
sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti • toUkokUU 5 | 2014

Are osti Lemminkäisen
talotekniikan sivu 4
600 sähköasentajaa siirtyy
Arelle vanhoina työntekijöinä

LIITTO PALVELEE KESÄLLÄKIN sivuT 22-23, 25

2.–3.8. Seinäjoella2.–3.8. SeinäjoellaVoltti-päivät

VOITTO TYÖMAA-
SOPIMUSRIIDASSA sivu 11

KESÄDUUNIN KOVAT
FAKTAT sivut 12–14

KESÄN KIVAT
LOMAVINKIT sivut 16–17

VOLTTIPÄIVILLÄ
MATTI AHDE sivu 32



Meiltä saat tutkitusti erinomaista palvelua*. Haluamme pilkulleen vaalia etujasi,
kaikki lasketaan. Turvasta saat nyt uutena asiakkaana juuri oikein mitoitetun ja
asiantuntevasti laaditun kotivakuutuksen kampanjahintaan -20 % ensimmäisen
vuoden vakuutusmaksusta. Sen lisäksi saat meiltä liittosi jäsenkortilla pysyvän 9 %
liittoalennuksen sekä vuosien myötä kasvavan omistaja-asiakasalennuksen 5 %.
Pitkän matikan mukaan kaikki yhteensä 30,8 % – pilkulleen.

Alennus koskee uusia kotivakuutuksia, joiden alkamispäivä on 1.5.–31.8.2014.
*EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013.

Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi Turvaan. Tule käymään tai soita!

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti liittojen kanssa yhteistyötä tekevä vakuutusyhtiö.
Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Koti-
vakuutus

-30,8%

Ko
vakuutus

-30-30-

Testaa kotisi
turvallisuus, voit
voittaa Kärcher-
höyrypesurin!

www.kotiturvassa.fi

Meitä voit kutsua pilkun viilaajiksi!
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Ja äkkiä on kesäAre sähköistysalan kärkeen

Kypärän uudet vaatimukset

Työmaavalvontakierros Kuopiossa

Energiatehokkuudella euroja
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Elledningen

Volttipäiville, vielä ehtii!

EU-vaalit on käyty, kun tämä Vasama ilmestyy.Tätä kirjoittaessani ennakkoäänestys on juuri
päättynyt ja äänestysaktiivisuus on jäänyt murheel-
lisen alhaiseksi.
Palkansaajakeskusjärjestöt ovat olleet yhteis-

rintamassa kannustaen jäseniään äänestämään.
Kampanjan osuva iskulause oli, että ”palkansaajat
ratkaisevat EU-vaalin lopputuloksen”.
Vaalien näkyvyys mediassa on ollut kaiken kaik-

kiaan mielestäni heikko. saatan toki olla niin van-
hakantainen, etten vain ole vaaleja huomannut,
kun en juuri sosiaalisessa mediassa asioi. Kaipai-
sin edelleen enemmän ehdokkaiden mainoksia ka-
tukuvaan ja teiden varsille, jolloin jokainen varmasti
huomaisi, mitä on meneillään. Toivottavasti varsi-
nainen äänestyspäivä kohottaa äänestysprosenttia
edes 50 prosenttiin.

  

Keskusjärjestöt jatkavat neuvotteluja eläkeratkai-
sun saavuttamiseksi. lähentymistäkin on jo tapah-
tunut. saK:n valtuuston kevätkokouksessa Kilja-
valla puheenvuorot sivusivat monesti eläkeasiaa.
Puheenvuoroissa korostettiin työssä jaksamista ja
työurien pidentämistä. Joustava eläkkeelle siirtymi-
sikä koettiin hyväksi, mutta myös työuran pituus on
oltava olennaisena asiana mukana neuvotteluissa.

  

sähköliiton suurin sopimusala, sähköistysala ko-
koontui jo perinteiseen tapaan yhteiseen tes-semi-
naariin yhdessä työnantajapuolen kanssa. meidän
”liitonmiesten” lisäksi mukana oli sähköistys- ja ta-
lotekniikka-alan johtokunta ja työnantajajärjestö
sTTa:n hallitus.
Tilaisuus osoitti työehtosopimusosa-

puolten olevan tavoitteiltaan saman-
mielisiä. Toki ratkaisumalleissa ja pai-
notuksissa löytyi eroja.
Työehtosopimuksen mukaiset työ-
ryhmät ovat työskennelleet sopimus-
kauden aikana. sopimusalan johto-
kunta ja työnantajapuolen hallitus
saavat puida työn tuloksia jo ennen

varsinaisten tes-neuvottelujen alkua tulevana syk-
synä.

  

Yhteisen perjantaiseminaarin kruunasi heti seuraa-
van viikon alussa saatu yllättävä tieto erittäin mer-
kittävästä sähköistysalan yrityskaupasta. are oy os-
ti lemminkäinen Talotekniikka oy:n liiketoiminnan.
mikäli kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan,
onvest-konserniin kuuluvan are oy:n henkilöstön
määrä ja liikevaihto reilusti kaksinkertaistuu. Tä-
män luokan yrityskauppa on todella merkittävä säh-
köistysalan historiassa.

Työntekijöiden näkökulmasta olisi toivottavaa, et-
tä yhdistyvät toiminnot täydentäisivät toisiaan ja
henkilöstön vähennyksiltä vältyttäisiin. molemmis-
sa yrityksissä on myös vahva henkilöstön edustus
ja toimintakulttuuri. Toivottavasti hyväksi koettu me-
nettely myös jatkuu suur-aressa!

  

Kesä tuli pitkän kevään jälkeen kuitenkin äkkiä. il-
ma lämpeni hujauksessa ja kesän ensimmäistä uk-
kosta on jo ilmassa. Toisille se tietää lisää töitä,
mutta suurin osa heittäytyy pian lomailemaan. lä-
hes lumettoman ja lauhan talven jälkeen aurinkoi-
nen kesä korvaisi paljon menetettyä talvea, lomail-
lessa…

aurinkoista ja Nautinnollista kesää!

PS. 5.5. kello 5 varhaisen työmatkalaisen
yllätti tällainen näky Pohjanmaan lakeudella.
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STEK:in tuore toimitusjohtaja Timo Kekkonen avasi Heurekassa

pidetyn energiatehokkuusseminaarin (sivu 10). Lisää Kekkosen

näkemyksiä elokuunVasamassa.
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Syksyn työmarkkinakierrokseenvalmistautuvat sähköistysalan
työmarkkinaosapuolet kokoontuivat
keskustelemaan alan kipupisteistä.
Vantaan Airportissa 9. toukokuuta
pidetty jo vuosittaiseksi perinteek-
si muodostunut seminaari kerä-
si saman pöydän ääreen keskei-
set pelinrakentajat Sähköliitosta ja
Sähkötekniset työnantajat STTA:sta.
Kumpikin osapuoli vakuutti hake-
vansa vaikeassa tilanteessa alan
yhteistä etua ja maltillista työmark-
kinaratkaisua.
Tilaisuuden avannut STTAn uusi

hallituksen puheenjohtaja, Aren toi-
mitusjohtaja Heikki Pesu arvioi, et-
tä sähköistysalan syvin alamäki on
vielä edessäpäin. Alan luonteeseen
kun kuuluu, että suhdanteet pee-
saavat muuta rakennusalaa jopa
vuoden viiveellä. Hän kertoi myös,
että pääkaupunkiseudulla sanee-
rausrakentamisen arvo on ensim-

mäistä kertaa ylittänyt uudisraken-
tamisen luvut.
Samoilla linjoilla oli Suomen ja ra-

kennusalan keskeisistä talousnä-
kymistä luennoinut SAK:n pääeko-
nomisti Olli Koski, joka arvioi, että
rakennusalan laman pohja saavute-
taan tämän vuoden aikana.
– Korjausrakentamisen merki-

tys kasvaa edelleen. Tänä vuonna
pääkaupunkiseudulla oli tavoittee-
na aloittaa 9000 uuden asunnon
rakentaminen, mutta toteutuma on
vain 7000.
Monissa vaikeuksissa kamppai-

levalle rakennusalalle Koski ehdot-
ti perustettavaksi rakennetun ym-
päristön ministeriötä. Sillä voitaisiin
saada tolkkua esimerkiksi pääkau-
punkiseudun maankäyttöpolitiik-
kaan.

loistava lounas

Aamupäivän ankeista madonluvuis-

ta irrottiin sopivasti lounastauol-
la, kun Sähköliiton puheenjohtaja
Martti alakoski kajautti hurraahuu-
don kuultuaan tuoreen uutisen kol-
legansa antti rinteen valinnasta
SDP:n puheenjohtajaksi.
Tyytyväinen Alakoski oli myös säh-

köistysalan johtokunnan ja työryh-
mien työskentelyyn.
– Vaikuttaa siltä, että työryhmillä

on hyvät edellytykset päästä tulok-
siin ennen tes-neuvottelujen alkua.
Sopimusalajohtokunta ja työnanta-
japuolen hallitus saanevat työryh-
mien työstämät asiat päätettäväk-
seen jo ennen tosikoitoksen alkua.
Useimmissa esillä olleissa asioissa
työntekijöillä ja työnantajilla on yh-
teiset tavoitteet saada käyttöön en-
tistä parempia käytäntöjä.
Iltapäivällä seminaaria puhutti

muun muassa pääluottamusmies-
järjestelmä ja luottamusmiehen
asema. Näistäkin asioista semi-

Sähköistysala kokoontui pohjustamaan syksyn työehtosopimusta

Sopimusala
keskusteli
rakentavasti

Kaupan toteutuminen edellyttää
Kilpailu- ja kuluttajaviraston hy-

väksyntää, jonka arvioidaan valmis-
tuvan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä.
Kaupan jälkeen Aren työnteki-

jöiden määrä on noin 2 800 eli yli
kaksinkertainen aikaisempaan ver-
rattuna. Yrityskaupan jälkeen Aren
liikevaihto kasvaa vuoden 2013 lu-
vuin 165 miljoonasta 387 miljoo-
naan euroon. Lemminkäisen Ta-
lotekniikan henkilöstö siirtyy Aren
palvelukseen vanhoina työnteki-
jöinä.
Uusi yksikkö tarjoaa taloteknisen

kiinteistöpalvelun ja urakoinnin ko-
konaisratkaisuja yhteensä 24 paik-
kakunnalla. Kaupan myötä Are pys-
tyy entistä paremmin kilpailemaan
isoista ja vaativista urakoista. Yhtiö
keskittyy talonrakentamisen ja infra-

Are ostaa
Lemminkäisen
talotekniikan
Toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöjen huoltoa ja urakoin-
tia tarjoava Are Oy ja Lemminkäinen Oyj ovat sopineet,
että Are ostaa koko Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n
osakekannan.

