhdeturva ovat sel-

laisia konkreettisia asioita, joita liit-

toon kuuluminen antaa. Ei tarvitse

olla työpaikalla yksin oman onnensa

nojassa, vaan on osa isompaa poruk-

kaa, Hakkarainen toteaa.

019:ssä nuoria on mukana ihan

mukavasti. Puuhamiesten keski-ikä

on melko alhainen, 33 vuotta. Mikä

on osaston salaisuus?

– Ei meillä ihmeempiä. Pari vuot-

ta sitten valittu uusi puheenjohta-

ja jukka taipale on mielestäni ot-

tanut homman hyvin haltuun. Jukka

hoitaa asiaa miehen ottein kaikkien

osaston jäsenten puolesta. Yritetään

vaan auttaa avoimesti joka jätkää, jo-

ka osastoon ja liittoon kuuluu ja ker-

toa, että käyttäkää ihmeessä Sähkö-

liiton palvelut ja tarjonta monipuo-

lisesti hyväksi. Ei työnantajat ilman

meitä tätä hommaa tehe! 

• Metsien tuhkalannoitetta

valmistetaan puun- ja

turpeenpoltosta syntyvästä

tuhkasta.

• Tuhka on käsittelemättömänä

erittäin pölyävää, joten sen käyttö on

epäkäytännöllistä.

• Tuhkarakeet voidaan levittää

metsään traktorilla tai helikopterilla.

• Tuhka rakeistuu, kun siihen

lisätään vettä ja seosta pyöritetään

myllyssä. Lisäaineita ei tarvita, eikä

valmistuksesta synny päästöjä.

• Tuhkanrakeistuslaitos on

tamperelaisen Evolet Oy:n keksintö.

• Aiemmin Rovaniemen Energian

lämpökeskuksissa syntyvästä

tuhkasta osa hyödynnettiin

maarakentamisessa. Osa tuhkasta

vietiin kaatopaikalle.

• Tekemällä tuhkasta lannoiterakeita

Rovaniemen Energia välttää

jäteveron, joka tuhkasta muuten

perittäisiin.

tuhkarakeet
– suomaLainen keksintö

Freeride-kelkkailija etsii

maastoja, joissa päätä kylmää.

Kuva on Keijo Hakkaraisen

kotialbumista.

Rakeistuslaitos koostuu siiloista,

rakeistuslautasesta,

hihnakuljettimista ja pussittamosta.
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DI Timo Kekkonen on nimitetty STEK ry:ntoimitusjohtajaksi. Hän aloittaa työs-
sään 1.3.2014 ja korvaa STEKin pitkäaikai-
sen asiamiehen Lauri Mäen tämän jäädessä
eläkkeelle huhtikuun lopussa.
Timo Kekkonen (56) on koulutukseltaan

materiaalitekniikan diplomi-insinööri. Hän on
aiemmin vastannut EK:n elinkeino-, innovaa-
tio- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtajana
vuosina 2006–2013. Ennen tätä Kekkonen
toimi kauppa- ja teollisuusministeriössä tek-
nologiaosaston osastopäällikkönä vastaten
teknologiapolitiikan suunnittelusta ja sen to-
teuttamisesta yhdessä hallinnonalan orga-
nisaatioiden kanssa. KTM:ssä hänen vas-

Työttömyys-
aste jo

10,3 %
Työttömyys jatkoi loppusyksystä
2013 tasaista kasvua. Sähkö-
alojen ammattiliiton työttömyys-
kassan jäsenten työttömyysaste
oli 10,3 prosenttia kuluvan vuo-
den tammikuun lopussa.
Vuoden vaihteen työttömyys-
aste sähköisillä aloilla kohosi
joulukuusta tammikuuhun 3,3
prosenttiyksikköä. Viime vuoden
tammikuuhun verrattuna työttö-
myysaste oli tämän vuoden tam-
mikuussa 2,1 prosenttiyksikköä
enemmän.
Sähköalojen ammattiliiton

työttömyyskassassa oli tammi-
kuun aikana kaikkiaan 2018
ansiosidonnaisen päivärahan
saajaa. Vuotta aikaisemmin an-
siosidonnaisen päivärahan saa-
jia oli 1737.

Suomen kattavin kalustesarja, IMPRESSIVO®, täydentyy uusilla alumiinin ja antrasiitin värisillä pinta-asennus-
tuotteilla. Tuotevalikoimasta löytyy nyt kolmessa värissä keskeisimmät pintaan asennettavat kytkimet ja
pistorasiat, sekä pintakotelo, johon voidaan asentaa esimerkiksi antenni- tai RJ45-kalusteita. IMPRESSIVO®-
kalusteet soveltuvat uutuuksien myötä erinomaisesti sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Tuotteet ovat
saatavissa valkoisena sekä antrasiitin ja alumiinin värisenä. www.abb.fi/asennustuotteet

IMPRESSIVO®

Parasta pinta-asennukseen

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

tuullaan oli muun muassa Tukesin (nykyinen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ohjaus ja
seuranta. Hän on uransa aikana toiminut
myös Suomen EU-edustustossa Brysselissä
vastuualueenaan EU-tutkimuspolitiikka sekä
Teknologian kehittämiskeskus Tekesissä han-
kekäsittelystä ja kansainvälisistä projekteista
vastaavana.
Martti Alakoski, Sähköliiton ja STEKin hal-

lituksen puheenjohtaja, perustelee Kekkosen
valintaa tämän laajalla perspektiivillä ja mitta-
valla verkostolla.

– Timo Kekkosen suomalaisen elinkeinoelä-
män ja järjestökentän tuntemus sekä hyvät
yhteiskuntasuhteet antavat hänelle erinomai-
set valmiudet ottaa vastaan tehtävä STEKin
toimitusjohtajana, Alakoski sanoo.
– Kekkosen tehtävä STEKin ensimmäisenä

toimitusjohtajana on aluksi terävöittää STEK
ry:n roolia ja luoda sille uusi strategia. Moni-
puolisen taustansa ansiosta hänellä on hyvät
edellytykset edistää yhdistyksen tavoitteita,
Alakoski jatkaa.
Timo Kekkonen kertoo kiinnostuneensa

STEKin avoinna olleesta johtotehtävästä eri-
tyisesti sen mielenkiintoisen, mutta samalla
haastavan tehtäväkentän vuoksi: sähkönkäyt-
tö koskettaa koko yhteiskuntaa aina elinkeino-
elämästä kuluttajaan asti. Hän uskoo myös ai-
emmasta oppilaitosyhteistyökokemuksestaan
oleva hyötyä tulevassa tehtävässä.
Timo Kekkonen asuu Kirkkonummella per-

heensä kanssa, johon kuuluu vaimo, neljä ai-
kuista lasta sekä kaksi koiraa. Perhe on par-
haillaan muuttamassa takaisin Helsinkiin.
Harrastuksikseen Kekkonen mainitsee mök-
keilyn ja purjehduksen lisäksi kaikenlaisen kä-
sillä rakentelun ja ruoanlaiton.
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK

ry:n tehtävänä on sähköturvallisuuden ja
energiatehokkuuden edistäminen. STEK ja-
kaa kahdesti vuodessa avustuksia sähköalan
yleishyödyllisiin hankkeisiin ja on mukana säh-
köistysalan yhteisessä Hyvinvointia sähköl-
lä – visio 2030 –ohjelmassa. STEKin tärkeää
kohderyhmää ovat myös koululaiset; vuosit-
tain alakouluille järjestettävään sähköturvalli-
suuskilpailuun osallistuu satoja kouluja ja rei-
lu kymmenen tuhatta koululaista.

Kekkosesta toimitus-
johtaja STEKille

Toimitusjohtaja Timo Kekkonen korvaa

asiasmies Lauri Mäen Sähköturvallisuuden

edistämiskeskuksen johdossa.
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ku

ukauden

KuvaKuva

Suomessa käynnistyi 10 vuotta sitten
rakennusten energiatehokkuuden pa-

rantamiseen tähtäävä rakentamista ohjaavi-
en säädösten muutostyö. Taustalla on useita
EU-direktiivejä sekä tavoite pienentää raken-
nusten energiankäytön aiheuttamia päästö-
jä. Tuloksena oli aluksi vuonna 2007 raken-
nusten ET-luku ja energiatodistukset.
Viime vuosien aikana ET-luvusta siirryttiin

E-lukuun ja uusittiin energiatodistuslainsää-
däntö. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet mer-
kittävästi uudisrakennuksien rakenteisiin ja
teknisiin ratkaisuihin. Viime vuonna annet-
tiin myös Ympäristöministeriön asetus raken-
nuksen energiatehokkuuden parantamisesta
korjaus- ja muutostöissä.

Säädöksiä on muutettu nopeassa tahdis-
sa ja lisää muutoksia on tulossa. Kaikella täl-
lä on ollut vaikutus sekä rakennusvaiheen
ratkaisuihin että myös kiinteistö- ja huoneis-
tokauppaan. Nykyisen E-luvun laskentape-
riaate ja erityisesti käytettävät energiaker-
toimet ovat herättäneet paljon keskustelua.
Laskentamenetelmässä on ristiriitaisuuk-
sia ja painotuksia, jotka eivät välttämättä oh-
jaa tekemään energiatehokkaita kokonais-
ratkaisuja.

Rakennusten energiatehokkuusdirektii-
vi (EPBD) edellyttää, että 31.12.2020 men-
nessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes
nollaenergiarakennuksia (nZEB=near Zero
Energy Building). Julkisten uusien rakennus-
ten tulee tämä vaatimus täyttää jo vuoden
2018 loppuun mennessä. Direktiivi jättää
melko suuren tulkintavaran kansalliselle
määrittelylle siitä, mitä ’’lähes nollaenergia-
rakennus’’ tarkoittaa.
Tavoitteena on, että rakennuksella tulee

olla erittäin korkea energiatehokkuus ja lä-
hes olematon tai erittäin vähäinen energia-
määrä olisi hyvin laajalti katettavissa uusiu-
tuvista lähteistä olevalla energialla, mukaan
lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä
tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin ole-
va energia. Kansallisten vaatimusten pitää
kuitenkin olla kustannustehokkaita.

Lähes nollaenergiarakennus -vaatimus
on sekä aikataulullisesti että sisällöllises-
ti hyvin haastava. Rakennusten suunnittelu
maankäytön suunnittelusta rakennushank-
keen valmistumiseen vie vuosia, jopa vuosi-
kymmeniä.
Rakennusten energiatehokkuusvaatimuk-

sissa on siirrytty ja tulee jatkossa yhä enem-
män siirtyä yksittäisten rakennusosien tai

teknisten laitteiden energiatehokkuuden
osaoptimoinnista rakennuksen, kiinteistön
tai jopa rakennusryhmän kokonaistarkaste-
luun. Yksikään laite tai rakenne ei yksistään
ole energiatehokas, vaikka niin usein mai-
noslauseista saamme kuulla.
Lämmitysenergian tarpeen pienentyes-

sä muu rakennuksen energiankulutus (il-
manvaihto, jäähdytys, valaistus ja kojeet)
tulee yhä keskeisempään rooliin. Tarpeen-
mukainen käyttö edellyttää ’’älykkäitä’’ kiin-
teistöjen hallinta- ja ohjausjärjestelmiä. Pai-
kallinen energiantuotanto, pienvoimalat ja
sähköautot tuovat omia haasteitaan. Sähkö-
verkossa tullaan yhä enemmän tarkastele-
maan energiankäytön lisäksi huipputehoja,
jolloin kuormanohjaustarve tulee mitä ilmei-
semmäksi.

nZEB-rakennukset edellyttävät laajaa
yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kiinteistöt vaativat asiatuntevaa käyttöä ja
huoltoa. Sähköisen talotekniikan rooli tulee
korostumaan ja alalla tarvitaan perinteisen
asennustyön lisäksi monipuolista osaamista
erityisesti tietoteknisten järjestelmien osal-
la. Tämä pitää alalla nähdä lisätyön mahdol-
lisuutena, ei uhkana.
Suomessa oppilaitosten opettajat, niin

ammatillisessa koulutuksessa kuin ammat-
tikorkeakouluissakin ovat pitkälti edelleen
’’vanhan liiton miehiä’’. Jopa talotekniik-
ka-termiä käytetään kuvaamaan vain LVI-
tekniikkaa, vaikka sen perusajatuksena on
rakennusten tilojen ominaisuudet ja koko-
naistoimivuus, ei tekniset osaratkaisut tai
-asennukset.