Teksti ja kuvat: RIITTA KALLIO

Pari päivää ennen jymyuutisen

julkaisua Aren tj. Heikki

Pesu ei viitannut asiaan

sanallakaan vaan veti

seminaaria tyynen asiallisesti.

Lemminkäisen asentajayhdis-

tyksen puheenjohtaja Mika

Sarja odottaa syksyksi raken-

tavia yhdistymisneuvotteluja,

joissa luottamusmiehiä kuun-

nellaan herkällä korvalla.

Aren pääluottamusmies Juha

Alatalo näkee sähköasentajien

tilanteen lupaavana. – Paljol-

ti huoltotöihin keskittynyt Are

saanee syksyllä riveihinsä hy-

viä urakkamiehiä.

rakentamisen kehittämiseen. Kaup-
pa tuo yhteen talotekniikka-alan
huolto- ja urakointiammattilaiset.
– Talotekniikan osuus muodostaa

uuden kiinteistön hinnasta noin 20-
30 prosenttia. Energiansäästövaa-
timukset kasvavat ja korjausraken-
tamisen määrä lisääntyy. Kahden
yhtiön toimipisteet ja osaaminen
täydentävät toisiaan, kertoo Aren
toimitusjohtaja Heikki Pesu.

VALmiuS entiStä
iSompiin hAnkkeiSiin
Lemminkäisen talotekniikka-toimi-
alan johtajaMarcus Karsten pitää
Are-kauppaa hyvänä, myös henkilös-
tön kannalta.
– Suomen markkinoille tulee vah-

va kotimainen osaaja, joka pystyy
tarjoamaan entistä suurempia pro-
jekteja ja palvelemaan asiakkaita
entistä laajemmin. Myös palvelui-
den ja ratkaisujen kehittämiseen on
käytössä hyvät resurssit.
Karsten arvioi, että yritykset täy-

dentävät toisiaan hyvin sekä osaa-
miselta että maantieteellisesti.
– Uskon, että Onvest-konserni on

meille hyvä omistaja. Onvest on sa-
tavuotias, vastuullisesti toimiva kon-
serni, joka on sitoutunut talotekniik-
katoimialan kehittämiseen.
Karsten pitää tulevaisuuden nä-

kymiä hyvinä myös Lemminkäisen
sähköasentajien kannalta.
– Are on sekä viestinnässä hen-

kilöstöllemme että OnvestinMaa-
rit Toivonen-Koiviston antamissa
haastatteluissa korostanut osaavan
henkilöstön tärkeyttä työvoimaval-
taisella alalla. ■
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KOETINKYNÄ

Sähköistysalan
tiekartta 2014

Sähköistysalalla työehtosopimusneuvottelut lähestyvät. Kesän tuloaodotellessa tuntuu tylsältä puhua tulevasta syksystä. Luodaanpa
kuitenkin katsaus alan tilanteeseen.
Taloudellinen tilanne on pitkään ollut haasteellinen. Se on sitä myös

sähköistysalalla. Alan liikevaihto laski kolme prosenttia vuoden 2013
aikana. Sähköliiton ja STTA:n hallintojen yhteisseminaarissa luennoi-
neen SAK:n pääekonomisti Olli Kosken luvut valtakunnallisesta tilan-
teesta olivat synkät.
Myös toimintaympäristö on muuttunut. 90-luvun laman aikaan toi-

mimme vielä suljetussa taloudessa, ja ajattelimme, että työ kiertää
yrityksestä toiseen. Nyt tilanne on toinen. Työpaikkojemme puolusta-
minen on entistä vaikeampaa, koska kilpailua on yli rajojen. Taloudes-
sa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sähköistysalalla teemme merkittävässä
määrin työtä suoraan vientiin liittyvillä aloilla, tai olemme mukana ra-
kentamassa toimitiloja viennistä eläville yrityksille.

•••

Sähköistysalalla on nähtävissä, erityisesti pääkaupunkiseudulla, mi-
ten markkinoiden epämääräiset toimijat polkevat palkkatasoa alas ja
kiertävät erilaisia velvoitteitaan. Joidenkin alan yritysten olisi syytä va-
kavasti miettiä, miten he jatkossa työvoiman tarpeensa täyttävät. Ali-
hankinnan ja vuokratyön käytön liepeillä esiintyy usein työehtosopi-
muksen tai työturvallisuusmääräysten laistamista.
Halvalla hinnalla ei saa hyvää. Puheet kilpailun rajoittamisesta ovat

kuitenkin utopiaa. Esimerkiksi merkittävissä teollisuuden investoin-
neissa tilaaja pyytää tarjouksia myös muualta kuin Suomesta. On siis
etsittävä yhdessä keinoja suurimman sopimusalamme työpaikkojen ja
työehtojen turvaamiseksi.

•••

Sähköistysala on rakentamis- ja urakkapainotteinen ja se on sopimuk-
semme sielu. Uudisrakentaminen on urakkatyötä tulevaisuudessakin.
Monet työnantajat ovat käyttäneet paljon energiaa yrittääkseen kiertää
urakkatyötä. Urakkapalkka perustuu työn tuottavuuteen ja projektityyp-
pisissä töissä se on paras palkkausmuoto. Epäkohtien etsimisen sijaan
haastan työnantajat kehittämään urakkapalkkausta.
Pitää kiinnittää huomiota myös aikapalkkauksen kehittämiseen.

Sähköistysalalla elinkaaripalvelut ovat merkittävässä roolissa ja mo-
ni työskentelee näissä tehtävissä. Viimeisimmän palkkatilaston mu-
kaan 51 prosenttia alamme töistä on aikatöitä. Työehtosopimuksen pi-
tää antaa aikapalkkalaisillekin mahdollisuus edetä urallaan osaamisen
kehittyessä. Tuntipalkalla paiskii töitä työnsä taitavia itsenäisiä ja pal-
veluhenkisiä ammattilaisia, alan huippuammattilaisia. Huomiota pitää
kiinnittää myös uudisrakentamiseen liittyviin heikkovirtajärjestelmiin.
Energiatehokkuuteen pyrittäessä erilaiset rakennusautomaatio- ja
muut heikkovirtajärjestelmät ovat kasvava ala, samoin sähköiset turva-
järjestelmät. Näiden töiden sisällyttäminen sähköistysalan työehtosopi-
mukseen tulisi olla sopijajärjestöjen yhteinen asia.

•••

Sähköistysalan johtokunta käsittelee ammattiosastoilta tulleita TES -
esityksiä ja valmistautuu linjaamaan tavoitteita syksyn neuvotteluihin.
Paljon työtä on jo tehty työryhmissä, joissa on haettu näkemyksiä myös
joihinkin rakenteellisiin uudistuksiin, joita työehtosopimus kaipaa. Uu-
distumista tarvitaan, mutta se pitää tehdä maltilla ja jäsenten työeh-
dot turvaten.

Jari Ollila

Sähköistysalan sopimusvastaava

naarilaiset olivat aika lailla samaa
mieltä. Asiantuntevaa pääluotta-
musmiestä arvostetaan pöydän mo-
lemmilla puolilla. Luottamusmiehen
rooli on keskeinen ja erityisen tär-
keä silloin, jos aiotaan neuvotella
paikallisesti jotain työehtosopimuk-
sen raamien yli.
Myös työturvallisuusasioista oltiin

yksimielisiä.
– Työturvallisuuteen satsaaminen

lisää myös tehokkuutta. Tässä asi-
assa on vain voittajia, vakuutti Lem-
minkäisen talotekniikkasegmenttiä
johtavaMarcus Karsten.
Lemminkäisen asentajayhdistyk-

sen tuore turkulainen puheenjohta-
jaMika Sarja oli aivan samoilla lin-
joilla.

asuntotuotanto ja aikapalkka

Sähköistysalan johtokunnan pu-
heenjohtaja, Aro-Systemsin työsuo-
jeluasiamiesMika rainio arvoi, että

syksyn tes-neuvotteluihin on valmis-
tauduttu hyvin.
– Työryhmissä on yritetty jalostaa

kiperimpiä kysymyksiä ja monet asi-
at ovatkin edenneet. Työn alla on ol-
lut esimerkiksi aikapalkkauudistus,
joka minusta palvelisi hyvin esimer-
kiksi ulkomaalaisia työntekijöitä.
Monimutkaisesta palkanlisäjärjes-

telmästä voitaisiin hiljalleen siirtyä
selkeämpään perustuntipalkkaan.
Rainio lupailee selkeytystä myös

asuntotuotantohinnoitteluun ja iloit-
see, että urakkalaskentaohjelma-
kin uudistuu entistä helppokäyttöi-
semmäksi. ■

Teksti ja kuvat: RIITTA KALLIO

Mika Rainio ja Esa Larsen ilmoittivat hierovansa tessiä.

Jari Ollila peräänkuulutti sopimusalakumppaneilta keskinäistä

kunnioitusta ja hyvää keskustelukulttuuria.

Tuore puheenjohtaja Heikki Pesu (oik.) keskustelemassa

sähköistysalan kipupisteistä.
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Suojakypärän tulee suojata työn-

tekijää hänen työtehtävässään.

Useimmat työnantajat ovat ajan

tasalla järjestäessään työntekijälle

sopivaa kypärää.

Suojakypärien päässäpysyvyys on

viime vuosina parantunut huomatta-

vasti. Toimitusjohtaja Martti Hump-

pila Suojalaite Oy:stä kiinnittää huo-

miota leukahihnaan, jonka käyttömu-

kavuus usein ratkaisee, miten hyvin

kypärä on päässä. Hän muistuttaa,

että ilman kiinni olevaa leukahihnaa

päässä keikkuva kypärä ei anna suo-

jaa horjahtavalle, vaikka kypärä saat-

taakin suojata putoavalta esineeltä.

– Valmistajilla on erilaisia ratkai-

suja, mutta pääsääntöisesti yhden

leukahihnan sijasta käytössä ovat ny-

kyisin monihihnat. Entistä enemmän

on otettu huomioon se, että jos työnte-

kijä horjahtaa tai putoaa itse, niin ky-

pärä suojaa. Tavallinenkin teollisuus-

kypärä antaa hyvän suojan, jos se py-

syy hyvin päässä, sanoo Humppila.

Riskien aRviointi

teHtävän Mukaan

Työnantajan velvollisuus on huolehtia

työntekijän turvallisuudesta. Suojain-

ten markkinoijat kuitenkin muistutta-

vat, että kaikissa yrityksissä riskien

arviointi ei vielä ole tätä päivää.

– Isoissakin yrityksissä ohjeistus

saattaa olla yrityskohtainen, vaikka

nykyisin suojaimet tulee valita tehtä-

väkohtaisesti. Kaikilla yrityksen työn-

tekijöillä voi esimerkiksi olla hiostava

umpinainen kypärä, vaikka osa työn-

tekijöistä voisi käyttää myös tuulettu-

vaa kypärää, sanoo tuotepäällikkö Pa-

si Blåfield Vandernet Oy:stä.

Työntekijät valitsevat Blåfieldin

kokemuksen mukaan yleensä mie-

luummin tuulettuvan, reiällisen kypä-

rän, kuin tuulettumattoman, umpinai-

sen mallin. Viileä pää pitää paremmin

vireyttäkin yllä. Jos työtehtävä on ris-

kien arvioinnin mukaan sellainen, et-

tä tekijällä pitää olla sähköneristävät

suojaimet, on valinta umpimallinen

kypärä. Se suojaa sähköiskuilta ja su-

lan metallin roiskeilta.

Nykyisin sähköasentajat työsken-

televät usein jännitteettömissä olo-

suhteissa. Tällöin tuulettuva kypärä

vähentää kuumuuden ja keskittymi-

sen herpaantumisen tuomaa uhkaa.

koulutettu Myyjä oPastaa

Erityisasiantuntija erkki Rajamä-

ki Työterveyslaitokselta kat-

soo, että yritykset voi-

vat käyttää asiantuntevia

suojainmyyjiä päivittäessään riskien

arviointia.

– Koulutetun myyjän opastus ja so-

pivien päänsuojainten ostaminen ei-

vät ole yritykselle iso investointi.

Martti Humppila arvioi, että säh-

köalan vaatimukset tunnetaan työpai-

koilla hyvin. Jännitetyöt ja valokaari-

suojaukset otetaan hänen mielestään

yleensä kiitettävästi huomioon riskien

arvioinnissa.

säädöt koHdalleen

Kypärät ovat entistä kevyempiä ja ne

suojaavat monilta erilaisilta uhkilta.

Nykyaikainen leukahihnalla varustet-

tu peruskypärä suojaa monen tyyp-

pisiltä putoavilta esineiltä ja pysyy

päässä, jos käyttäjä putoaa itse.

Erityisasiantuntija Erkki Rajamä-

ki kertoo kypärien kehittyneen viime

vuosina entistä paremmin päähän is-

tuviksi, vaikka valittavissa on yleen-

sä vain yksi koko. Säätömahdollisuu-

den ansiosta hyvä kypärä sopii monen

muotoisille päille.

Blåfield kertoo ranskalaisen Petzl-

merkin ratkaisusta, jossa monipiste-

hihnasto ja säätöpyörät tähtäävät is-

tuvuuteen.

– Ohimoiden kohdalla olevat sää-

töpyörät keskittävät pään keskelle

kypärää. Silloin suojaetäisyydet ovat

joka puolelle samat.Tästä on iloa eri-

tyisesti pienipäisille, joilla kypärä

saattaisi ulottua paljon niskan yli.

Ahtaissa paikoissa kypärä nappaa

silloin helposti kiinni esineiden reu-

noihin.

valinnanvaRatakaa

jokaiselle soPivan

Kypärää täydentävät silmien- ja kuu-

lonsuojaimet sekä kädet vapaana

-valaisimet. Ne ovat usein välttämät-

tömiä, mutta erilaisten suojainten

yhteen liittäminen aiheuttaa myös

kirjaimellisesti päänvaivaa.

Vandernetin Blåfield katsoo, että

saman valmistajan kypärä ja suojai-

met tekevät tasapainoisen kokonai-

suuden. Hänen mukaansa kypärään

integroitavat suojaimet ovat viimei-

sen kahden vuoden aikana lisäänty-

neet ja esimerkiksi sankalasien roo-

li vähentynyt.

Integroidut eli kypärän kanssa

yhtenäisen kokonaisuuden muodos-

tavat suojaimet tulivat markkinoille

kymmenisen vuotta sitten.

Humppilan katsanto on päinvas-

tainen kuin Blåfieldin. Humppila nä-

kee erillisten suojainten nousseen

taas pinnalle.
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Työnantajan velvollisuus on huolehtia

työntekijän turvallisuudesta. Suojain- koulutettu Myyjä oPastoPastoP aaastaaast

Erityisasiantuntija erkki Rajamä-

ki Työterveyslaitokselta kat-

soo, että yritykset voi-

vat käyttää asiantuntevia

hihnasto ja säätöpyörät tähtäävät is-

tuvuuteen.

tavat suojaimet tulivat markkinoille

kymmenisen vuotta sitten.

Humppilan katsanto on päinvas-

tainen kuin Blåfieldin. Humppila nä-

kee erillisten suojainten nousseen

taas pinnalle.

suojakypärä
kannattaa ostaa alan asiantuntijalta

Teksti: seija Penttilä
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Uusi suositus leukahihnasta
alkaa purra jo kesällä
Rakennusteollisuusliitto suosittaa, että leukahihnalliset suojakypärät otetaan käyt-
töön kaikilla rakennustyömailla. Nykyiset kypärämallit ovat niin paljon vanhoja pa-
rempia, että RT katsoo kunnollisen leukahihnan olevan jo mahdollinen kaikille.
Huhtikuussa yrityksille lähetetty suositus tähtää tapaturmien vähentämiseen ja

kypäräkannan uusiutumiseen. Asiamies Reijo Lehtinen RT:sta toivoo, että vanhat,
kiinnityspisteiltään huonot kypärät ja erikseen hankitut leukahihnat poistuvat ko-
konaan. Hän muistuttaa, että viisikin vuotta ulkokäytössä ollut kypärä on todennä-
köisesti viimeisen käyttöpäivänsä nähnyt.
RT:n jäsenyrityksiä ovat muun muassa suurimmat rakennuskonsernit. Niiden

isoilla työmailla uusi käytäntö alkaa näkyä jo tänä kesänä. Uudella linjalla ede-
tään pikkuhiljaisesti. Lehtinen arvioi, että leukahihnan ehdoton käyttö toteutuu pa-
rin vuoden kuluttua. Isoin kompastuskivi lienee valvoa, että kaikki varmasti käyt-
tävät hihnaa.

Vanhan kypärän leukahihna hiertää

Sähköasentaja Tero Vilen on tottunut käytämään kypärän kanssa irrallisia suo-
jaimia. Hänellä on suojalasit ja henkilökohtaiset, korvien mukaan valetut napit. Vile-
nin mielestä on itsestään selvää pitää kypärää koko työpäivän ajan, mutta leukahih-
na on joskus auki.
– Yksinkertainen, elastinen hihna on epämukava leuan alla. En laita sitä aina

kiinni, mutta työssäni ei myöskään ole vaaraa pudota mistään.
Pahimmat läheltä piti -tilaneet ovat olleet pään kolahtamisia telineisiin. Kypärä li-

sää pituutta sen verran, että kolhuja sattuu siksikin.
Vilen toteaa kypärän hiostavan erityisesti kesällä, vaikka kypärässä on tuuletus-

aukot. Hänen mielestään ylhäällä sijaitsevat reiät eivät juurikaan vaikuta.
– Niska ja otsa hikoavat. Hikinauha on kuitenkin vaihdettava ja sitä vaihdan.

Visiiristä suojaa ja haittaa
Erikoistilanteita varten Tero Vilenillä on toinen kypärä, johon kuuluvat visiiri ja kiinte-
ät kuulosuojaimet. Taannoin sattuikin tilanne, jossa hän tankkasi nestemäistä maa-
kaasua laivaan ja kylmäroiskeilta piti suojautua tavallista raskaammin. Kypärän
malli ei kuitenkaan 34-vuotiasta ammattimiestä vakuuttanut.
– Koko kasvot peittävä visiiri haittaa näkökenttää. Kun visiirin nostaa ylös, ei pää-

se ahtaisiin paikkoihin. Kulkemisen kannalta on hankalaa, kun ylös nostettu visiiri
ponkaisee itsestään alas.
Vilenin arkikypärä on jo seitsemän vuotta vanha. Työnantajalta voisi mahdollises-

ti pyytää uuden, ellei työpaikka olisi Rauman telakka, josta työntekijät ovat jo kuitan-
neet irtisanomislapun.

– Kaikkien kypärien kanssa voi

käyttää erillisiä silmiensuojaimia.

Tavalliset suojalasit voivat suoja-

ta jopa merkkilaseja paremmin, kun

käyttäjä on huolellinen.

– Tilanne on hankalampi silloin,

kun työntekijän pitää käyttää sekä

silmien- että kuulonsuojaimia. Kaik-

ki suojaimet eivät toimi yhdessä ja

silmiensuojaimet voivat tuhota kuu-

lonsuojainten toiminnan.

Humppila neuvoo kokeilemaan

silmiensuojainten ohutsankaisia

malleja, joiden vaikutus kuulonsuo-

jaimiin on vain vähäinen. Suojalasit

antavat hyvän suojan, kun lasien

ja kasvojen väliin ei jää aukkoja.

Erkki Rajamäki painottaa

suojainten valinnanvaraa työ-

tehtävän ja tekijän tottumusten

mukaan.

– Työpaikalle ei kannata

ostaa tuhatta samanlaista.

Erilaiset työtehtävät ja ih-

misten yksilöllisyys täy-

tyy ottaa huomioon. Esi-

merkiksi silmälaseihin

tottuneille saattavat

sopia toisenlaiset suo-

jalasit kuin muille.

HuPPu läMMittää

ja suojaa

Kypärien alushuput lämmit-

tävät ja myös valokaarelta

suojaavia huppuja on saata-

villa. Vielä jokunen vuosi sit-

ten alushuput olivat paksuja

ja karkeita, mutta enää ei tar-

vitse pelätä hupun hiertävän

kaulan herkkää ihoa.