Tampereen ammattikorkeakoulussa
(TAMK) alkoi vuonna 2009 talotekniikan oh-
jelma, jossa LVI-tekniikan ja sähköisen ta-
lotekniikan opiskelijat toimivat koko opin-
tojensa ajan yhdessä ja myös yhteistyössä
rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa. En-
si syksynä alkava rakennusarkkitehtikoulutus
tulee tuomaan tähän kokonaisuuteen puut-
tuvan palasen. Saatujen kokemusten perus-
teella ei voi kuin ihmetellä, kuinka syvällä
jo nuorilla, alalle vasta tulleilla on voimakas
asenteellisuus ja siilottuminen. Valitettavasti
myös työelämä vielä usein viestittää nuorille
’’näin on aina tehty’’ -asennetta.
Uusien tekijöiden lisäksi siis alalla jo työs-

kentelevien osaamisen ja ennen kaikkea
asenteiden päivittäminen olisi keskeistä, jot-
ta 2020-luvulla osaamme toteuttaa toimivia,
terveellisiä, vähän energiaa kuluttavia ja tar-
peisiinsa soveltuvia tiloja.

KÄRKIMIES
PIRKKO HARSIA Yliopettaja, sähköinen talotekniikka
koulutuspäällikkö, talotekniikan ohjelma
Tampereen ammattikorkeakoulu

nZEB* ja sähköistysala

Kuukauden kuva on Kaarniemen aluevalvoja

Tapio HaiKan ottama. neljättä vuotta Sähköliiton

lomapaikan "pehtoorina" palvelleella Haikalla riittää

kuvattavaa ympäri vuoden Kotkan Syväsalmen

upeissa maisemissa, joissa myös viihtyvät monet

lintulajit pikkutikoista uljaisiin joutseniin. nyt

sydäntalvella Kaarniemen rannat täyttyvät

pilkkijöistä ja verkkokalastajista. Haikka muistuttaa,

että vaikka Kaarniemi onkin kesäsesongin

aikana usein täynnä, muina aikoina viihtyisässä

lomapaikassa riittää majoitustilaa ja luonnonrauhaa

kuitenkin lähellä Karhulan, Haminan ja Kotkan hyviä

palveluja ja kiinnostavia matkailukohteita.

[*nZEB = lähes nollaenergiarakennus]
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Kun Tampereen Oopperan kuoro
kokoontuu harjoituksiinsa, on
paikalla runsaasti opettajia,
muutamia insinöörejä, musiikin
opiskelijoita... Sekä yksi rovasti.
Mutta löytyypä joukosta
pesunkestävä työmieskin –
hitsauslaitteita asentava ja
huoltava Juha Parjanen.

Huoltomies
Parjanen laulaa
Figaron häissä

Tammikuu kului Parjaselta tiu-

kasti Mozartin Figaron häi-

den harjoituksissa. Useampa-

na päivänä viikossa hän kuunteli oh-

jaaja tuomas Parkkisen ja kuoron-

johtaja Heikki Liimolan komentoja ja

antoi tenorinsa raikua Tampere-talon

studiossa.

– Hyvää vastapainoa työlle. Täällä

pääsee aina vähäksi aikaa irti arjesta

ja ikään kuin kohoamaan hienon tai-

teen sfääreihin, perustelee Parjanen

jo reilut parikymmentä vuotta kestä-

nyttä esiintymistään Tampereen Oop-

peran riveissä.

HuoLtotyöt käyneetväHiin

Huoltomies Juha Parjanen hankkii jo-

kapäiväisen leipänsä tamperelaises-

sa TSK-Hitsauslaite Oy:ssä. Siellä hä-

nen tehtäviinsä kuuluvat hitsauslait-

teiden korjaukset ja huolto.

– Kun tulin firmaan töihin pari-

kymmentä vuotta sitten, oli meitä

siellä huollossa yli kaksikymmentä

kaveria. Sittemmin työt ovat koko ajan

vähentyneet sitä mukaa kun Tampe-

reen seudun suuret metallialan yri-

tykset ovat pienentäneet toimintaan-

sa tai vallan lopettaneet.

– Nyt olen huollossa yksin, jos-

kin moottoripuoli on erotettu omak-

si yrityksekseen. Töitä minulla on ol-

lut runsaasti, esimerkiksi viime kesä-

nä loman jälkeen oli aikamoinen su-

ma purettavana, Parjanen kertoo työs-

tään Tampereen Nekalassa sijaitse-

vassa firmassa.

Parjanen kuuluu tamperelaiseen

ammattiosasto numero 11:een, jos-

kaan hän ei pidä itseään minään ay-

aktiivina. Liiton ja osaston vapaa-

ajan tilaisuuksiin hän on kuitenkin

silloin tällöin osallistunut.

Laulamisen ohella Parjasella on

toinenkin harrastus: kuntosali. Usein

hän lähteekin töistä suoraan kun-

tosalille ja sieltä kuoroharjoituk-

siin. Mutta 56-vuotias Parjanen tun-

tuu olevan niin hyvässä iskussa, että

vaikka päivään tulee mittaa, ei se me-

noa haittaa.

LauLaMinen Suvun Perinne

Jo Juha Parjasen isä harrasti laulua.

Hänkin esiintyi Tampereen ooppera-

kuorossa sekä kaupungin teattereis-

sa. Vielä nykyäänkin isä laulaa kirk-

kokuorossa.

Parjasen isä oli kova laulamaan

kotonakin. Hän opiskeli jonkin aikaa

laulua sekä konservatoriossa että yk-

sityisopettajan johdolla.

– Kun vanhemmat antoivat minun

12-vuotiaana ymmärtää, että olisi hy-

vä liittyä poikakuoro Pirkanpoikiin,

ei siinä paljon tullut mieleen vastaan

sanoa, Parjanen muistelee.

Jossain vaiheessa laulaminen kui-

tenkin jäi ja tilalle tuli muun muas-

sa purjelentoharrastus. Kun Parjanen

25-vuotiaana meni naimisiin ja lapsia

alkoi tulla, elvytti hän lauluharras-

tuksensa uudelleen.

Teksti ja kuvat: esa tuominen

Parjanen on laulanut oopperan

ohella useammassakin kuorossa. Hän

on suhtautunut laulamiseensa niin

vakavasti, että on ottanut laulunopet-

tajalta yksityistunteja parantaakseen

osaamistaan.

– Klassista laulan mieluiten. Iskel-

mät ja viihde eivät oikein ole minun

juttujani.

Tosin Parjanen laulaa toisinaan

myös karaokea. Ei kylläkään missään

pubissa vaan Pirkanmaan laulajien

omissa karaokeilloissa.

– Ja perheen parissa tulee joskus

vetäistyä karaokea.

kyMMeniä

ooPPeroitatakana

Oopperakuoroon Juha Parjanen meni

mukaan kun siihen haettiin uusia lau-

lajia Tampere-talon valmistuttua rei-

lut parikymmentä vuotta sitten. Koe-

laulu miellytti valitsijoita niin, että

Parjanen napattiin heti joukkoon mu-

kaan.

– Sen jälkeen olen laulanut var-

maankin 20–30 oopperaproduktiossa.

Pari kesää on mennyt Savonlinnassa-

kin.

Vuosien varrella Parjaselle on ker-

tynyt jo niin paljon esiintymisrutii-

nia, että kapuaminen Tampere-talon

suurelle näyttämölle ei pahemmin

jännitä.

– Tosin ensi-ilta on aina ensi-ilta,

hän kuitenkin lisää.

Näyttelijöiden kerrotaan näke-

vän painajaisunia, joissa he yhtäkkiä

unohtavat vuorosanansa.

– Oopperakuorossa sanojen unoh-

taminen ei ole aivan niin kohtalokas-

ta, koska ympärillä on kavereita, jotka

muistavat sanat, jos meikäläinen sat-

tuisi yhtäkkiä unohtamaan. Siellä on

meillä kuiskaajakin, mutta ei hänestä

kuorolaisille ole oikein apua.

Kun Parjanen laulaa oopperaa, ta-

pahtuu se yleensä italiaksi tai sak-

saksi - harvemmin suomeksi. Vuosi-

en varrella hän on oppinut ymmärtä-

mään vieraita kieliä tekstien eli libre-

ton omaksumisen kautta.

– Eihän siitä nyt mitään tulisi, että

laulaisi vieraalla kielellä eikä ymmär-

täisi, mitä sanat merkitsevät

Juha Parjanen pääsee oopperakuorossa

kohoamaan tasapaksun arkielämän

yläpuolelle, taiteen sfääreihin.

KULTTUURI
URHEILU&
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Janne Heikkinen arvioi vuosi

sitten Vasamalle, että Australi-

assa lokakuussa järjestettävis-

sä MM-kisoissa olosuhteet saattavat

tuoda yllättäviä haasteita. Olosuh-

teet pääsivätkin varautumisesta huo-

limatta yllättämään ampujamestarin.

– Lämmintä oli parhaimpina päi-

vinä 37 astetta varjossa, jolloin ruu-

tiannosta piti vähentää. Australiassa

oli juuri silloin pahat metsäpalot me-

neillään, joita kova ja kuiva myrs-

kytuuli lietsoi, Heikkinen ker-

too.

Haasteista huolimat-

ta mies sijoittui seitse-

männeksi kisoissa.

– Olin pitkälti tyy-

tyväinen tulokseen. Ta-

voitteenani oli, että si-

joitun yhdessä kilpai-

lussa kymmenen parhaan

joukkoon. Kaiken kaikkiaan

kisoja oli viisi. Muutamassa ki-

sassa tuli auttamattomia virheitä,

mutta onneksi yhdessä sain paran-

nettua, mies huokaisee.

Seuraavat MM-kiSat uSa:SSa

Taso kilpailussa oli kova.

– Siellä oli ammattimaisia kasa-

ampujia, jotka eivät ilmeisesti muu-

ta teekään kuin harjoitte-

le. Kuukaudessa he ampu-

vat yhtä paljon laukauksia

kuin minä vuodessa, Heik-

kinen nauraa.

Kielimuurista huolimat-

ta matkalta löytyi myös yk-

si ystävä.

– Miulla kun tuo eng-

lanti ei ole vahvinta osaa-

mista, niin kielimuuri hait-

tasi tutustumista. Yhteen

mukavaan uusiseelantilai-

seen kaveriin kuitenkin tu-

tustuin. Hän oli työsken-

nellyt Suomessa, joten osa-

si suomenkieltä, Heikkinen

iloitsee.

Kasa-ampujamestari, sähköasentaja Janne Heikkinen on tyytyväinen

viime vuoden kisakauteensa. Heikkinen sijoittui kasa-ammunnan

maailmanmestaruuskisoissa seitsemänneksi, ja nappasi SM-

kisoissakin hopeaa. Tänä vuonna kilpailijaa houkuttelevat Euroopan

mestaruuskilpailut.

Tulevia kisoja on jo tiedossa kou-

rallinen.

– Tulevana kesänä pidetään Rans-

kassa EM-kisat, joihin osallistun yk-

kösjoukkueessa. Tietysti SM-kisat tu-

levat eteen kesällä. Myös Amerikassa

järjestettäviin vuoden 2015 MM-ki-

soihin aion pyrkiä, ja lähden ehdot-

tomasti mukaan, jos pääsen Suomen

karsinnoista läpi, mies lupaa.

LoMautukSet

tuovat aikaa

Talvivaaran kohtalo ei ole jättänyt

Heikkistäkään rauhaan. Kajaanin ja

Sotkamon seudulla lomautukset nä-

kyvät myös muualla kuin median si-

vuilla.

– Talvivaara on pakostakin vai-

kuttanut meidän hommiin. Nyt on ol-

Teksti: Jemina Michelsson | Kuvat: emmi kallio

ei rikaStu

Rahan takia ei oopperan kuoroon ke-

nenkään kannata mennä laulamaan.

– Ei, kyllä tämä on pikemminkin

harrastus, Parjanen vahvistaa.

Harjoituksista laulajille makse-

taan pieni kulukorvaus, mutta illas-

sa voi treenaukseen kulua useampi-

kin tunti. Esityksistä maksetaan myös

pieni esiintymispalkkio, Parjanen ker-

too oopperatienesteistään.

Esiintyessään Tampere talon la-

valla Parjanen ei ainoastaan laula

kuoron riveissä pönöttämällä vaan

hän myös liikkuu näyttämöllä. Joskus

hänelle annetaan pikku tehtäviäkin.

– Olen muun muassa seisonut var-

tiosotilaana portilla, mikä tietysti on

mukava lisä pelkkään laulamiseen.

Työkaverit ovat suhtautuneet Par-

jasen lauluharrastukseen ’’ymmärtä-

väisesti’’.
– Itse he ovat kyllä pikemminkin

sellaisia jalkapallo- ja futsal-miehiä,

mutta pikku naljailua lukuun otta-

matta he suhtautuvat laulamiseeni

ihan mukavasti.

Parjasella on neljä tytärtä ja kolme

lastenlasta. Kaikki lapset ovat musi-

kaalisia ja pitävät laulamisesta. Yksi

on soittanut huilua ja trumpettia.

– Mutta kuorolaisia heistä ei ole

tullut kenestäkään.

Kolmen lapsenlapsen musikaali-

suudesta on vielä vaikea sanoa mi-

tään. Toive kuitenkin elää, että Parja-

sen suvun oopperakuoroperinne jat-

kuisi nousevan polven mukana.

Klassista laulanmieluiten.
Iskelmät ja viihdeeivät oikein oleminun juttujani.

’’

lut aikaa suksia, kun on oltu lomilla.

Olen hiihdellyt noin 500 kilometriä

tälle talvelle, mies sanoo tammikuun

puolivälissä.

Kajaanissa on onneksi ollut lähes

koko talven lunta, toisin kun muual-

la Suomessa.

– Täällä on onneksi riittänyt lun-

ta. Välillä tahtoi ottaa takapakkia, ja

osa suli, mutta hiihtämään on pääs-

syt koko ajan.

Paikallis-Sähkö Oy:llä työskente-

levällä Heikkisellä ei ole tietoa töiden

jatkosta. Yhden asian sähköasentaja

kuitenkin tietää.

– Uusia harrastuksia ei tarvit-

se etsiä, sen verran tekemistä riittää

omasta takaa. Ammunnassa tuulen-

hallintaan pitää keskittyä vielä enem-

män.

Kasa-ampujan
menestysvuosi

Lämmintä oli
parhaimpina
kisapäivinä
37 astetta
varjossa.

’’
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Kaarniemen kesä-, heinä- ja elo-
kuu, eli viikot 23–35 ovat haus-
sa 14.3.–14.4. Mökkejä koskevat
viikkotoivomukset osoitteeseen
tapio.haikka@sahkoliitto.fi tai
puh. 0440 557 841 (klo 12–20).
Kesäviikot hyvinvarusteltuihin,
saunallisiin hirsimökkeihin arvo-
taan niitä toivoneiden Sähköliiton
jäsenten kesken 15. huhtikuuta.
Tulos ilmoitetaan voittajille huhti-
kuun loppuun mennessä.

JÄSENPALVELUT 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

Ulkomaille töihin?
Ennen kuin lähdet ulkomaille töi-

hin, ota yhteyttä Sähköliiton kes-

kustoimistoon tai aluetoimistoi-

hin. Kun lähdet, muista nämä:

• Vaadi työsopimus kirjallisena.
Työ- ja komennussopimukseen on
kirjattava ainakin työsopimuksen
osapuolet, työsuhteen alkamisai-
ka, määräaikaisen työsuhteen kes-
to, työn suorittamispaikka, työteh-
tävän pääasiallinen laatu, palkka,
palkanmaksukausi, työaika, vuosi-
loma, irtisanomisaika, sovelletta-
va lainsäädäntö ja työehtosopimus,
päivärahan suuruus ja miltä päivil-
tä se maksetaan, työnantajan kus-
tantamat kotimatkat, matkakustan-

nusten korvaus työntekomaassa,
majoitus- ja sen laatu, tapaturma-,
sairaus- ja vastuuvakuutukset.
• Ota mukaasi tarvittavat siirtolo-
makkeet täytettynä.
• Vaadi tosite jokaisesta palkan-
maksusta.
• Suomalaisen yrityksen töissä pä-
tee suomalainen työehtosopimus.
Varmista noudatettava TES komen-
nussopimuksessa.
• Työntekomaan pakottavia määrä-
yksiä ei voi alittaa.
• Suomen palkkaturvaan olet oi-
keutettu silloin, kun olet suomalai-
sen työnantajan palveluksessa.
• Lähetetty työntekijä kuuluu Suo-
men sosiaaliturvan piiriin.

• Hakeutunut työntekijä kuuluu
työntekomaan sosiaaliturvan piiriin.
• Tarkista erityisesti vakuutus-,
matka- ja asuntoehdot sekä työ-
ajat.
• Verottajaa ei pääse karkuun,
maksa siis verosi. Ennen ulkomail-
le lähtöä on aina syytä ottaa yh-
teyttä verottajaan ja selvittää ulko-
maantyön verotus. Pääsääntöisesti
verot joutuu aina maksamaan jo-
ko työntekomaassa tai kotimaassa.
Esimerkiksi Saksassa ja Pohjois-
maissa maksamatta jätetyt verot
voidaan ulosmitata Suomessa.
• Harmailla markkinoilla ei ole so-
siaali-, työttömyys- eikä muutakaan
työsuhdeturvaa.

Lähetetystä työntekijästä on kyse, kun työnantaja
lähettää työntekijän Suomesta ulkomaille töihin. Lä-
hetetystä työntekijästä puhutaan silloinkin, kun työ-
sopimus allekirjoitetaan vasta työntekomaassa.

Lähetettynä työntekijänä:
• Noudatetaan Suomen lakia ja suomalaista alan
työehtosopimusta. Asia on syytä kirjata komennusso-
pimuksessa.
• Työntekomaan pakottava lainsäädäntö
huomioidaan.
• Työnantaja maksaa matkakulut ja asunnon ala-
kohtaisesti voimassa olevien työehtosopimusmäärä-
ysten mukaisesti.

Työhön hakeutujasta on kyse, kun työntekijä oma-
aloitteisesti matkustaa ulkomaille ja hankkii sieltä
työpaikan tai pestautuu työvoiman välittäjän avulla ul-
komaisen yrityksen palvelukseen.

Hakeutuvana työntekijänä:
• Sovelletaan työntekomaan lainsäädäntöä ja työeh-
tosopimusmääräyksiä.
• Työsuhteeseen sovelletaan alusta alkaen työnteko-
maan työlakeja, sosiaaliturvaa ja työehtosopimuksia.
• Oikeutta Suomen työehtosopimuksen mukaisiin
etuisuuksiin ei ole.
• Hakeutuja yleensä kustantaa matkat ja asunnon it-
se, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu.

• Tee etukäteen kirjallinen sopimus työnantajasi kanssa.
• Huolehdi jäsenyysasiasi kuntoon ulkomailla työskennellessäsi.
• Ota yhteys jäsenrekisteriin ja kassaan AINA ennen ulkomaantöihin
lähtöäsi!

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/ulkomaille_toihin

Virkisty Virossa golfaten
Sähköliitolla on seitsemän ulkomaista lomaosaketta, jotka sijaitsevat meren
rannalla Viron Pärnussa. Osakkeet ovat Villa Andropoffin loma- ja kokouskes-
kuksen yhteydessä 130 kilometrin päässä Tallinnasta ja kahdeksan kilomet-
rin päässä Pärnun kylpyläkaupungista.
Hyvin varustellut 2–6 hengen huoneistot sijaitsevat rannan tuntumassa

rivitaloissa. Osakkeet ovat vuokrattavissa viikoilla 26–27 ja 29–33. Viikon
hinta on 400 euroa. Osakkeisiin kuuluu kaksi White Beach Golfin viikkopeli-
osaketta.
Lomaviikkoja voivat varata yli vuoden Sähköliiton jäsenenä olleet henkilöt.

Lomat on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille jäsenille. Oppilasjäsenillä va-
rausoikeutta ei ole. Eläkeläisjäsenet saavat vuokrausoikeuden arvonnassa
varaamatta jääneisiin viikkoihin.
Vuoden 2014 viikkojen 26, 27, 29, 30, 31, 32 ja 33 hakuaika on 27.2.–

13.3. Jos samalle viikolle tulee useita varauksia, suoritetaan varaajien kes-
ken arvonta perjantaina 14.3. Arvonnan tulos ilmoitetaan lomaviikon saa-
neille henkilöille.
Varaa lomasi laittamalla säh-

köpostia osoitteeseen johanna@
andropoff.ee. Kirjoita viestiin ni-
mesi, jäsennumerosi, osoitteesi,
sähköpostiosoitteesi, puhelinnu-
merosi sekä ensisijainen toiveesi
viikoista 26, 27 ja 29–33. Lisää
viestiin myös toissijainen viikko-
toive, ja tieto haluatko käyttää
golf-osakkeita. Huomaathan, että
varauksia otetaan vastaan vain
sähköpostitse!
Lisätietoa: www.adropoff.

ee ja Johanna Leivonen, puh
+358 500 867 209, johanna@
andropoff.ee

Kaarniemen

kesän haku

alkaa 14.3.
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Lähetä vastauksesi 7.3. mennessä: Sähköliitto,Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................



16 • VA S AM A 2 / 2 0 1 4

Jos joku vielä luulee, että eläke-uudistuksesta selvitään nosta-
malla vain eläkeikää 65:een tai

67 vuoteen, luulee väärin.
SAK:n asiantuntijan Katja Veir-

ton mukaan eläkeneuvotteluissa on
kyse mitä suurimmassa määrin työ-
urien pidentämisestä.
– Nyt ei olla tekemässä pelkkää

eläkejärjestelmän uudistusta, vaan
työelämän laatuasioilla on keskeinen
merkitys. Työuria on pidennettävä
niin, että työelämässä pystytään ole-
maan ja jaksetaan pysyä.
Veirto muistuttaa SAK:n sitoutu-

neen työurien pidentämiseen. Sen si-
jaan eläkeiän alarajan nostoon SAK
ei ole sitoutunut.
Nykyinen eläkeikä joustaa 63–67

vuoteen. Keskimääräinen eläkkeel-
le siirtymisikä on noussut 60,9 vuo-
teen, mutta nousu näyttää pysähty-
neen.

Eläkeneuvottelujen yhteiseksi hy-
väksytty täsmätavoite on keskimää-
räisen eläkkeelle siirtymisiän nosta-
minen 62,4 vuoteen. Sen on määrä
tapahtua vuoteen 2025 mennessä.

järjesteLmä ei
oLe kriisissä
Suomalainen työeläkejärjestelmä ei
ole kriisissä, mutta julkinen talous
on. Sitä kutsutaan kestävyysvajeek-
si. Eläkejärjestelmä on osa julkista
taloutta ja siksi myös osa kestävyys-
vajeen ratkaisua.
Toinen ongelma, johon eläkeuu-

distuksen tulee vastata, ei oikeas-
taan ole ongelma. Väestön elinikä on
kehittynyt suotuisammin, kuin on ai-
emmin oletettu.
– Se on positiivinen asia. Eläk-

keissä se kuitenkin tarkoittaisi, että
elinaikakerroin leikkaisi eläkkeitä lii-
an raskaasti.