– Nykyiset alushuput ovat

ohuita ja pehmeitä ja niiden

materiaali on yleensä luonnonkuidun

ja tekokuidun yhdistelmä. Luonnon-

kuiduista esimerkiksi merinovilla on

suosittu, kertoo Blåfield.

Hyvä kyPäRä

Palveleevuosia

Vaikka työntekijä ei koskaan joutui-

si koettelemaan kypärän iskunkes-

tävyyttä, voi hyvä kypärämalli hel-

pottaa ja ehkäistä niskan ja hartioi-

den kipuja. Asialliset suojavarusteet

ovat tärkeitä myös yrityksen imagol-

le ja työntekijöiden terveys rahalli-

nenkin etu.

Laadukas kypärä maksaa muuta-

mia kymmeniä euroja enemmän kuin

vaatimattomampi. Hyvä kypärä kui-

tenkin palvelee tavallisesti yli viisi

vuotta, jopa kymmenen. Ympäristön

kannalta pitkäikäiset muovituotteet

ovat edullisempi vaihtoehto.

Asiantuntijaliike on oikea paikka

hankkia sopiva kypärä, vaikka muu-

toinkaan ei ole suurta riskiä törmä-

tä kopioihin.

– Kannattaa katsoa, että mukana

on suomen- ja ruotsinkielinen käyttö-

ohje. Sellaista eivät kopioijat vaivau-

du tekemään, sanoo Humppila. ■

Tero Vilenin kypärä vaihtuu pian, sillä työt Rauman

telakalla loppuvat, kun telakka suljetaan.

Kaikkien kypärien
kanssa voi käyttää
erillisiä silmien-
suojaimia.

Ku
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08:00

tapaaminentoimistolla

Kuopion Sähköalantyöntekijät ry:n

toimistolla odottaa kolme miestä.

Kuopiolaiset pertti jäntti, marko

korhonen ja jarno lemmetty vaih-

tavat pikaiset kuulumiset kaukaa

lännestä paikalle ajaneiden jari olli-

lan, hannu luukkosen ja tero hei-

niluoman kanssa.

Iskuryhmä pohtii, millä kokoon-

panolla ja mihin työmaakohteisiin

nyt mennään. Päätetään jakaa mies-

voima kahteen ryhmään. Tarkaste-

taan, että kaikilla on turvakengät, ky-

pärä, suojalasit ja neonkeltaista yllä

– ja työmaavalvontakierros voi alkaa.

08:45

kYs:n pUijon sairaala

Kuopion Talotekniikka Oy:n sähkö-

miehet janne markkanen ja jari

karvonen asettuvat pöytään sairaa-

lan kahviossa. Kärkimiehet kertovat

kohteesta asiantuntevasti. Koko Pui-

jon sairaala uudistetaan seuraavan

vuosikymmenen aikana uudisraken-

tamisella ja peruskorjaamalla.

Kyse ei ole ihan pienimmästä pro-

jektista. KYS on yksi Suomen viides-

tä yliopistollisesta sairaalasta ja vas-

taa reilun 800 000 itä- ja keskisuoma-

laisen yliopistotasoisesta erikoissai-

raanhoidosta.

– Työmaalle, mistä meidät hait-

te, tulee leikkaussaleja, tehohoitoa,

synnytyssalit ja sädehoito, kärkimies

Karvonen luettelee. Valmista on hel-

mikuussa 2015.

– P1-puhtausluokassa on haas-

tetta. Alueet osastoidaan ja joka päi-

vä siivotaan, jotteivät pölykertymän

sallitut arvot ylity, kärkimies Mark-

kanen toteaa.

10:40

sairaala-apteekki

Paikka on KYS:n sairaala-apteekin

työmaakoppi. Kärkimies erkki raa-

tikainen Arelta istuu Jari Ollilan

tentissä.

– Työmaavalvontakierroksilla tar-

kastetaan, kuinka hyvin työlain-

säädäntöä ja työehtosopimusta

sekä muita työnantajan ja työn-

tekijöiden välisiä sopimuksia työ-

paikalla noudatetaan. Samalla

kerrotaan jäsenille liiton toimin-

nasta ja tehdään jäsenhankin-

taa, Sähköliiton neuvottelupääl-

likkö Tero Heiniluoma kuvailee.

Teksti ja kuvat: jonna heinilUoma

Liiton tärKein tehtävä on pUoLUstaa jäsentensä oiKeUKsia työeLämässä. yhdessä LUottamUsmiesten Kanssa osastot
vaLvovat työehtosopimUsten ja mUiden työsUhteeseen Liittyvien määräysten ja sopimUsten noUdattamista työpaiKoiLLa.

Mukana ammattiosaston työmaavalvontakierroksella

löytyykö
työmaasopimus?
lasketteko urakoita?

!



– Koska aloititte, Ollila kysyy.

– Marraskuussa 2013 ja lokakuus-

sa 2014 on luovutus, sanoo Raatikai-

nen ja Ollila kirjaa tiedot lomakkee-

seen.

Pian apteekissa valmistetaan lää-

kettä ympäri maakuntaa jaettavak-

si. Valmistus ja varastointi on huip-

puunsa automatisoitu. Puijon sairaa-

lan osastoille lääkkeet kulkevat putki-

postilla. Uusi teknologia asettaa omat

haasteensa sähkömiehille.

12:10

UUdisrakentamista

senioreille

Suomen eläköityminen näkyy raken-

tamisessa. Puijonlaaksossa rakenne-

taan reilun viidenkymmenen asunnon

kerrostaloa, jossa on otettu huomioon

ikääntyneiden asukkaiden tarpeet.

Sähkö Jave Oy:ssä nelisen vuot-

ta sähkömiehen töitä tehnyt simo ta-

paninen kertoo sähköistävänsä koko

kesäkuussa valmistuvan uudisraken-

nuskohteen ypöyksin.

– Ne ovat ihan perusvuokra-asun-

toja. Pistelen sinne paloilmoitinjärjes-

telmät, lamput, autolämpötolpat, ko-

nehuoneet ja muut, työteliäs nuori-

mies kuvailee.

13:15

taivaanpankolla räjähtää

Työmaavalvontaretkikunta asettelee

jalkojaan varovasti kieli keskellä suu-

ta. Seuraavalle työmaakopille astel-

laan pitkin syvän ojan syrjää. Korvia-

huumaava pamaus herättää ajatuk-

siinsa vaipuneen retkueen.

Taivaanpankolla saneerataan van-

haa kerrostaloa. Pesutuvan viemärille

räjäytetään kallioon uutta reittiä.

– Kylpyhuoneet ja keittiöt sanee-

rataan, virkkaa vähäsanainen kärki-

mies arto kuronen. Konkari on pit-

kän uransa aikana laskenut urakoi-

ta sen verran usein, ettei niistä täl-

läkään kertaa löydy huomauttamisen

sijaa.

13:55

kaUpUnginteatterin

perUskorjaUs

Nyt ollaan jännän äärellä, Kuopion

kaupunginteatterin näyttämön yllä

tornissa parinkymmenen metrin kor-

keudessa. Jalkojen alla olevien palk-

kien välistä näkyy lavasteiden kiinni-

tysvaijereiden liaaniviidakko, joka li-

sää syvyysvaikutelmaa. Ilman turva-

kenkää jalkaterä voisi sujahtaa palk-

kien rakoon. Eihän siitä toki putoa-

maan pääsisi, mutta heikkopäistä

huimaa.

Kärkimiehet risto airaksinen ja

tomi Bäckström ovat korkeudessa

kuin kotonaan. Virnuilevat toimitta-

jalikalle, joka ei suostu irrottamaan

otettaan kaiteesta.

– Kyllä mää irrottaisin, mutta en

viitti.

Kauhu himmentää kuunteluky-

kyä, mutta sähkärit esitelmöivät silti:

Työmaa alkoi syksyllä 2012. Luovu-

tuspäivämäärä on 12.6. ja uudistet-
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Nyt kerittiin
käydä viidessä
paikassa eikä
järjestäyty-
mättömiä
löytynyt yhtään.

Urakkahinnoittelu on
Kuopion kuuma peruna
Tämän hetken kuumista puheenaiheista kuumin työmaakierroksen järjestäjän, osas-to 036:n jäsenistön keskuudessa, on paikallinen sopiminen koskien urakkahinnoit-
telun laiminlyöntiä. Osaston tekemillä työmaakierroksilla on selvinnyt, ettei työmailla
välttämättä olla perillä urakkahinnoittelusta.
– Sieltä löytyi esimerkiksi työmaasopimus, joka oli kirjoitettu kärkimiehen kanssa,

mutta jossa urakkahinta antoi jo valmiiksi pienemmän hinnan kuin työehtosopimus.
Luottamusmies ei ollut sitä kuitenkaan vielä allekirjoittanut, Kuopion Sähköalantyönte-
kijöiden puheenjohtaja Jarno Lemmetty kertoo.

Postilaatikkofirmat kummittelevat
Toinen kuopiolaisia puhuttava asia on ulkomainen työvoima. Tiedetään esimerkiksi, että
eräs postilaatikkofirma on jo pyyhitty pois Etelä-Suomen kartalta sen harjoittaman vilun-
kipelin vuoksi, mutta se jatkaa toimintaansa Pohjois-Savossa toisen nimen turvin.
Monikansallisuus tuo haastetta myös yhteisen työmaakielen löytämiseen. Tärkeitäkin

asioita joutuu joskus viestittämään käsimerkeillä.
Lemmetty peräänkuuluttaa yhteispeliä.
– Toivon, että pidettäisiin porukalla kiinni työehdoista, joita meillä on. Työehdot ovat

saavutettu etu, joita meidän todellakin kannattaa käyttää, Lemmetty toteaa. ■

tu teatteritalo avataan syyskuussa.

Asennettu on 1 200 himmenninpis-

tettä ja 8 himmenninkaappia. Valta-

vasti valotekniikkaa, 320 kilometriä

kaapelia ja atk-kaapelit vielä siihen

päälle. Kun vanhaan rakennukseen

roilotetaan ja porataan tilaa uudelle

tekniikalle, haastetta piisaa.

– Töissä on ollut yhteensä 32 eri

miestä. Haaste on siinä, ettei jonkun

lähtiessä aina oikein voi tietää,mihin

tämä on hommissaan jäänyt, miehet

toteavat.

16:00

päivän saldo

– Ihan hyvä päivä. Normaalisti tällai-

sen päivän aikana ehditään kiertää

5–6 kohdetta. Nyt kerittiin käydä vii-

dessä paikassa eikä järjestäytymät-

tömiä löytynyt yhtään, sopimusvas-

taava Jari Ollila summaa.