Elinaikakerroin leikkaa alkavia
eläkkeitä ikäluokittain sitä mukaa
kun odotettu elinikä pitenee.
Elinaikakertoimen eläkkeitä leik-

kaavan vaikutuksen voi kompensoi-
da tekemällä töitä 63 ikävuoden jäl-
keen.

rahoitus kuntoon
Tärkeä lähtökohta eläkeuudistukses-
sa on sukupolvien välinen oikeuden-
mukaisuus. Nuorten ikäluokkien on
voitava luottaa, että he saavat eläk-
keensä, kun se aika koittaa.
– Kysymys on eläkejärjestelmän

rahoituksesta. Sen on oltava kestä-
vällä pohjalla.
Jo sovittujen korotusten jälkeen

eläkemaksuihin jää vielä pieni, noin
yhden prosenttiyksikön korotuspai-
ne. Se jakautuisi puoliksi työnantaji-
en ja työntekijöiden kesken.

ikääntyvistä huoLehdittava
Yhtenä SAK:n kärkenä eläkeneuvot-
teluissa ovat ikääntyvät työntekijät.
Kaikki eivät pysty jatkamaan edes
nykyiseen eläkeiän alarajaan asti.
– Kun työ on raskasta ja kulut-

tavaa, tarvitaan reittejä ulos työelä-
mästä aikaisemmin.

Yksityisten alojen työeläkeuudistuksen aikataulu

• Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat eläkeratkaisun syksyyn 2014
mennessä.

• Eläkeuudistus otetaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen nimitettävän
hallituksen ohjelmaan.

• Hallitus antaa esityksen eduskunnalle 2016.
• Eläkeuudistus astuu voimaan vuoden 2017 alussa.

Eläkeuudistuksessa on kyse työurista

Teksti: Kari Leppänen

Philipsin CoreLine

Ammattilaisen
helppo valinta

Philipsin CoreLine-tuoteperheestä löytyy ratkaisu konttorista kone-
pajaan! Laaja valaisinvalikoima sisältää pinta- ja uppoasennettavat
toimistovalaisimet, downlightit, ProSet-kohdevalaisimet, vesitiiviit
IP65-valaisimet, ramppivalaisimet, runkovalaisimet, yleis- ja seinä-
valaisimet sekä syväsäteilijät.

CoreLine-ledivalaisimilla korvaat helposti perinteiset valaisimet.
Valaisimet ovat hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia ja huoltova-
paita. CoreLine-valaisinten asennus on erittäin helppoa ja nopeaa.
Käyttöikä L70 on 30 000–50 000 tuntia mallista riippuen.

www.philips.fi/lighting

aa

Ramppivalaisin

Runkovalaisin

ProSet

Uppoasennettava
Pinta-asennettava

Downlight

Vesitiivis IP65

Yleis- ja
seinävalaisin

UppoasennettaUppoasennettava

Do

SyväsäteilijäSyväsäteilijä

urisurista
Työnantajien kärjet eläkeneuvot-

teluissa ovat alaikärajan nostaminen
ja aivan ensimmäisenä ns. eläke-
putken katkaisu. Kyseessä on ansi-
osidonnaisen työttömyysturvan lisä-
päivät, joita saa tietyin edellytyksin,
kunnes työtön pääsee eläkkeelle.
Eläkeputkikeskustelu on myrk-

kyä SAK:lle.
– Ikääntyneiden toimeentulos-

ta on pidettävä huolta. On fakta, että
työllistyminen on sitä hankalampaa,
mitä enemmän on ikää. Työttömyys-
turvan lisäpäivät on viimeinen tur-
vaverkko.

työLLisyys ratkaisee
SAK haluaa säilyttää osa-aikaeläk-
keen. Se auttaa monia jatkamaan
työelämässä 63 ikävuoteen asti ja
senkin jälkeen.
Jotta eläköitymisikää saadaan

nousemaan, työelämän pitää jous-
taa ikääntyvien työtekijöiden tarpei-
den mukaan.
Lopuksi Veirto nostaa esille aivan

ratkaisevan perusasian.
– Työllisyydellä ja työurien piden-

tämisellä on kohtalonyhteys. Tarvi-
taan työpaikkoja, jotta tämä yhtälö
ratkeaa.

Katja Veirto

muistuttaa,

ettei SAK halua

eläkeiän alarajan

nostoa.
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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

Lagen om utkomstskydd för arbetsLösa har förnyats 1.1.2014
Det har blivit flera ändringar i Lagen
om utkomstskydd för arbetslösa ifrån
början av året 2014. Ändringarna gäl-
ler bland annat arbetsvillkoret, själv-
risktiden, jämkad dagpenning och
rätten till tillaggsdagar:

• arbetsvillkoret är istället för 34
veckor 26 veckor
• inkomstrelaterad dagpenning beta-
las för högst 500 dagar
• maximiutbetalningstiden på in-
komstdagpenningen är 400 dagar
ifall tiden i arbete är mindre än tre år

• utbetalningstiden för inkomstdag-
penningens förtjänstdel kan förkor-
tas med 100 dagar för sökanden
som under de första 250 dagarna
har vägrat att delta i sysselsättnings-
främjande tjänster eller har avbru-
tit sådan tjänst. Maximitiden för in-
komstdagpenningens förtjänstdel
förkortas dock inte, om sökanden
under de första 250 dagpennings-
dagarna har fått eller får förhöjd för-
tjänstdel för minst 40 dagar under
deltagande i en sysselsättningsfräm-
jande tjänst.

• arbetslöshetskassan utbetalar dock
dagpenning för sammanlagt 500 da-
gar, men för de sista 100 eller 200
dagarna är dagpenningen lika stor
som grunddagpenningen.
• personer som är födda år 1957 el-
ler därefter kan ha rätt till tillaggsda-
gar då de fyller 61 år.
• självrisktiden har förkortats från 7
dagar till 5 dagar. Självrisktiden ut-
sätts dock inte, om en självrisktid har
utsatts i samband med att föregåen-
de maximitid börjat, och den nya max-
imitiden börjar inom ett år från detta.

• dagpenningens storlek fastställs
inte på nytt då arbetsvillkoret upp-
fylls inom ett år från det att föregå-
ende maximiutbetalningstid börjat
• vid jämkad dagpenning tillämpas
en skyddsdel på 300 euro. En ar-
betsinkomst på under 300 euro i
månaden påverkar alltså inte dag-
penningsbeloppet.
• maximibeloppet av den jämkade
dagpenningen förhöjdes till 100 pro-
cent av den lön som ligger till grund
av dagpenningen
• förhöjd förtjänstdel betalas för 90

dagar då en lång karriär avslutat och
för 200 dagar när man deltar i en
sysselsättningsfrämjande service.
• rått till förhöjd förtjänstdel för 20
dagar och förtjänstdel för omsätt-
ningskydd finns inte fr.o.m. 1.1.2014
• beloppet för den förhöjda för-
tjänstdelen blir lika stort som det ti-
digare omsättningsskyddet och in-
komstdagpenning har nu två nivåer;
grundnivån och förhöjda förtjänst-
delen.

te-paLveLut tiedottaa:
ota käyttöön oma asiointi
Kaikki henkilöasiakkaalle tarkoitetut TE-toimistojen asiointipalve-
lut on nyt koottu yhteen työnhakijan Oma asiointi -verkkopalveluun.
Oma asiointi -palvelu sisältää esimerkiksi kalenterin, jossa ajan-
kohtaiset asiasi näytetään tehtävälistana. Tehtävälistalta pääset
suoraan osioihin Oma työnhaku, CV-netti, Oma suunnitelma, Omat
työttömyysturvatiedot, Työvoimakoulutus sekä Starttiraha ja startti-
rahan maksatushakemus.
Palvelun käyttö on mahdollista vahvalla tunnistuksella eli verk-

kopankkitunnuksilla ja sirullisella henkilökortilla. Verkkoasioinnis-
sa tallennetut tiedot tallentuvat tunnuksien haltijan nimellä ja hen-
kilötunnuksella työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmään.

te-toimiston Laajentuva verkko-
paLveLu säästää askeLia
Työ- ja elinkeinotoimiston palvelujen siirtämisellä verkkoon halu-
taan parantaa asiakaspalvelua ja vähentää turhia käyntejä TE-
toimistossa. Verkkopalveluiden lisääntymisen myötä paperisota
vähenee. Enää työnhakijan ei tarvitse esittää esimerkiksi työsopi-
muksia ja -todistuksia tai lomautustodistuksia paikan päällä TE-toi-
mistossa.
Asiakas voi nyt ilmoittaa verkossa entistä laajemmin työnhaun ti-

lanteessa tapahtuvista muutoksista, kuten varusmiespalvelukses-
ta, äitiyslomalle jäämisestä tai työpätkistä.
TE-toimistoihin on edelleen vietävä

nähtäväksi opiskelutodistukset.

Työttömyyspäivärahan maksaja tar-
vitsee hakijalta tiedot, jotka ovat
välttämättömiä päivärahaoikeuden
ja päivärahan määrän selvittämis-
tä varten. Työttömyyskassasta riip-
pumatta kaikki maksajat tarvitsevat
samat tiedot, koska työttömyystur-
valaki määrittelee perusteet, jotka
pitää päivärahaa selvitettäessä ol-
la tiedossa.
Tietojen antaminen perustuu työt-

tömyysturvalain 11 luvun 2 §:ään
eli hakijan on annettava maksajal-
le etuuden myöntämiseksi ja maksa-
miseksi tarvittavat tiedot. Tarvittavia
tietoja ovat esimerkiksi työtä ja palk-
kaa koskevat tiedot työssäolo- ja jä-
senyysehtoa varten, työhistoriaa kos-
kevat tiedot korotettua ansio-osaa
varten sekä tiedot sivutuloista, kuten
yritystulot, tiedot sosiaalietuuksista
ja muut tarvittavat tiedot.
Hakemuslomakkeeseen on pai-

nettu täyttöohje, jossa luetellaan, mi-
tä hakemuksen liitteenä pitää toimit-
taa. Ansiopäivärahahakemuslomake
on kaikilla kassoilla sama.
Lain nojalla työttömyyskassa voi

tarvittaessa pyytää muitakin selvityk-
siä kuin hakemuslomakkeessa mai-
nitut.

työttömyysturvaLaki
11 Luku 2 §: veLvoLLisuus
tietojen antamiseen
Työttömyysetuuden hakijan on
annettava työttömyyskassalle
etuuden myöntämiseksi ja mak-
samiseksi tarvittavat tiedot.
Jos etuuden saajan olosuh-

teissa tapahtuu sellainen muu-
tos, joka saattaa vaikuttaa
oikeuteen saada etuutta tai pie-
nentää etuuden määrää, hä-
nen tulee viipymättä ilmoittaa
muutoksesta työttömyysetuu-
den maksajalle.

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-
jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-
tautumislomake osoitteessa www.te-
palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Kun rekiste-
röidyt työnhakijaksi, saat vastaanot-
toilmoituksen, jossa saat jatkoasi-
ointiohjeet. Sinulle ilmoitetaan, että
TE-toimisto ottaa yhteyttä 14 päivän
kuluessa. Saat 14 päivän sisällä pu-
helun, jossa selvitetään palvelutar-
peesi ja sovitaan jatkoasioinnista TE-
toimistossa.
Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa

aikaisintaan ilmoittautumispäiväs-
tä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia oh-

jeita, koska päivärahan maksaminen
saattaa muuten katketa. TE-toimis-
ton antamat lausunnot sitovat kas-
saa, eikä kassa voi maksaa päivära-
haa, ellei työnhakusi ole voimassa.

näin saat jatkohakemuksesi
maksuun nopeammin
Täytä jatkohakemus aina neljältä täy-
deltä viikolta tai kokonaiselta kalen-
terikuukaudelta. Jos täytät hakemuk-
sesi joltain muulta ajalta, maksusi
saattaa viivästyä, koska se ei mene
työttömyyskassassa automaattiseen
maksuun, vaan etuuskäsittelijän kä-
siteltäväksi.
Työttömyyskassan verkkopalvelun

kautta voit lähettää jatkohakemuk-
sen sähköisesti, kun olet jo saanut
päivärahaa eikä päivärahan maksa-
misessa ole ollut katkosta.
Jatkohakemuslomakkeissa on

kahta erilaista hakemustyyppiä:
• ei-muutettava jatkohakemus ja
•muutettava jatkohakemus

käytä ei-muutettavaa
jatkohakemusta, kun
työttömyytesi on jatkunut koko neljän
viikon tai kalenterikuukauden haku-
jakson ajan yhdenjaksoisena. Ohjel-
ma aukaisee sinulle esitäytetyn jat-
kohakemuslomakkeen merkinnöillä
”työtön”. Jos hyväksyt hakemuksen,
klikkaa Allekirjoita ja hyväksy -paini-
ketta, jonka jälkeen hakemus lähtee
työttömyyskassaan.
Ei-muutettava jatkohakemus me-

nee työttömyyskassassa suoraan
maksuun ja rahat ovat tililläsi no-
peimmin.

käytämuutettavaa
jatkohakemusta, kun
hakujakson aikana olet ollut työssä,
sairaana, vuosilomalla tms. tai jos
työttömyytesi päättyy ja haet tämän
vuoksi päivärahaa lyhyemmältä kuin
neljän viikon ajalta.

Ohjeita verkkopalvelun käyttöön löy-
dät työttömyyskassan nettisivulta:
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

näin haet ansiopäivärahaa
Tulosta päivärahahakemus Työttö-
myyskassojen yhteisjärjestön www.
tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Sieltä löydät samalla työttömyyskas-
san tarvitseman palkkatodistuslo-
makkeen.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäi-

värahahakemus vähintään kahdelta
täydeltä kalenteriviikolta. Jotta työt-
tömyyskassa voi alkaa maksaa si-
nulle päivärahaa, se tarvitsee paljon
tietoa. Liitä hakemuksesi mukaan
hakemuslomakkeessa mainitut do-
kumentit.

tarkasta hakemuksesi
ja sen Liitteet
Jotta hakemusten käsittely olisi mah-
dollisimman nopeaa, laadi hakemuk-
sesi huolellisesti. Tarkasta se ja sen
liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päätty-
misestä, tarkasta että palkkatodis-
tukseen on merkitty eriteltynä myös
muut mahdolliset ylimääräiset palkki-
ot tai rahaerät, jotka on maksettu työ-
suhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuk-

sesta, että siihen on merkitty mahdol-
liset palkattomat ajanjaksot, kuten lo-
mautus, vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodis-

tuksessa on palkanlaskijan yhteystie-
dot. Suhteellisen helppo tapa toimit-
taa työttömyyskassalle kerralla kaikki
ansiopäivärahan suuruuden laskemi-
sessa tarvitsemamme tiedot on pyy-
tää palkanlaskijaa käyttämään Työt-
tömyyskassojen yhteisjärjestön www.
tyj.fi:stä löytyvää palkkatodistusloma-
ketta, jossa kaikki tarpeellinen on val-
miiksi koottuna.

täytä hakemus huoLeLLisesti
– se nopeuttaa maksamista

jos joudut työttömäksi tai Lomautetuksi

Lisätietoa:www.te-palvelut.fi

Lomautettu,
iLmoita Lomasi ja
vuosiLoma-ajan
paLkka työttö-
myyskassaLLe

Jos olet lomautettu, il-
moita vuosilomasi ajan-
kohta työttömyyskas-
salle hakemuksessasi.
Liitä hakemuksen mu-
kaan vuosiloma-ajan
palkkaa koskeva palk-
katodistus tai palkka-
laskelma.
Jos sinut on lomautet-
tu, varmista omasta TE-
toimistostasi, kuinka si-
nun pitää menetellä,
jotta työnhakusi pysyy
siellä voimassa vuosilo-
masi ajan.
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ttua
si
sosiaalie
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ke
jossa
liitteenä
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ssoilla
työttöm
ytää muitakin
lomak

hak
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TYTYÖTÖTTÖ

Työttömyyspäivärahan
vitsee hakijalta tiedo
välttämättömiä päiv
ja päivärahan määrän
tä varten. Työttömyys
pumatta kaikki mak
samat tiedot, koska
valaki määrittelee perus
pitää päivärahaa selvit
la tiedossa.
Tietojen antamin

tömyysturvalain 11
eli hakijan on anne
le etuuden myöntäm
miseksi tarvittavat
tietojatojato ovat esimerkiksi
kaa koskevat tiedo
senyysehtoa varten,
kevat tiedot korotettua
varten sekä tiedot
yritystulot, tiedot sosiaalie
ja muut tarvittavat
Hakemuslomakke

nettu täyttöohje, jossa
tä hakemuksen liitt
taa. Ansiopäiväraha
on kaikilla kassoilla
Lain nojalla työttöm

tarvittaessa pyytää
siä kuin hakemuslo
nitut.

täytäytä ä hak
– se nope

Työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin

kaksi viikkoa. Eli päivärahat ovat maksussa pari viikkoa hakemuksen
saapumisesta. Maksupäivät ovat keskiviikko ja perjantai.
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004 Kemijoen Energia-alan
työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
22.3.2014 Willamolla klo 12.00. Ko-
kouksen jälkeen pilkkikilpailut.

005 Lounais-Hämeen sähkötyönte-
kijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Forssan Järjestöjentalolla lau-
antaina 8.3.2014 klo 12.00. Vieraa-
na työehtoasiamies Ari Kähkönen.
Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola
Marttinassa. Tervetuloa! – Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
On tullut aika ratkoa v. 2014 pilk-
kimestaruus. Tervetuloa kaik-
ki osaston jäsenet pilkkikilpailuun
30.3.2014 TKT Ensilään, Aitolah-
teen! Kilpailupaikalla tarjolla kahvia,
makkaraa, virvokkeita ja pikkupur-
tavaa. Sauna lämpöisenä kisan jäl-
keen. Sarjat: yleinen, naiset ja nuo-
ret. Ei ennakkoilmoittautumista.
Kilpailu alkaa klo 9.00, kilpailuaika
sovitaan ennen jäälle lähtöä. Tervei-
sin vapaa-ajan jaosto.

011 Tampereen Seudun Sähköalan-
työntekijät ry / eläkeläiset
Veteraanijaoston ulkoilupäivä maa-
nantaina 24.3. Pyynikinharjulla. Ko-
koontuminen klo 12.00 Pyynikin nä-
kötornin luona.

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 5.3 2014 klo
18.00 Nokian Keilaamolla. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut la 22.3. klo 9 - 13 Ala-

27.3.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 17.3.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

OSASTOT TOIMIVAT

järvellä. Kokoontuminen ja ilmoittau-
tuminen Tervaniemen P-alueella klo
8.30. Jälkipelit, pikkusuolaista ja pal-
kintojenjako kodalla. Kerää 3-hen-
kinen joukkue työpaikaltasi ja kirjoi-
tuttakaa nimenne kiertopalkintoon.
Tervetuloa mukaan!
Kevätkokous ke 26.3. klo 18.00

Etelä-Hämeen OP:n tiloissa, Raati-
huoneenkatu 21 (käynti sisäpihan
puolelta), Hämeenlinna. Aluksi kuul-
laan uuden pankkiliittymän alkutai-
paleesta ja yhteistyösopimuksestam-
me. Tervetuloa iltakahville!

020 Kotkan Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto ry
Pilkkikilpailut pidetään lauantaina
15.3.2014 klo 10 - 13 aurinkoisessa
Kaarniemessä. Sarjoja on koko per-
heelle. Tule nauttimaan kevätpäiväs-
tä, makkarasta, kahvista ja tietenkin
loistavista palkinnoista. Tervetuloa!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Tänä vuonna osaston pilkkikilpai-
lut pidetään yhdessä LAP:n ja IAP:n
ammattijärjestöjen kanssa Ruoko-
lahdella Talviriehan merkeissä lau-
antaina 15.3.2014 klo 9.00 -16.00,
pilkkikilpailu klo 10.00 - 13.00. Ta-
pahtumassa lisäksi mm. pilkkikil-
pailut (IAP:n, LAP:n, ammattiosas-
tot), sarjat: miehet, naiset, nuoret
alle 18 v. ja lapset alle 12 v., suurin
kala -palkinto, pulkkamäki, koiraval-
jakkoajelua, laskettelua ja soppatyk-
kiruokailu. Tapahtumaan linja-auto-
kuljetus. Varaa jäsenkortti ruokailua
varten mukaan. Tervetuloa nautti-
maan ulkoilusta koko perheen voi-
min! Ilmoittautuminen 5.3. men-
nessä! Asko Karppanen p. 050 524
2056, asko.karppanen@gmail.com
tai Timo Aaltonen p. 050 359 8246,
aaltonent@gmail.com.

Osaston kevätkokous pidetään
9.4.2014 kello 18.00 osaston koko-
ushuoneella, Väinölänkatu 25. Kä-
siteltävinä asioina mm. sääntömää-
räiset asiat, sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

024 Varkauden Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään ravintola Amandassa
2.4.2014 klo 18. Kokouksessa kä-
sitellään sääntöjen sille määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! - Hallitus

025 Loviisan Sähköalantyönteki-
jäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään Degeby Hotellin kokoustilois-
sa torstaina 13.3. klo 17.00 alkaen.
Esillä sääntöjen kevätkokouksel-
le määräämät asiat, mm. tilinpäätös
vuodelta 2013 ja vastuuvapauden
myöntäminen. Kokouksessa läs-
nä sopimusvastaava Juha Lujanen
(Energia-ICT-verkostoala). Kokouk-
sen jälkeen ruokailu! Jäsenet terve-
tuloa kokoukseen! -Ammattiosas-
ton hallitus
Osasto järjestää jäsenille perhei-

neen laskettelumatkan Himokselle
lauantaina 22.3.2014. Osasto tarjo-
aa bussikuljetuksen ja ruokaliput Hi-
moksella. Bussin tarkempi aikataulu
ja reitti ilmoitetaan lähtijöille ilmoit-
tautumisen loputtua. Kotimatkal-
le lähdetään Himokselta klo 17.00.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset
14.3. mennessä: Veera Jalkanen, e-
mail: veera.jalkanen@fortum.com tai
p. 010 455 3731.

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään 4.3.2014 klo 19.00 alkaen
osaston toimistolla Vapaudenkatu 79
A. Esillä sääntömääräiset ym. esille
tulevat asiat. Tervetuloa! – Hallitus
Osaston pilkkimestaruuskisat jär-

jestetään Jyväsjärven jäällä sunnun-
taina 9.3.2014. Lähtöpaikka Mat-
tilanniemi, hotelli-ravintola Alban
ranta. Ilmoittautuminen alkaa klo
9.00. Kilpailuaika klo 10.00 - 13.00.
Kilpailusarjat: yleinen, 3-henkiset
joukkue -sarja (työhuonekunnat, se-
kajoukkue), suurin kala, 3-henkiset
oppilasjäsen joukkue -sarja. Kilpailu
on maksuton ja vain osaston jäsenil-
le. Ennakkoilmoittautumiset ja lisäky-
symykset Niko Pitkänen p. 044 540
9740, niko.pitkanen@gmail.com tai
Erkki Poikolainen p. 050 538 6090,
erkkip@kiu.as.

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut su 2.3.2014 Hallin Ran-
tasaunalla klo 10 - 13. Palkintojen-
jako klo 13 - 14, kahvia + makkaraa.
Tervetuloa!
Kevätkokous torstaina 3.4.2014

klo 18.00 Ravintola Isabella, Vilppu-
la. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! - Hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin
Osasto ry
Osaston perinteinen laivaristeily jär-
jestetään 17. - 18.5.2014 Tallinnaan.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset
tehtävä viimeistään 4.4.2014 men-
nessä sähköpostiin kouvolansah-
kotyontekijat@gmail.com tai p. 040
809 7029. Risteilyllä pieni omavas-
tuuosuus.

032 Pudasjärven
Sähköalojenammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
7.3.2014 Fortumin saunaosastolla
klo 18.00. Tervetuloa!