Monet ammattiosastot tekevät kii-

tettävän aktiivisesti työmaavalvonta-

käyntejä. Liiton tärkein tehtävä on so-

pia työehtosopimukset ja sitten val-

voa niiden noudattamista työpaikoil-

la.Valvonnassa ammattiosastot ja nii-

den aktiivisuus on huipputärkeää.

Osastojen pitäisikin tehdä tätä

työtä omin voimin. Liiton tarjoamal-

ta työmaavalvontakurssilta, jollainen

pidetään seuraavan kerran 18.10., sii-

hen saa hyvät eväät.

– Liiton toimitsijat eivät millään

ehdi jokaiselle työmaalle, Ollila har-

mittelee toimistonsa alimiehitystä ja

siirtyy puheissaan jo syksyyn ja toi-

mitsijat täystyöllistävälle neuvottelu-

kierrokselle. ■

08:00 Lähtö toimistolta. Tero Heiniluoma, Pertti Jäntti, Jari Ollila, Marko Korhonen ja Hannu Luukkonen. • 08:45 Janne Markkanen • 10:40 Erkki Raatikainen ja Jari Ollila

• 12:10 Simo Tapaninen • 13:50 Korhonen, Ollila ja Heiniluoma menossa teatterille. • 13:55 Risto Airaksinen ja Tomi Bäckström
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– Ilmastonmuutos uhkaa.

Maailman pelastamiseen on

aikaa käytettävissä suunnilleen

40 vuotta. Sähköala voi olla siinä

keskeinen tekijä.

Tällaisia teesejä paukuttelee

pöytään professori Markku

Kulmala, joka johtaa

ilmakehätieteen osastoa

Helsingin yliopistossa.

Sähköala voi pelastaamaailman

Teksti ja kuvat: riitta KaLLiO

Tieteen huippuyksikköä joh-

tava Kulmala oli yksi tasok-

kaan, tiedekeskus Heurekassa

7.5. pidetyn seminaarin kymmenes-

tä esiintyjästä. Tämänvuotisen ener-

giatehokkuusseminaarin teemana

oli ”hyvinvointia sähköllä”. SSTK:n,

STUL:in, SESKO:n, STEK:in ja NSS:n

järjestämä tilaisuus kokosi täyden sa-

lin energia-alan etujoukkoja sanan

kuuloon.

Seminaarin avannut Sähköturval-

lisuuden edistämiskeskuksen, STEKin

tuore toimitusjohtaja timo Kekko-

nen esitteli sähköistysalan yhteisen,

vuoteen 2030 tähtäävän vision, jossa

otetaan muun muassa kantaa energi-

an riittävyyteen, uuteen teknologiaan

sekä turvallisuuteen ja mukavuuteen.

– Sähköala on keskeisessä ase-

massa, kun pohditaan tulevaisuuden

hyvinvointia. Pitääkö meidän luopua

jostain, että voisimme hoitaa kasaan-

tuvat ympäristöongelmat. Sähkö voi

tarjota ratkaisun. Tarvitaan tietoa ja

oikeita päätöksiä, Kekkonen painotti.

SähKöävaraStOOn?

Seminaarin maailmoja syleilevissä

esityksissä käytiin läpi sekä tulevai-

suuden suuria kehityskulkuja että to-

teutettuja edelläkävijähankkeita. Säh-

köteknisen Kaupan Liiton toimitus-

johtaja tarja hailikari peräänkuu-

lutti ratkaisuja sähkön varastointiin.

Hän iloitsi myös siitä, että Suomessa-

kin sähköautobuumi on hiljalleen läh-

dössä liikkeelle. Siitä esimerkkinä se-

minaarin aikana Heurekan pihassa

oli ihailtavana 11 sähköautoa.

– Aurinkosähkö on jo meilläkin

vientibisnestä, muistutti Hailikari, jo-

ka myös esitteli oman kesäasuntonsa

näppärän aurinkosähköratkaisun.

Granlund Oy:n sähköosaston joh-

taja Matti Urjo puolestaan esitteli

ABB:n Pitäjänmäellä sijaitsevan elekt-

roniikkatehtaan edistyksellisen va-

laistusremontin. 15 000 neliömetrin

laajuisen hallin 70-luvulta peräisin

oleva loisteputkivalaistus päivitettiin

viime syksynä energiatehokkaaseen

led-aikaan. Kallis remontti maksaa

itsensä sähkölaskun pienenemisenä.

Seminaarissa todettiin energiate-

STEK:in toimitusjohtaja Timo

Kekkonen muistutti yhteistyön

ja asiakaslähtöisyyden

merkityksestä sähköisen

tulevaisuusvision vauhdittajina.
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Työtuomioistuin on 20.5.2014 antanut tuomi-
onsa työmaasopimusriidassa. Työnantajaliitto
Sähkötekniset työnantajat STTA ry nosti viime
keväänä Sähköliittoa vastaan kanteen, jossa
se vaati vahvistettavaksi muun muassa, että
työnantajalla olisi sähköistysalan työehtosopi-
muksen ehtojen mukaan oikeus siirtää urak-
karyhmän työntekijät työmaasopimuksen tar-
koittamasta työkohteesta muihin työkohteisiin.
Tämä ja kaikki muut työnantajaliiton kanne-
vaatimukset, jotka käytännössä olisivat mer-
kinneet työnantajan oikeutta olla piittaamat-
ta työmaasopimuksesta, hylättiin yksimielisellä
tuomiolla.
– Tämä on merkittävä ja todella tervetullut

päätös, hehkuttaa sähköistys- ja talotekniikka-
alan sopimusvastaava Jari Ollila.
– Tämän eteen on tehty paljon töitä. Tuo-

mio vahvistaa sen käsityksen, mitä me olem-
me tuoneet esille koko kiistan ajan: asiat hoi-
detaan sopimalla, ei työnantajan yksipuolisilla
päätöksillä.
Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heini-

luoma kertoo, että STTA:n vahvistuskanteen
torjumiseksi tehtiin hartiavoimin työtä.
– Asian työtuomioistuimessa hienosti voit-

toon ajanut liiton lakimiesMira Kivelä sai lu-
kuisissa palavereissa arvokasta apua paitsi so-
pimusvastaava Jari Ollilalta, myös vastikään
eläköityneeltä osastopäällikkö Keijo Rimmis-
töltä. Rimmistöä ja toista kokenutta työehtoso-
pimusneuvottelijaa Timo Harjunpäätä kuultiin
työtuomioistuimessa todistajana, Heiniluoma
jatkaa ja toteaa, että oikeudessa menestymi-
sen kannalta merkittävää oli, että liitto pystyi
esittämään todistajien avulla faktoja työehto-

sopimusneuvotteluissa käytyjen keskustelu-
jen sisällöstä.
Nyt annettujen tuomioiden perusteella työn-

antajaliitot STTA ja Palvelualojen työnanta-
jat PALTA ry eivät ole velvollisia palauttamaan
Sähköliitolle ja sen ammattiosastoille hyvitys-
sakkoja, jotka ne tuomittiin maksamaan asia-
kokonaisuuteen liittyneistä kevään 2013 työ-
taisteluista.
– Erittäin kohtuullista tietysti olisi, jos työn-

antajaliitoista löytyisi riittävästi ryhtiä lak-
kosakkojen palauttamiseen. Vähintäänkin
haemme lakot aiheuttaneen työmaasopimus-
rikkomuksen kohteiksi joutuneille sähköasen-
tajille korvauksen heidän kärsimästään an-
sionmenetyksestä, sopimusvastaava Ollila
toteaa. ■

Fennovoima, Rusatom Overseas ja työmarkki-
najärjestöt ovat 20.5.2014 allekirjoittaneet tu-
levalla Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla nou-
datettavia yhteisiä pelisääntöjä koskevan
sopimuksen.
Sopimuksessa sovitaan rakennustyömaalla

noudatettavista yhteistyökäytännöistä: muun
muassa tietojenvaihdosta, ongelmatilanteiden
ratkaisutavoista, ammattiliittojen edustukses-
ta työmaalla ja käytännön keinoista harmaan
talouden torjumiseksi.

– Nyt allekirjoitetun sopimuksen tarkoitus
on lyödä yhteistyökäytännöt ja toimintaperiaat-
teet lukkoon jo ennalta, ennen varsinaisten töi-
den alkamista. Näin pyritään varmistamaan,
että projekti monituhatpäisellä kansainvälisel-
lä työmaalla toteutuu mahdollisimman jouhe-
vasti ja aikataulussa, sanoo Fennovoiman toi-
mitusjohtaja Juha Nurmi.
Tänään allekirjoitettu sopimus perustuu

vuonna 2012 aloittaneen työmaan yhteistyö-
käytäntöjä ja harmaan talouden torjuntaa poh-

tineen työryhmän työhön. Fennovoiman ve-
tämässä työryhmässä ovat olleet mukana
työnantajapuolelta Rakennusteollisuus RT ry,
Teknologiateollisuus ry ja Energiateollisuus ry
sekä ammattiliitoista Metallityöväen liitto, Am-
mattiliitto Pro, Rakennusliitto ja Sähköliitto.
– Ammattiyhdistysliikettä on toisinaan syy-

tetty jähmeydestä ja hitaudesta. Nyt ammatti-
liitot ovat liikkeellä hyvissä ajoin ennen töiden
aloittamista, neuvottelupäällikkö Tero Heini-
luoma toteaa. ■

Ladattavien sähköautojen

määrä oli huhtikuun lopussa

jo 520, missä on kasvua

68 % vuoden takaisesta.

Seminaarikävijöiden

sähköautot edustivat niin

kaupunki- ja perheautoja

kuin näyttäviä urheilu- ja

maastoautojakin.

Sopimus allekirjoitettu: Tavoitteena
toimiva ydinvoimalatyömaa Pyhäjoella

Sähköliitto voitti työmaasopimusriidan
työtuomioistuimessa

hokkuutta edistävien ratkaisujen ole-

van jo olemassa ja odottavan laajem-

paa käyttöönottoa. Seuraava vaihe on

hyötyjen esille nostaminen sekä laaja-

mittaisempi yhteistyö ja vaikuttami-

nen yhteiskunnassa.

nyttarvitaan päätöKSiä

Puheenvuorot sähköisestä liikentees-

tä, tuulivoimasta ja aurinkovoimasta

osoittivat, että valmiudet teknologian

ja toimijoiden osalta ovat erinomaiset

nopeaan etenemiseen, mutta kannus-

tavia yhteiskunnallisia päätöksiä tu-

lee saada pikaisesti. Kun näin toimi-

taan, on luvassa merkittäviä kansan-

taloudellisia hyötyjä puhtaan energi-

antuotannon kasvaessa niin voima-

loissa kuin paikallisestikin tuotettu-

na.

Sähköistä liikennettä viedään jo

vauhdilla eteenpäin luomalla kan-

sainvälisestikin katsoen ainutlaa-

tuista lataus- ja palveluinfraa eri toi-

mijoiden yhteistyöllä. Sähköautoi-

lu on herättänyt paljon kiinnostusta,

ja seuraavaksi odotetaan tekoja se-

kä päättäjiltä että autoilijoilta. Omaa

edelläkävijyyttään seminaariosallis-

tujat osoittivat saapuessaan paikal-

le arkikäytössä olevilla sähköautoil-

laan. Näyttävä laivue sisälsi uusim-

matkin juuri Suomeen saapuneet mal-

lit. ■

Työmaasopimusriidan

käynnisti Scandic

Continentalin

sähköistysurakan

työmaasopimuksen

purkaminen.
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22-vuotias Samuli Sor-

munen valmistuu hyvil-

lä mielin kolmen vuoden

koulutuksen jälkeen.

– Sähköala kiinnosti alusta alka-

en, mutta täytyy sanoa, että motivaa-

tio valmistua juuri tälle alalle on vain

kasvanut opiskelujen myötä.

Sormunen kävi ennen Turun am-

matti-instituuttiin päätymistä elä-

män koulua.

– Peruskoulun jälkeen olin lukios-

sa hetken, mutta siitä ei tullut yhtään

mitään. Oli kauhean stressaavaa, kun

ei löytänyt kiinnostusta. Päätin sit-

ten, etten ota sieltä huonoja paperei-

ta vain siksi, että kädessä olisi jotain.

Lähdin sitten armeijaan ja aloin uu-

delleen katsoa Turun seudun koulu-

tustarjontaa.

Kantapään Kautta

oiKealle alalle

Selvitettyään vaihtoehtoja Sormuselle

oli heti selvää, mistä hänet seuraavat

vuodet löytää.

– Automaatioasennus iski heti.

Ohjelmointi on oikeasti tosi mukavaa

hommaa. Se on juuri sellaista aivo-

työskentelyä, mistä pidän ja mitä olin

kaivannut. Parasta automaatioasen-

nuksessa ovat ongelmanratkaisu, vi-

kojen huomaaminen ja niiden korjaa-

minen.

Todellisen kiinnostuksen alaa

kohtaan saivat huomata niin luokka-

laiset kuin opettajat.

– Ensimmäinen ja toinen vuosi

meni siinä, että mua ärsytti opiske-

lutahdin hitaus. Olin tosi nopea op-

piin, koska ala kiinnostaa mua. Perus-

opinnot oli kuitenkin käytävä yhdessä

ryhmän kanssa niin, ettei kukaan jää

jälkeen. Nyt kolmantena vuonna sai

vihdoin työskennellä omaa tahtia, mi-

kä tuntui siltä kuin olisi annettu suu-

rempikin vapautus.

Sormusen tahti onkin ollut nopea-

tempoinen.

– Me ollaan vedetty mun parin

kanssa sellaista tahtia noita töitä, et-

tä meillä on ollut ylimääräisiä tehtä-

viä jo useampi viikko. Näyttötyökin

oli valmis jo pari kuukautta sitten sii-

nä missä muut vasta nyt palauttele-

vat niitä, Sormunen nauraa.

toiveena oman

alantyöt

Vaikka kiinnostus alaa kohtaan on

kova, ei työllistyminen ole Sormusel-

le itsestäänselvyys.

– Oman alan töiden saanti mie-

Kevät tuo tullessaan taas kosolti uusia työntekijöitä, kun
vastavalmistuneet lähtevät maailmalle. Yksi heistä on sähkö- ja
automaatioasentajaksi valmistuva Samuli Sormunen, jonka tie
oman alan opintoihin ei ollut se kaikista mutkattomin, mutta sitäkin

opettavaisempi.

Oma paikka
löytyi automaatio-
asennuksen parista

tityttää. Olen ollut kahtena kesänä

oman alan harjoittelijana Turku Ener-

gialla, mutta esimerkiksi nyt aloitan

työt käämittäjänä Trafotekilla. Karu

fakta on, että vastavalmistuneen on

vaikeampi saada töitä, koska tarvitsee

vuoden perehdytyksen. Työnantajan ei

ole kannattavaa maksaa kahdelle mie-

helle palkkaa yhden sijaan, Sormunen

pohtii.

Valmistumisjuhliaan toukokuun

lopulla viettävä sähkömies on suunni-

tellut pitävänsä pari välivuotta ennen

opiskelujen jatkamista.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, et-

tä jatkan Trafotekilla töitä niin kauan,

kuin antavat siellä olla. Samalla voin

katsella oman alan töitä. Aion myös

jatkaa opiskeluita parin vuoden pääs-

tä. Hakemukset lähtevät sitten ajal-

laan Porin ja Tampereen teknillisiin

yliopistoihin. En kuitenkaan pidä mi-

tään kiirettä ja oman alan työt ovat nyt

ensisijainen tulevaisuuden toiveeni. ■

Teksti ja kuvat: jemina michelSSon

Vastavalmistuneen Samuli

Sormusen mielestä parasta

automaatioasennuksessa on

aivotyöskentely ja ongelmien

ratkominen.
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Sähkötarvikemyyjä
Avainasiakasmyyjä
Myyntipäällikkö

Sähkötarvikemyyjä
ainasiakasmyyjä

Sähkötarvikemyyjä
ainasiakasmyyjä

SähkötarvikemyyjäSähkötarvikemyyjä
ainasiakasmyyjä

Sähkötarvikemyyjä
ainasiakasmyyjä

Sähkötarvikemyyjä
YHDISTÄ TEKNIIKKA JA MYYNTI

Hae heti slo.fi

On taas se aika vuodesta, kun

tuhannet ammattiin opiskelevat

ympäri Suomen päättävät

opintonsa vastavalmistuneina

oman alansa ammattilaisina.

Näin on asia myös yli kolmen

tuhannen sähköisillä aloilla

opiskelevan nuoren kohdalla,

joista suuri osa on myös

Sähköliiton oppilasjäseniä.

Opintonsa päättävällä on edessään tiuk-
kaa pohdintaa siitä, miten elämässä

eteenpäin. Osa menee jatkamaan opintojaan
ammattikorkeakouluun. Suurin osa valmistu-
neista lähtee toteuttamaan koulussa opittuja
taitoja työelämään. Armeijan tai siviilipalveluk-
sen suorittaminen heti opiskeluiden päätyttyä
voi siirtää työelämään lähtöä, mutta töitä ehtii
tekemään niiden jälkeenkin.
Työelämään siirtymisessä on omat haas-

teensa. Suurin haaste on tietenkin ammatti-
aan vastaavan työpaikan löytäminen.
Työpaikkaa hakiessa korostuu oma aktiivi-

suus ja asenne. Opintojen aikana suoritetut
työharjoittelujaksot ja niissä annetut näytöt
työnantajalle ovat myös hyvä kanava hankkia
työpaikka. Moni hyvin harjoittelujaksonsa hoi-

tanut opiskelija pääseekin töihin yritykseen,
jossa harjoittelunsa suoritti. Kaikille valmis-
tuneille ei välttämättä työpaikkaa löydy he-
ti valmistumisen jälkeen. Siitä ei kuitenkaan
kannata masentua, vaan jatkaa aktiivisesti
työpaikan etsintää kaikkien mahdollisten ka-
navien kautta.

Kun siirrytään työelämään?
Kun menee töihin, on tärkeää tehdä työsopi-
mus yhdessä työnantajan kanssa. Työsopimus
kannattaa ehdottomasti tehdä kirjallisena.
Työsopimuksessa sovitaan kaikista keskeisis-
tä työelämän pelisäännöistä, joita työpaikal-
la yhteisesti noudatetaan. Työsopimuksessa
määritellään muun muassa työaika ja palkka,
jota työsuhteen alkaessa maksetaan. On tär-
keää tarkistaa, että työsopimukseen kirjataan
se työehtosopimus, jota työnantaja on velvol-
linen noudattamaan. On myös hyvä tutustua
alan työehtosopimukseen jo ennen työsopi-
muksen tekemistä. Kaikki Sähköliiton yhdessä
vastaavien työnantajajärjestöjen kanssa neu-
vottelemat työehtosopimukset löytyvät liiton
nettisivuilta osoitteesta www.sahkoliitto.fi.

liity varsinaiseKsi jäseneKsi!
Sähköliiton oppilasjäsenenä oletkin saanut
tietoa liiton toiminnasta koko opiskelun ajan.
Muistathan, että valmistuttuasi oppilasjäse-
nyytesi päättyy ja töihin mentäessä on muis-
tettava liittyä varsinaiseksi jäseneksi. Säh-

köliiton jäsenmaksu on 1,4 %. Varsinaisena
jäsenenä olet osa vahvaa Sähköliittoa ja saat
liiton tuen taaksesi tarvittaessa.
Liittyminen ja oppilasjäsenyyden vaihtami-

nen varsinaiseksi jäsenyydeksi on yksinker-
taista. Helpointa on käydä hoitamassa jäse-
nyys kuntoon sähköisesti liiton nettisivujen
kautta.

liitOsta tuKea ja turvaa!
Liiton tärkeimpänä jäsenetuna saat hyvin neu-
votellun työehtosopimuksen ja edunvalvon-
nan. Sähköliiton varsinaisena jäsenenä olet
myös Sähköliiton työttömyyskassan jäsen ja
työttömyysturvasi on kunnossa heti työssä-
oloehdon täyttymisen jälkeen. Jäsenyys tuo
myös monia muita etuja.
Työpaikkasi luottamusmieheltä saat tärke-

ää tukea ja opastusta erilaisissa työelämän
ongelmatilanteissa. Liiton ja samalla oman
alueesi ammattiosaston jäsenenä pääset
nauttimaan myös monista muista jäseneduis-
ta. Täydellisen listauksen kaikista jäseneduis-
ta löydät liiton sivuilta.
Oman alueesi ammattiosaston toimintaan

pääsee helposti mukaan ja osaston toimin-
nasta voit kysellä lisää esimerkiksi tulevan
työpaikan Sähköliittoon kuuluvilta työkavereil-
ta. Osalla ammattiosastoista on omat nettisi-
vut, joita seuraamalla pysyy hyvin mukana sii-
tä, minkälaista toimintaa osasto jäsenilleen
tarjoaa. ■

Oppilasjäsen huomio!