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut osaston jäsenille ja
perheenjäsenille Kuopion Julkulassa
15.3. klo 9.00. Kilpailun jälkeen ruo-
kailu Ullan krouvissa. Tervetuloa mu-
kaan! - Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry
osasto 041 järjestää pilkkikilpailut
la 22.3. klo 9.00 alkaen Littoisten-
järvellä. Kolme kovinta saalista pal-
kitaan. Kyselyt/tiedustelut Ilkka Aro-
nen p. 040 572 7618.
Osaston sääntömääräinen ke-

vätkokous to 10.4. klo 16.30 osas-
ton toimistolla, Brahenkatu 13 A 4,
Turku. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa
mukaan! – Hallitus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Seuraava ja tulevat kuukausi-, kevät-
ja syyskokoukset torstaisin 13.3.,
10.4., 15.5., 11.9., 9.10. ja 13.11.
alk. klo 18.00. Paikkana raksan toi-
misto Sibeliusbulevardi 36, Porvoo.
Teatterimatka Helsingin kaupun-

ginteatteriin 4.4.2014. Näytelmä-
nä 39 askelta. Lisätietoja: www.hkt.
fi. Ilmoittautuminen Keijo Kulojoel-
le 28.2.2014 mennessä p. 040 557
3786. Lähtö Rauhankadun tilausajo-
pysäkiltä klo 17.30.

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry / eläkeläiset
Kevätkokous 3.3.2014 klo 13.00
osaston toimistolla, osoitteessa Paa-
sivuorenkatu 2 C 4. krs. Tervetuloa
keskustelemaan jaoston tulevasta
toiminnasta ja tapaamaan kavereita!
Myös uudet eläkeläisjäsenet tervetu-
loa! Kokouksessa on kahvitarjoilu.

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään Riihimäellä Ravintola Asema
X:ssä 11.3.2014 klo 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset jäsenasiat sekä muut
ajankohtaisen asiat. Osasto tarjoaa
iltapalan. – Hallitus

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous lauantaina 29.3.2014
klo 10.00, osoitteessa Taulunojan-
tie 130, Niinisalo (Kankaanpään työ-
väenyhdistyksen mökki, Rantaku-
ja). Käsitellään kevätkokoukselle
kuuluvat asiat, sekä osaston uudet
säännöt. Kokouksen jälkeen osas-
ton pilkkikisat klo 12.00 alkaen. Sar-
jat: miehet, naiset ja nuoret. Pilkki-
kisojen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
- Hallitus

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään Teatteriravin-
tolassa 2.4.2014 klo 18.30. Käsi-
teltävät asiat: Sääntömääräiset ja
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
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sen jälkeen on tarjolla iltapalaa. Ter-
vetuloa!
Osasto järjestää teatterimatkan

Tampereelle la 15. - su 16.3.2014.
Matkan hinta 30 €/jäsen ja 50 €/
seuralainen. Hintaan sisältyy Bussi-
kuljetus Joensuu-Tampere-Joensuu,
Teatteriesitys: Show must go on 2
Musiikki Teatteri Palatsissa, Majoi-
tus 2 hengen huoneissa Hotelli Cu-
muluksessa, ruokailu ravintolassa
la klo 15 - 16 ja aamupala hotellin
ravintolassa. Sitovat ilmoittautumi-
set ja lisätietoja puheenjohtaja Kari
Heinonen p. 050 454 7319. Paikko-
ja varattu 50 kpl. Paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. Tarkem-
pi aikataulu lähetetään osallistujille
myöhemmin. Maksu ilmoittautumi-
sen jälkeen osaston tilille 577005-
4149819.

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous 28.3.2014.
Paikkana Saunaklubi, Saimaanka-
tu 8, klo 18.00 alkaen. Käynti sisä-
pihan puolelta. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämiä ja muita
ajankohtaisia asioita. Kokouksen jäl-
keen tarjolla ruokailua ja saunomis-
ta. Paikalla myös Sähköliitosta neu-
vottelupäällikkö Tero Heiniluoma!!!
Kaikki osaston jäsenet tervetuloa ko-
koukseen!
Osaston kevätretki Klaipedaan

Liettuaan 21. - 25.5 2014. Ilmoittau-
tuminen ja maksu osaston toimistol-
le päivystysaikana 3.3.2014 alkaen.
Matkan hinta 190 €/hlö. Lisätietoja
seuraavasta Vasamasta ja osaston
toimistolta päivystysaikana (ma klo
16.30 - 18.00) p. 044 051 0859 tai
P. Simolalta p. 040 722 8621. T. Va-
paa-ajan jaosto

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Toiminnantarkastus- ja hallituksen
kokous pe 7.3.2014 klo 17.00 Metal-
lituvalla, Tehtaankatu 9, Lohja. Koko-
uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus
Sääntömääräinen kevätkoko-

us pidetään ke 9.4.2014 klo 18.00
Metallituvalla, Tehtaankatu 9, Loh-
ja. Esillä sääntöjen määräämät asi-
at. Myös osaston matkan (Berliini) il-
moittautumiset kokouksen jälkeen.

Hallitus kokoontuu klo 17.00. Terve-
tuloa! – Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Koripallo-ottelu Karhu-Kouvot Kau-
hajoella 29.3. klo 16.00. Ottelun jäl-
keen ruokailu Krouvissa. Jäsen +
avec, ilmoittautumiset ja lisätietoa
8.3. mennessä p. 040 311 3805.

074 Kuusankosken Sähkömiehet ry
Kuusankosken Sähkömiehet os.
74 eläkejaoston kokous Kettumä-
en palvelukeskuksessa 5.3.2014
klo 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu ter-
vetuloa!
Pilkkikisat osaston mökillä

29.3.2014, klo 8.00 - 12.00 välise-
nä aikana. Kaikki osaston sidosryh-
mät mukaan pilkille!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Pilkkikisat pidetään Sylkynjärvel-
lä, Kerimäellä 29.3.2014 klo 9.00 -
12.00. Ajo-ohje: Herttualan risteyk-
sestä noin 1 km Kerimäen suuntaan
ja sitten oikealle Kaupinlahden tiel-
le. Perillä on opastus laavulle, jossa
kokoonnutaan. Osasto tarjoaa mak-
karat ja virvokkeet. Lisätietoja Tatu
Lehtosaari p. 050 582 2782. Terve-
tuloa! – Hallitus
Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään 11.4.2014 klo 18.00 alka-
en Savon Hovin (Karjalantie 11) ka-
binetissa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
jälkeen osasto tarjoaa päivällisen.
Tervetuloa! – Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous 18.3.2014 klo 19.00,
paikkana toimitilat, Ratsukatu 5 E,
Raahe. Asioina sääntöjen kevätko-
koukselle määräämät asiat ja muut
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous keskiviikkona
2.4.2014 klo 19.00 Loimaan Seura-
huoneella, Satakunnantie 26. Esillä
sääntöjen kevätkokoukselle määrää-
mät asiat. Tervetuloa! – Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous keskiviikkona 2.4.2014

klo 18.00 Järvenpäätalo, Hallinto-
katu 4, Järvenpää, Kabinetti 8. Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asi-
at. Kahvitarjoilu. Info: sihteeri p. 044
425 2552.
Pilkkikisat 2014 (jos on jäitä)

Kaarniemessä lauantaina 22.3. klo
10.00 - 15.00. Majoitus mökeissä
+ huoneissa perjantai 21.3. - sun-
nuntai 23.3. Ruokailut kokoustilas-
sa (osasto tarjoaa). Omat vuodevaat-
teet/makuupussi. Matkoja osasto ei
korvaa (suositellaan kimppakyyte-
jä). Ilmoittautumiset sihteerille 15.3.
mennessä (jos yöpyy) p. 044 425
2552.

101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry
Osaston kevätkokous 28.2.2014 klo
19.00 hotelli-ravintola Lounatuules-
sa. Sääntömääräiset asiat, osallistu-
jille kahvitarjoilu. Tervetuloa!

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry
Perinteinen kevätretki suuntau-
tuu tänä vuonna Viroon, Haapsa-
luun 23. - 25.5. Mukaan mahtuu 30
hlöä. Majoitumme Fra Mare Thalas-
so Spa:ssa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset viimeistään 10.4. Tomille p.
040 587 7748 tai sl.os105.tomi@
gmail.com.

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
20.3.2014 klo 18.00 Hotelli Savoni-

assa, Sammakkolammentie 4, Kuo-
pio. Kokouksen jälkeen on ruokailu.

114 Tornion Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous 10.4.2014 Tornion jär-
jestötalolla klo 18.00. Esillä sääntö-
määräiset asiat ja käsiteltävä sään-
tömuutosasia. Kokouksessa mukana
liiton edustaja Sauli Väntti. Tervetu-
loa! – Hallitus

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Kevätkokous pidetään 11.4.2014
klo 15.00 Oitissa, kahvila Serafiinas-
sa. Kysy kimppakyytiä Päiviltä p. 050
453 0407.
Ennakkoilmoitus: osasto järjestää

risteilyn Pietariin 29.5.2014. Tarkem-
min seuraavassa Vasamassa.

140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous Kitee
Kansanopistolla ke 12.3.2014 klo
19.00. Saunat ja iltapalaa. Tervetu-
loa! - Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Vuosikokous pidetään keskiviikkona
12.3.2014 Murginapirtin tiloissa, Ilo-
mantsissa klo 18.00 alkaen. Koko-
uksessa käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyys-
uhan alaisille henkilöille, joilla on kiinnostus kehittyä
ammattitaitoiseksi verkostoasentajaksi. Toivomme,
että olet sähkö-, tietoliikenne- tai elektroniikka-alan
koulutuksen suorittanut henkilö ja omaat koulutuksesi
mukaista työkokemusta. Työ on liikkuvaa ja itsenäistä,
joten B-ajokortti ja sujuva suomen kielen hallinta ovat
välttämättömiä. Verkostoasentajan työssä vaaditaan
hyvää fyysistä kuntoa, kykyä työskennellä korkealla
sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Erähenkisyys ja halu
liikkua luonnossa katsotaan eduksi.

Työ sisältäämuunmuassa televerkkojen ja niihin liittyvien laitteiden huolto-
ja asennustehtäviä sekä asiakaspalvelua. Päivittäisiä työtehtäviäsi saattavat
olla esimerkiksi antennityöt, kuitukytkennät sekä kaapelien näytöt.

Koulutuksen tietopuolisen opetuksen antaa Amiedu ja työssäoppimispaik-
koina toimivat Relacom Finland Oy:n toimipisteet. Koulutukseen sisältyymm.
tietoliikenteeseen, kaapelointiin, mobiili- ja antennitöihin liittyviä teoriaopin-
toja ja käytännön harjoituksia. Lisäksi koulutuksessa suoritetaan vaadittavat
turvallisuuskoulutukset. Koulutus alkaa toukokuussa 2014 ja sen kokonais-
kesto on 6 kuukautta. Tavoitteena on palkata valtaosa rekrytointikoulutuk-
sen suorittaneista vakituiseen työsuhteeseen.

Rekrytointikoulutuksesta lisätietoa antavat:Amiedun pääkouluttaja
Annika Lönnqvist, puh. 020 7461 390, email annika.lonnqvist@amiedu.fi tai
kouluttaja Jouko Loijas, puh. 020 7461 202, email jouko.loijas@amiedu.fi

Kiinnostuitko?Koulutukseen hakeminen tapahtuuwww.te-palvelut.fi
sivustolla olevalla sähköisellä lomakkeella (haussa oleva työvoimakoulutus,
sanahaku: verkostoasentaja). Mainitse hakemuksessasi paikkakunta, mihin
ensisijaisesti haet.

Relacom Finland Oy on valtakunnallisesti toimiva palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan saamaan
enemmän etua verkko- ja järjestelmäinvestoinneistaan. Olemme yksi Suomen ja Pohjoismaiden johtavista
kumppaneista verkkojen ja järjestelmien rakentamisessa, asentamisessa ja ylläpitämisessä.