Hyvä startti
nuoriso-
toimintaan
Noin vuosi sitten aloimme suunnitel-
la Sähköliiton nuorisotoiminnan uusia
suuntaviivoja, kun aloitin liiton nuori-
soasiamiehenä.
Toimintasuunnitelmaan vuodel-

le 2014 kirjattiin pääteemoja, joista
tärkeimmät olivat ammattiosastojen
nuorisotoiminnan tukeminen, nuoril-
le suunnattujen tapahtumien järjestä-
minen ja tiedottamisen kehittäminen.
Jatkamme myös ammattiopistoilla ta-
pahtuvaa työmarkkinatiedotusta, jos-
sa pyritään antamaan alalle opiske-
leville tietoa liitosta ja sitouttamaan
heitä Sähköliiton jäseniksi oppilasjä-
senyyden kautta.
Nuorille suunnattuihin tapahtumiin

osallistui kuluneen kevään aikana hy-
vin jäseniä. Koulutusta järjestettiin
ammattiosaston nuorisosihteereille
nuorisosihteerikurssilla, sekä toteu-
tettiin onnistuneesti neljä alueellis-
ta nuorisotapahtumaa. Oli mahtavaa
huomata, että nuorille suunnatut ta-
pahtumat vetivät hyvin. Tästä onkin
hyvä jatkaa kesän jälkeen kohti syys-
kuussa järjestettävää valtakunnallista
nuorisotapahtumaa.
Ammattiosastojen nuorisosihteerei-

den määrä on kasvanut viime vuodes-
ta merkittävästi ja osastoissa on tällä
hetkellä valittuna 44 nuorisosihtee-
riä. Nyt on tärkeää, että osastot nuo-
risosihteereiden johdolla järjestävät
toimintavuoden aikana nuorille suun-
nattuja tapahtumia. Apua tapahtu-
man suunnittelussa ja toteutuksessa
saa myös nuorisoasiamieheltä, joten
olkaa rohkeasti yhteydessä.

Terveisin,
JuHA JuMiSKO
Nuorisoasiamies
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Jo yhdeksän kesää toiminnassaollut kesäduunari-info on suun-
nattu nuorille, heidän vanhemmil-
leen ja työnantajille. Yhteyttä voi
ottaa jo ennen kuin työsuhde on al-
kanut. Kesäduunarineuvojalta voi
kysyä esimerkiksi palkoista, työvuo-
roista tai työsopimuksen laatimi-
seen liittyvistä seikoista.
Kesäduunarineuvoja Sini Siik-

strömin puhelinnumero on 0800
179 279. Hän vastaa maanantais-
ta perjantaihin kello 9–15. Palve-
lu toimii elokuun 29. päivään saak-
ka. Neuvontaa saa suomen, ruotsin
ja englannin kielellä ja palveluun voi
soittaa nimettömänä.
Kesäduunarineuvoja löytyy myös

osoitteesta www.kesaduunari.fi. Ke-

Ongelmia kesäduunipaikassa?

– Työnantaja on velvollinen antamaan

ohjausta esimerkiksi työpaikan

olosuhteista, koneiden ja laitteiden

toimintatavoista ja työturvallisuudesta,

kesäduunarineuvoja Siikström toteaa.

säduunari-infolla on tietenkin myös
oma facebook-tili. Käy tykkäämässä!

TEE kirjallinEn TyöSOpimUS

Sini Siikström muistuttaa, että työso-
pimus kannattaa aina tehdä kirjalli-
sena. Työehtoihin liittyvät työntekijän
oikeudet ja velvollisuudet sekä epä-
selvät kohdat on syytä selvittää en-
nen allekirjoittamista.
– Älä koskaan epäröi kysyä. Ja pi-

dä huoli, että saat riittävän perehdy-
tyksen työhösi, Siikström toteaa.
Perehdytyksessä työnantajan tu-

lee ottaa huomioon työntekijän kou-
lutustausta, ammatillinen osaami-
nen ja työkokemus. Kunnon ohjaus
vähentää työtapaturmia, parantaa
työn laatua ja lisää työhyvinvointia. ■

SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen Kesäduunari-

info neuvoo jälleen niin kesäduunareita kuin

kesätyönantajiakin kesätyösuhteisiin liittyvissä

asioissa.

Teboililta etuja
Oy Teboil Ab korottaa liiton jäsenkorttialennusta kesälo-
makauden 1.6.–31.8.2014 ajaksi. Alennus on 2,5 sent-
tiä/litra bensiinistä ja dieselöljystä. Lisäksi jäsenkortilla
saa alennusta voiteluaineista 10 %, autokemikaaleista 5
%, pesuista 5 % sekä nestekaasupullon täytöstä 5 %.
Polttoainealennukset saa liiton jäsenkortilla kaikil-

ta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ot-
tamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaatti-
asemia. ■

Kuva:SAK

Toimittanut: JONNA HEiNiLUOMA

pätevöidy elektroniikasta vahvavirtaan
• iltakoulutus 5.8. alkaen
pätevöidy sähköön
• iltakoulutus 23.9. alkaen
Sähköturvallisuustutkintoon 1, 2 ja 3 valmennukset
• iltakoulutus 1.10. alkaen • päiväkoulutus 10.11. alkaen
Sähköturvallisuustutkinto 20.11.

TUrUn aikUiSkOUlUTUSkESkUS Artukaistentie 13, 20240 Turku • www.turunakk.fi • info@turunakk.fi

Hanki EDEllyTykSiÄ UrakOinTilUpiin
Lisätiedot ja

ilmoittautuminen
turunakk.fi/sahko

Sähköliiton toimisto
on suljettu
30.6.–3.8.2014
Heinäkuussa toimii puhelinpäivystys seuraavasti:
• Edunvalvonta toimistoaikana
puh. 03 2520 240

• Jäsenrekisteri arkisin kello 10.00–11.00
puh. 03 252 0303

• Työttömyyskassa arkisin kello 10.00–11.00
puh. 03 252 0300

Nuori hoi,
liity liittoon
Osoitteessa www.sahkoliitto.fi/nuoret voit sähköistä lo-
maketta käyttäen liittyä oppilasjäseneksi tai muuttaa
oppilasjäsenyytesi täysiä jäsenetuja nauttivaksi varsi-
naiseksi jäsenyydeksi.
Vain ammattiliiton jäsenenä voit vaikuttaa omien

ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etu-
jesi parantamiseen.

www.sahkoliitto.fi/nuoret
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Elettiin 1990-luvun alkupuol-ta ja laman kurimuksessa. Suo-
messa lainojen korot olivat helposti
yli 15 prosenttia eli huippukorkeita.
Pankkeja lahdattiin ja yhdistettiin
ennen kuulumattomalla vauhdilla
ja loput pelastettiin valtion pussista
50-60 miljardilla markalla.
Samaan aikaan valtakunnassa

käytiin kiivasta keskustelua Euroo-
pan Unioniin liittymisestä. Markki-
navoimat saivat lopulta omansa.
EU näytti vientiteollisuudelle suu-
relta kasvun mahdollisuudelta.
Sillä uskottiin pystyttävän hoitaa
myös ongelmallinen suurtyöttö-
myys. EU:n jäsenyyteen liityttiin
neuvoa-antavan kansanäänestyk-
sen perusteella.
SAK:n myötämielisyys Suomen

EU- jäsenyyteen kumpusi Suomen
vientiteollisuuden mahdollisista
hyödyistä. EU:n uskottiin avaavan
tien myös työllisyyden parantumi-
selle. Samaan aikaan SAK tais-
teli lakiin työehtojen kansallisen

noudattamisehdon, joka tuli myö-
hemmin myös EU-direktiivinä voi-
maan.
Suomalaiset hyötyivät ruoan hin-

tojen alenemisesta. SAK:ssa suu-
rinta huolta kannettiin julkisella
sektorilla, koska oli epävarmuutta
siitä, vaikuttaako liittyminen myös
sosiaalietuuksien heikkenemiseen.

EU:hun liittymisestä on kulunut
jo 20 vuotta, mutta Suomessa työ-
ehtojen noudattamisesta asema-
maan mukaan joudutaan jatkuvas-
ti vääntämään kättä. Työnantajat
ovat kehittäneet mitä ihmeellisim-
piä keinoja asioiden kiertämisek-
si. Rakennuttaja hyvin harvoin tie-
tää pääurakoitsijan sopimuksen
jälkeisistä toimista. Aliurakointi on
varmaan pääsääntö, jonka kautta
urakointia ketjutetaan ja käytetään
bulvaanien kautta itsensä työllistä-
viä ”yrityksiä”.
Tosiasia lienee, että työmailla ali-

palkkaus on ketjutuksissa enem-

män sääntö kuin poikkeus. Ongel-
mana on valtuuksien puute. Liitot
kyllä toimivat yhdessä viranomais-
ten kanssa, mutta todetun alipalk-
kausrikkomuksen perusteella työ-
suojeluviranomainen ei kykene
keskeyttämään työtä. Tutkitaan ja
pohditaan, mutta aikaa kuluu ja ti-
lanne menee ohi.
Miten tällaisesta tilanteesta

päästäisiin irti? Tutkinnan ja syyt-
teen väliä pitäisi nopeuttaa. Lain-
mukainen päätös pitää saada koh-
tuullisessa ajassa. Alipalkkaukset
tulisi saattaa rikoslain alaiseksi.
Samoin ketjuttamismahdollisuut-
ta tulee rajata, koska juuri ketjutuk-
sissa harmaan talouden toimijat
ovat aktiivisimmillaan.