Monipuolinen osaamisemme kattaa tietoliikenneverkot, energiaverkot sekä yritysratkaisut ja
laitejärjestelmät. Meidät tunnetaan Suomen johtavana kentällä tehtävien verkkopalveluiden
toimittajana. Olemme osa kansainvälistä Relacom-konsernia, jolla on toimintaa Pohjoismaissa sekä
Puolassa. Suomessa Relacomin palveluksessa työskentelee 650 ammattilaista.

Verkostoasentajia
rekrytointikoulutukseen

HaemmeRovaniemelle, Ouluun, Lappeenrantaan,
Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle tulevia

www.relacom.fi

Saarron purku: SähköaSennuS Buumi Oy
Sähköalojen ammattiliitto ry on purkanut 7.2.2014
Sähköasennus Buumi Oy:n sähköistysalaa koskevan saarron.

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

Saarron purku: aalTOvOima Oy
Sähköalojen ammattiliitto ry on purkanut 20.2.2014
Aaltovoima Oy:n sähköistysalaa koskevan saarron.

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

165 Päijänteen
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään tors-
taina 6.3.2014 Ravintola Uotissa klo
18.00. Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 28.3.2014 klo 18.00 Pieta-
ri Kylliäisessä Savonlinnassa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Tilai-
suus alkaa ruokailulla. Ilmoittautumi-
set viimeistään 20.3. Kari Haliselle
p. 040 540 9597 tai kari.halinen@
sssoy.fi. Tervetuloa! – Hallitus

185 Satakunnan Puhelin ja
Tietoliikenne Työntekijät ry
Ammattiosaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään Ravintola Lii-
sanpuistossa 27.3.2014 klo 17.00,
Liisankatu 20, Pori. Asialistalla sään-
tömääräiset -ja muut esille tulleet
asiat. Kokouksen jälkeen kahvit ja
pientä iltapalaa. Tervetuloa! – Hal-
litus

Sähköliiton osastot alueittain
löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/
organisaatio/osastot_alueittain
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LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
17.–21.3.2014 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSIT

katso myös

www.sahkoliitto.fi/toimintakalenteri

KURSSIN KOhdERyhMä:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä am-
mattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikil-
le, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan paranta-
minen työntekijöiden oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAvOITE:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös,
että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen aut-
tavat selviytymistä työpaikalla.

AvAINSISäLTöjä OvAT:
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauk-
sen (24,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy
majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä mat-
kakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

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

KURSSIN TAvOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys
sekä työsuojelutoiminnan organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja
ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

AvAINSISäLTöjä OvAT MM.
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä,
erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
(24,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus
kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut,
mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

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

TyöSUOjELUN PERUSKURSSI
17.–21.3.2014 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Olet lämpimästi tervetullut ajankohtaispäiville tapaamaan teollisuuden alojen
aktiiveja ja vaihtamaan ajatuksia! Samalla kuulet liiton ajankohtaisista
asioista ja uudesta strategiasta.

TILAISUUdESSA KäSITELLääN MUUN MUASSA:
• Sähköliiton ajankohtaisia asioita ja strategiaa teollisuuden perspektiivistä
• Sähköliiton neuvotteluasemaa teollisuuden alojen työmarkkinaympäristössä
• Pohditaan kunnossapitotoimintojen haasteita jatkuvasti muuttuvassa
yrityskentässä
• Sähköalojen luottamusmiehen neuvotteluoikeuksia ja asemaa työpaikalla

Viikonlopun aikana on mahdollisuus hyödyntää myös Aulangon hienon
kylpylän palveluja.

Liitto tarjoaa osanottajille tilaisuuden aikana majoituksen kahden
hengen huoneissa sekä ruokailut. Osallistujille korvataan tilaisuuteen
osallistumisesta aiheutuvat matkakulut julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tositetta vastaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
(Kilometrikorvaus maksetaan vain auton kuljettajalle)

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 7.3.2014
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

TEOLLISUUdEN ALOjEN AjANKOhTAISPäIväT
22.–23.3.2014 Hämeenlinna, Hotelli Rantasipi Aulanko

Kaikkien ammattiosastojen kaikki toimihenkilöt tulkaa mukaan!

Kaikkien ammattiosastojen kaikki toimihenkilöt tulkaa mukaan!

KURSSIN TAvOITTEENA ON:
• Oppia hyödyntämään verkkoa ja kotisivuja ammattiosaston viestinnässä,

toiminnassa ja päätöksenteon valmistelussa.
• Tehostaa ja yhtenäistää ammattiosaston asiakirjojen tuottamista ja arkistointia.
• Opiskella ammattiosaston kotisivujen (Yhdistysavain) hyödyntämistä

ammattiosaston toiminnan suunnittelussa ja viestinnässä.
• Tehdä valmiit asiakirjapohjat erilaisiin ammattiosaston viestinnän ja

kokoustoiminnan tarpeisiin. Yhtenä tavoitteena on vakioida ammattiosaston
visuaalinen ilme kaikkiin käytettäviin asiakirjoihin. Hyvät asiakirjamallit
valmiine tyyleineen säästävät paljon aikaa ja vaivaa sekä antavat
ammattiosaston toiminnasta vakuuttavan ulkoisen kuvan.

• Oppia suunnittelemaan vuosikello ammattiosastolle.

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

Ilmoittaudu mukaan 21.3.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

vIRTAA AMMATTIOASTON
vIESTINTääN jA TOIMINTAAN

5.–6.4.2014 Tampere, TSL:n atk-luokka

Kaikkien ammattiosastojen kaikki toimihenkilöt tulkaa mukaan!

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan sähköasennustoimialan jäse-
nille, jotka ovat käyneet urakkalaskennan kurssin.

KURSSILLA KäSITELLääN MM.:
• Ulwin ohjelman läpikäyntiä ja
• tehtävien laskemista.

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön hallintaa.

Älä mieti ilmoittautumisesi kanssa, kurssille voidaan ottaa mukaan 12 ensimmäise-
nä mukaan ilmoittautunutta.

Tämä koulutus on sinulle täysin maksuton ja lisäksi Sähköliitto korvaa sinulle
kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneessa, ruokailut sekä matkaku-
lut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä 0,23 € / km.

Ilmoittaudu 11.4.2014 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

ULWIN URAKKALASKENTAKURSSI
26.–27.4.2014 Helsinki, TSL:n atk-luokka
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Sain kunnian olla sähköliittolai-

sena mukana yhteiskuntavai-

kuttamisen uudessa Tulevaisuu-

den tekijät -koulutusohjelmassa.

T-opistojen yhteisessä pilotti-

hankkeessa opimme kattavas-

ti työelämän ja järjestötoiminnan

perustietoja ja taitoja.

Koulutusohjelma alkoi Kiljavan opistolla lo-
kakuussa 2012 ja päättyi samaan paikkaan
tammikuussa 2014. Koulutukseen osallistui
20 nuorta ay-aktiivia kahdeksasta eri ammat-
tiliitosta. Oli hienoa keskustella eri liitoissa toi-
mivien aktiivien kanssa ja vertailla liittojen
toimintaa. Koulutusohjelma oli oivallinen paik-
ka verkostoitua, ja sain monia ystäviä eri liit-
tojen nuorista aktiiveista. Koulutusohjelman
loputtua olemme jo suunnitelleet jatkotapaa-
misia.
Ohjelmaan kuului kahdeksan koulutusvii-

konloppua, välitehtäviä ja opintomatka. Voi-
onmaan opistolla harjoittelimme kirjoitus-,
esiintymis- ja puhetaitoja, sekä tv- ja radio-
haastatteluvalmiuksia. Murikka-opistolla pe-
rehdyimme ay-historiaan, kansan- ja yritys-
talouden perusteisiin. Aktiivi-instituutissa
saimme tietoa työhyvinvoinnista ja suoritim-
me työhyvinvointikortit. Raseborg-opistossa
aiheena olivat työmarkkinamekanismit ja so-
pimisen maailma. Siikaranta-opistolla pereh-
dyimme harmaan talouden ongelmiin. Työ-
väen Akatemiassa aiheena oli Eurooppa ja
globalisaatio.
Viime marraskuussa teimme opintomat-

kan EU:n ytimeen Brysseliin. Matkalla tutus-
tuimme komissioon, parlamenttiin, Suomen
edustustoon ja Suomen ay-liikkeen toimi-
paikkaan FinUnionsiin. Tapasimme euro-
parlamentaarikkoja, parlamentin ja komis-
sion työntekijöitä. Opintomatka oli antoisa
ja auttoi ymmärtämään tarkemmin, miten
EU:n päätöksentekomekanismit käytännös-
sä toimivat: kuka tekee aloitteet, miten ne

muokkautuvat sitoviksi päätöksiksi ja mis-
sä vaiheessa prosessia niihin tulisi pyrkiä vai-
kuttamaan. Matkalla tuli myös selväksi , että
elinkeinoelämällä on ay-liikkeeseen verrattu-
na yli satakertaiset resurssit vaikuttaa EU:n
päätöksentekoon. En enää ihmettele, mik-
si työntekijöiden asemaa parantavia tai edes
säilyttäviä asioita on niin hankala saada lä-
pi EU:ssa.
Tulevaisuuden tekijät -koulutusohjelma on

mielestäni tarpeellinen. Työelämä on muuttu-
nut paljon, eikä ay-toiminnasta kiinnostunut
voi enää irtautua töistä pitkiksi ajoiksi opis-
kelemaan, kuten joskus aiemmin. Enää ei ole
selvää opintopolkua perusammateista järjes-
tötehtäviin. Nykyään suuntaus on se, että yhä
useampiin järjestötehtäviin vaaditaan yhä kor-
keampaa koulutusta.
Perustimme koulutusohjelman lomassa Fa-

cebookiin sivun, johon kannattaa käydä tutus-
tumassa. Sivulla jaetaan mediasta kerättyjä
ay-nuoria kiinnostavia uutisartikkeleita. Sivu
löytyy nimellä Mielipiteenjakaja.
Jatkossa Tulevaisuuden tekijät -koulutus-

ohjelman järjestelystä vastaa SAK. Suosit-
telen lämpimästi ay-toiminnasta kiinnostu-
neita nuoria sähköliittolaisia hakeutumaan
rohkeasti koulutusohjelmaan, kun mahdolli-
suus tulee. Ohjelma jatkuu meidän pilotoin-
tiin osallistuneiden osalta vielä ainakin alum-
ni-toiminnalla.
Omalta osaltani opinnot jatkuvat ammatilli-

sessa kuntoutuksessa. Opiskelen ammattikor-
keakoulussa johtamista ja avoimessa ammat-
tikorkeakoulussa järjestötoimintaa.

Yhteiskuntavaikuttamisen
opinnot avarsivat

Opintoterveisin Tapio Heikkinen
Kirjoittaja toimii Oulun ammattiosasto 001:n

puheenjohtajana, Sähköliiton jäsenpalveluasiain johtokunnan

varapuheenjohtajana ja Sähköalojen työttömyyskassan

hallituksessa.

Tulevaisuuden tekijät vierailivat Brysselissä.

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 vaikeuksia
oman työ- ja koulutuspolun löytämisessä tai mielekkään arjen ra-
kentamisessa.

Milloin? Seuraavat leirit järjestetään
17. 3.—23. 3. 2014 ja 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 päihteettö-
miä. 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 tukiyhdis-
tys TATSI ry, yhteistyökumppaneinaan Ehyt ry, Takuu-säätiö, Mie-
lenterveyden keskusliitto, Vailla vakinaista asuntoa ry, Hyvinkään
ja Riihimäen aikuissosiaalityö ja diakoniatyö.

LähdE LEIRILLE

LAPPIIN!
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elledningen Den grå ekonomin tär på vårt samhälle

När arbetskraften gavs fri rörlighet in-
om EU trodde vi faktiskt att myndighe-

terna hade tillräckligt verktyg för att tackla
svårigheterna. Senast när Västra Finlands
åklagarämbete i december i fjol beslutade
att avstå från åtal förlorade vi slutligen tron
på att myndigheterna skulle kunna reda ut
den växande problemhärvan.

n n n n n

Beslutet gällde ett polskt metallföretag som
arbetade på kärnkraftverksbygget Olkiluo-
to tre. Åklagarämbetet konstaterade att
det inte var ett brott att underbetala drygt
hundra arbetare, eftersom alla företagets
arbetare var underbetalda och den enskil-
da arbetstagaren inte hamnade i en säm-
re ställning än någon annan arbetstagare.
I beslutet konstaterades att det inte förelig-
ger tillräckliga bevis på brott eller sannoli-
ka skäl för brott som stöd för den misstänk-
tas skuld.

n n n n n

I sin inspektion redan två år tidigare kon-
staterade sydvästra Finlands regionför-
valtningsverk att det polska företaget i frå-

ga inte betalat sina arbetstagare lön som
grundar sig på arbetets kravnivå och som
skulle följa det allmänbindande kollektiv-
avtalet i branschen. Samtidigt har företa-
get försummat övervakningen av mängden
övertidsarbete.
Regionförvaltningsverket lämnade in en

begäran om en undersökning av det pol-
ska företaget till Satakuntapolisen hösten
2011. Polisen var också medveten om att
man på byggarbetsplatsen hållit mer än tio
möten med företaget om samma brister
som också regionförvaltningsmyndigheter-
na noterat vid sin egen inspektion. De an-
svariga personerna i det polska metallföre-
taget kunde inte påstå att de inte känt till
den finländska arbetslagstiftningen eller ni-
vån i kollektivavtalen.
I efterskott kan man konstatera att sys-

temet haltade mycket svårt. Myndigheter-
na lyckades inte få det polska företagets
underbetalningar i skick under drygt fem
år. Däremot slutför företaget sitt arbete på
OL3 byggarbetsplatsen i slutet av mars i år
och lämnar Finland.

n n n n n

Inte heller elbranscherna har gått fria från

den grå ekonomin som slagit rot i Finland.
När företagen konkurrerar om entrepre-
naderna är alla företag som iakttar kollek-
tivavtalen illa ute eftersom vissa företag
utnyttjar den grå ekonomin och dumpar en-
treprenadpriserna genom att underbetala
sina arbetare och strunta i sina åligganden.
Jag tvivlar inte ett ögonblick på att man in-
te skulle kunna få bukt med den grå ekono-
min. Det kräver bara att man går från vack-
ra ord till konkret handling, till och med i
Vanda.

n n n n n

I de omvälvande omständigheterna efter fi-
nanskrisen är Finland fullständigt oförbe-
redd på tillströmningen av utländsk arbets-
kraft. År 2010 arbetade omkring 31 000
utsända arbetstagare i Finland. Enligt en
tillförlitlig bedömning var ca 24 000 av dem
utom räckhåll för skatteförvaltningen.
När det gäller utsända arbetstagare byg-

ger skatterna i hög grad på frivillighet. Där-
för finns det väldigt få frivilliga betalare.
Dessa arbetstagare, som var utom räck-

håll för skattebjörnen, utnyttjade sannolikt
våra samhällstjänster även om de inte bi-
drog till bekostnaden av tjänsterna. Inkon-

sekvensen skapar behov av en korrigering i
lagstiftningen.

n n n n n

Lyckligtvis får kampen mot den grå eko-
nomin nya verktyg att arbeta med i början
av juli i år. Från och med den 1 juli 2014
är beställarna skyldiga att för skatteverket
varje månad uppge alla betalningar till sina
underleverantörer. Därtill ska huvudentre-
prenören upprätthålla en förteckning över
arbetstagarna på arbetsplatsen, och må-
natligen till skatteverket uppge sina arbets-
tagare på den gemensamma byggarbets-
platsen.

Förnyelserna utgör ett utmärkt tillägg till
bekämpningen av den grå ekonomin. Men
enbart dessa kan inte förhindra företagen
att betala löner som underskrider minimi-
lönerna i kollektivavtalen, och de leder hel-
ler inte till rättmätiga skatteintäkter. Skat-
teverket utreder inte huruvida den enskilda
arbetstagarens löner följer kollektivavtalet.

Hannu Luukkonen
Förbundssekreterare

Elektrikerförbundets styrelse tog kraftigtställning till brotten mot bestämmelser-
na i elektrifieringsbranschens kollektivavtal
på Vanda avfallsförbränningsanläggnings
bygge. De missförhållanden som förbun-
det påtalar togs snabbt upp i massmedier-
na, och följden var att beställaren och hu-
vudentreprenören blev tvungna att förklara
sina försummelser i offentligheten.
Beställaren, Vanda Energi Ab, liksom

även huvudentreprenören för elektri-
fieringsarbetena Are Oy blev oroliga när
oklarheterna kom ut i offentligheten. Vart-
dera företaget lovade utreda oklarheter-
na och framöver se till att bestämmelserna
i kollektivavtalen framöver iakttas i verk-
samheten.
I samband med Elektrikerförbundets ar-

betsplatsinspektion i slutet av förra året
avslöjades ett grovt fall av grå ekonomi
på avfallsförbränningsanläggningsbygget
i Vanda. Fastighetselentreprenaden ha-
de spjälkts upp i underentreprenader, al-
ternativt lade man ut arbetet på hyrd ar-
betskraft. Vid inspektionen framgick det att
inte en enda underentreprenör för elektri-
fieringsarbeten betalade sina arbetstaga-
re ens en minimilön enligt kollektivavtalet.
Enligt förbundets utredning arbetar bland
annat ett bemanningsföretag i estnisk ägo
på bygget. Företagets verksamhet i Finland
drivs via en postlåda.

Inga utrednIngar presenterades
Elektrikerförbundet bad om en utredning
av underentreprenörerna och av de be-

manningsföretag som
förmedlade den hyrda
arbetskraften. Huvudent-
reprenören Are Oy och
beställaren Vanda Ener-
gi Ab ombads samarbe-
ta för att utreda ärendet.
Inga utredningar från un-
derentreprenörerna läm-
nades inom utsatt tid.
Förbundsstyrelsen bes-
lutade då att befullmäkti-
ga intressebevakningsav-

delningen att förklara de företag i blockad
som inte iakttar bestämmelserna i kollekti-
vavtalet. Styrelsen krävde därtill i sin kom-
muniké att arbetsgivarna och arbetsgi-
varorganisationerna tar itu på allvar med
problemen med den grå ekonomin.
Are Oy:s verkställande direktör Heikki Pe-

su erkände att företaget litat på att under-
leverantörerna betalar avtalsenliga löner till
sina arbetstagare.
– Vi borde ha åtgärdat detta tidigare, för

Elektrikerförbundet kontaktade oss om lö-
neproblem redan i fjol, beklagade sig Pesu
i MTV:s intervju.

också Vanda energI
kräVer rent speL
Också Vanda Energi kräver av sina entrep-
renörer och dessas underentreprenörer en
skriftlig bekräftelse på att skatte- och kol-
lektivavtalsfrågorna samt försäkringarna är
i skick enligt beställaransvaret innan arbe-
tena inleds. Detta gäller också på bolagets
avfallskraftverksbygge där inte en enda ar-
betstagare får en passersedel förrän Vanda
Energi fått information om vilket avtal som
gäller för arbetstagaren och den aktuella
arbetsgivarens övriga i beställaransvarsla-
gen angivna utredningar.
– Det ser ut som om arbetstagaren inte

fått en behörig lön och alla ersättningar har
heller inte betalas. Enligt vår uppfattning
hade det varit möjligt att betala minimilö-
ner och skatter med det belopp som vi be-
talade till våra underentreprenörer. Vi god-
känner naturligtvis inte några olagligheter,
försäkrade Pesu.

are kontroLLerar
LagLIgHeten
Are Oy kontrollerar lagligheten i sina unde-
rentreprenörers verksamhet på webbsaj-
ten tilaajavastuu.fi. Där finns en övervak-
ningstjänst som meddelar om ett företag
inte sköter sina åligganden, till exempel
skatter. Helt vattentät är heller inte den här
tjänsten.
I höstas hotades Ares egna arbetstagare

av permitteringar även om företaget sam-
tidigt försökte anställa hyrd arbetskraft till
bygget i Vanda.
– Vi var i en sådan situation medan våra

samarbetsförhandlingar pågick. Men under
förhandlingarna insåg vi att vi kan använda
de permitteringshotade arbetstagarna i
entreprenaden. Permitteringarna återtogs
sedan, kommenterade Pesu och tackade
Ares skarpsynta huvudförtroendeman Juha
Alatalo, som också sitter i Elektrifieringsför-
bundets styrelse.

rIItta kaLLIo

ljungeld Den grå ekonomin rumsterade på Vanda avfallsförbränningsanläggning

Elektrikerförbundet tog till kraftåtgärder
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27-vuotta nopeaa ja varmaa
sähkötarv ikekauppaa
27-vuotta nopeaa ja varmaa
sähkötarv ikekauppaa

Tilaa 276 sivuinen n. 6000 tuotteen kuvasto/hinnastomme nro 27.
Kuvasto/hinnastomme on tilattavissa ja ladattavissa veloituksetta kotisivultamme.

www.finnparttia.fi
Normaalien asennustarvikkeiden, keskusten, lämmittimien, valonlähteiden ja valaisimien

lisäksi löydät hinnastosta keskuskomponentit, agrikaatit, sähkömoottorit hallinta- ja

ohjauslaitteineen sekä asentajien työkaluja ja mittareita.

F innpar t t ia Oy SähkötukkuF innpar t t ia Oy Sähkötukku
Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

Muovirunkoiset karjasuoja- ja teollisuusvalaisimet. -o- 5x2,5 mm². IP 65.

Märkien, pölyisten tai syövyttäviä aineita sisältävien tilojen loistevalaisimet.

Tukeva runko korroosiovapaata lujaa muovia. RST-teräs pikasalvoin

kiinnittyvä kupu akryyliä. Valaisin toimitetaan valmiiksi kasattuna.

KV 236 P 2x36W hinta 1-11 kpl 3080 €/kpl tai yli 11 kpl 2980 €/kpl.
KV 258 P 2x58W hinta 1-11 kpl 35 €/kpl tai yli 11 kpl 34 €/kpl.

Kirkkaan valkeat GE teholoisteputket. Värilämpötila 4000 K 840.

Vaihtamalla teholoisteputket vakioloisteputkien tilalle valoteho paranee 15-20%.

LP 36 TK 36W, 3350 Lm, hinta 1-24 kpl 280 €/kpl tai yli 24 kpl 220 €/kpl.
LP 58 TK 58W, 5200 Lm, hinta 1-24 kpl 320 €/kpl tai yli 24 kpl 250 €/kpl.

Pistotulppaliitäntäinen eristetty 20 mm roudan sulatusmatto. 230 V. IP 56.

LM 3 ROUTA mitat 1 x 3 m, teho 840 W, hinta 1 kpl 545 €/kpl

Hinnat ALV 0%

©2013 Fluke Corporation.
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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)

lämpökartanlämpökartan

Fluken visuaalinen
vt04-infrapunalämpömittari

Fluken visuaalinen
vt02-infrapunalämpömittari
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STAR
ROLLER

UUTUUS!

UUTUUS!

Vaativimpiinkin haasteisiin vastaa Star-mallisto uutuuksillaan Star Roller ja Star Zip; Uutuuksien teräksinen naulaanastu-
missuoja antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan. Memory foam maksimoi mukavuuden ja ehkäisee nilkkavammo-
ja. Star Rollerissa nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin Boa®-kiristysmekanismi sulkee jalkineet tasai-
sesti ja kohdistaa tuen oikeaan kohtaan.
Kaikissa Star-tuoteperheen talviturvajalkineissa metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi
lämpiminä. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää
joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolosuhteissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee.

VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN

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

Star Zip XL+ S3
49-52763-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Sievi Star XL+ S3
49-52760-153-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Hurricane XL+ S3
49-52043-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC CTC

Boa® on Boa Technology Inc.’n rekisteröimä tavaramerkki.