On kansallinen etu toimia ja vaa-
tia lainmukaista toimintaa. Jos nou-
datettaisiin lakia niin kuin se on
tarkoitettu ja maksettaisiin oikea
palkka ja kulukorvaukset ulkomaa-
laisille, se todennäköisesti johtaisi

siihen, että suomalaisen työvoiman
hankkiminen tulisi kansantalou-
dellisesti järkeväksi. Myös verotu-
lot kartuttaisivat Suomen omaa ta-
loutta.
Harmaa talous on vakava ja kas-

vava ongelma. Se on uhka myös oi-
keusvaltiolle, sillä se syö hyvinvoin-
tiyhteiskunnan perustaa. Vuonna
2008 tehdyn selvityksen perusteel-
la harmaan talouden osuus oli 10-
14 miljardia euroa. Suomen valtion
veromenetykset nousivat noin vii-
teen miljardiin euroon. Tämän pe-
rusteella ei kenelläkään päättäjällä
ole oikeutta suhtautua hankintoi-
hin kevytmielisesti.
Siksi urakointi- tai palvelusopi-

muksiin tulisi aina kirjata mahdolli-
set alihankkijat, jotta tilaaja pystyy
tarkistamaan referenssit. Lisäksi
ketjutukset tulisi kieltää. Tilaaja ei
saa suhtautua asiaan tavalla ” että
kyllä me pyydettiin”. Pyynnöt eivät
ole johtaneet ilmoituksiin. Ehdot-
tomuus voi johtaa tarjousten vähe-
nemiseen tai tarjoushinnat voivat
nousta. Edellä mainitut selitykset
vain vahvistavat käsitystä, että lain-

mukaisuus horjuu ja verotulot ovat
lipumassa omasta kansantalou-
desta muualle.
Harmaata taloutta on myös jul-

kisen talouden piirissä. Sielläkin
ensisijaisesti ratkaisee raha, ei-
kä se, millaisilla työehdoilla hank-
keet valmistuvat. Tulevaisuus tuo
julkiselle taloudelle kuitenkin mit-
taluokaltaan todella isoja haastei-
ta. Rakentaminen ehkä rauhoit-
tuu, mutta haasteet syntyvät kun /
jos palvelujen markkinaehtoistami-
nen lisääntyy. Siinä suhteessa ky-
symys on ensisijaisesti rahojen va-
lumisesta ylikansallisten yhtiöiden
taseisiin. Tämän vuoksi julkisen ta-
louden hankintoja pitäisi toteut-
taa tarkasti lain kirjainta noudatta-
en. Se vakiinnuttaisi osaltaan uutta
kulttuuria, jossa työehdoista mak-
settaisiin asemamaan mukaista
palkkaa. Kummallisinta tässä kai-
kessa on kuitenkin se, että kilpailu-
tuksen sääntöjä vaaditaan nouda-
tettavaksi hyvinkin tarkkaan, mutta
palkkojen ja kulukorvausten osalta
ei sovittua ratkaisua tunnuta saa-
van toimimaan.

Työehdot asemamaan mukaan

ku
ukauden

KuvaKuva

KÄRKIMIES
TOMMI RAUNELA
SAK:n valtuuston jäsen ja
JHL hallituksen jäsen

Tämänkertaisen kuukauden kuvan on

napannut helsinkiläinen, kärkimiehenä

Amplitilla työskentelevä Vladimir Otsa-

vaara kesällä 2010. Kuvassa kuumailma-

pallon kippari täyttää palloa yleisölen-

nätyksen asiakkaiden avustuksella.

– Itse en ole lentänyt kuumailmapal-

lolla. Kesäsuunnitelmiin kuuluu venei-

lyä ja mahdollisesti automatka Norjaan.

Kaarniemessä pitää myös käydä nautti-

massa auringosta, merestä ja rennosta

meiningistä, ”Valtsu”tuumii.

Vasama julkaisee lukijoidensa ottamia

kuvia kuukausittain. Lähetä ajankoh-

tainen, mielenkiintoinen tai hauska

kuvasi osoitteella vasamalehti@sahko-

liitto.fi.

Kerro mielellään jotain myös itses-

täsi, tietysti mieluusti omakuvan kera.

Luvassa on mainetta, kunniaa ja yllä-

tyspalkinto.Tämänkertainen kuvaaja

palkitaan lomaviikonlopulla Kotkassa

Sähköliiton Kaarniemessä.
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Sähköliiton jäsenvakuutuksessa ovat va-kuutettuna myös mukana matkustavat
alle 18-vuotiaat omat ja samassa taloudes-
sa asuvat lapset. Vakuutettuna ovat liiton jä-
senet. Eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu
vakuutukseen.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti
enintään 45 vuorokautta matkan alkamises-
ta. Ylimeneville matkapäiville kannattaa ottaa
Turvasta määräaikainen matkustajavakuutus.
Vakuutus ei ole voimassa ehdoissa erikseen
poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuk-
sissa.

”Pitkän säästämisen jälkeen lähdin ka-
veriporukalla unelmalomalle Dominikaa-
niseen Tasavaltaan. Minulla oli muka-
na ammattiliittoni jäsenkortti, joka toimi
myös matkavakuutuskorttina. Matkan al-
kupuolella aloin palella ja voida huonos-
ti. Sain lääkäriltä tautiini lääkekuurin.
Lääkkeet olivat tuontitavaraa ja todella
kalliita, mikä teki ison loven matkakas-
saani. Tauti kuitenkin lähti ja loppuloma
oli pelastettu. Pistin lääkärintodistuksen
ja kuitit tarkasti talteen. Kun tulin kotiin,
otin yhteyttä Turvaan, täytin vaaditut lo-
makkeet ja liitin mukaan todistuksen ja
kuitit. Sairauden takia menettämäni ra-
hat tulivat tilille tuota pikaa.”

Muista ottaa matkalle mukaan jäsenkortti-
si, joka on myös matkavakuutuskortti. Näin
hoitava laitos voi todeta, että sinulla on voi-
massa oleva matkavakuutus ja että hoidoil-
le löytyy maksaja. Matkavakuutuskortti ei
kuitenkaan ole maksukortti, joten on hyvä va-
rautua siihen, että kulut joutuu maksamaan

Turvallisin
mielin matkalle
sähköliiton
jäsenkortin
kanssa

ensin itse ja hakemaan korvausta myöhem-
min vakuutusyhtiöstä. Jos joudut itse maksa-
maan hoitokulut, säilytä kuitit ja lähetä ne va-
hinkoilmoituksen mukana Turvaan.

MiTä vakuuTuksesTa korvaTaan?
Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen
äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman
aiheuttamia hoitokuluja. Näitä ovat esimer-
kiksi lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut ja lääkä-
rin määräämät lääkkeet.

”Minulla on matkavakuutus liiton kautta
Turvassa ja useammalla matkalla olen
sairastellut. Esimerkiksi Bulgariassa
lääkäri tuli suoraan hotellihuoneeseeni,
sain lääkkeet heti, eikä mitään tarvinnut
maksaa. Näytin vain vakuutuskorttiani ja
se riitti. Sairastelu jatkui reissun jälkeen
Suomessa, jossa pääsin vakuutuksen
turvin vielä yksityiselle lääkäriasemalle
tutkimuksiin. Lomasta voi nauttia täysil-
lä, kun ei tarvitse murehtia raha-asiois-
ta. Vakuutus on mukavan vaivaton, sillä
ammattiliittoni on hoitanut sen puolesta-
ni. Ainut, mitä minun pitää muistaa, on
ottaa liiton jäsenkortti mukaan.”

Ennen matkan alkua ollut sairaus ei ole va-
kuutusehtojen tarkoittama matkasairaus.
Tällaiseen sairauteen liittyen korvataan ai-
noastaan ensiapuhoito matkakohteessa. Va-

kuutuksesta korvataan myös matkan peruun-
tumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se
johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmas-
ta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, et-
tä matkalle lähtö estyy. Matkan keskeytymisellä
tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista.
Lisäksi korvataan matkalta myöhästymisestä
aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa mainituis-
sa tilanteissa.
Matkan peruuntumisesta ja keskeytymises-

tä korvataan kuluja, joista matkan järjestäjä ei
lain tai matkaehtojen mukaan ole vastuussa.
Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi matka- tai
majoituskulut.
”Vuonna 2010 olin maksanut kahden viikon

matkan Thaimaahan. Kohtalo puuttui kuitenkin
peliin juuri ennen matkan alkua, kun sain ikä-
vän puhelinsoiton: vanhin veljeni sai sydänkoh-
tauksen ja kuoli välittömästi. Samalla kauan
kaivattu loma sai väistyä, sillä minun oli rien-
nettävä äitini avuksi. Silloin olin kiitollinen mat-
kavakuutuksesta. Menettämäni matkarahat tu-
livat tililleni tuota pikaa.”

MaTkaTavaraT on
vakuuTeTTava erikseen

Jäsenvakuutukseen ei sisälly matkatavarava-
kuutusta, joten matkatavarat on vakuutettava
erikseen, elleivät ne jo sisälly normaaliin koti-
vakuutukseen. Kun otat laajan tason kotiva-
kuutuksen Turvasta, korvaa se myös ulkomaan
matkoilla mukana oleville matkatavaroille ai-
heutuneita vahinkoja 4 500 euroon asti.

sos auTTaa apua
TarviTsevia MaTkaajia
SOS International on pohjoismaisten vakuutus-
yhtiöiden omistama kansainvälinen ”hälytys-
keskus”, josta voit saada apua, jos sairastut ja
tarvitset lääkäriä tai sairaalahoitoa. SOS:issa
on ympärivuorokautinen päivystys suomen kie-
lellä ja siellä tunnetaan myös Sähköliiton va-
kuutus.

Kaoottinen liikenne, erilainen

bakteerikanta, tarttuvat taudit...

Matkalla voi sattua mitä vain.

Ja sattuukin: joka päivä yksi

suomalainen sairastuu ja viisi

suomalaista joutuu rikoksen

uhriksi ulkomailla. Sinä voit

lomailla levollisin mielin, sillä

Sähköliitto on ottanut jäsenilleen

Turvasta jäsenvakuutuksen, joka

sisältää matkustajavakuutuksen

vapaa-ajan matkoille.

Ota jäsenkorttisi mukaan

matkalle, sillä se toimii myös

matkavakuutuskorttina.

Teksti ja kuva: JANICA LAMBErG / TUrVA

Piipahda
Kaarniemeen!
Piipahda
Kaarniemeen!

Merta, hiekkaa, aurink



Tänä kesänä 18.7. järjestetään historian ensimmäinen Sähköliit-tolaisten Golf-mestaruuskilpailu. Vuosittain pidettäväksi suunni-
teltuun kilpailuun ovat tervetulleita kaikki golfaavat sähköliittolaiset.
– Oppilas- ja eläkeläisjäsenet ovat erittäin tervetulleita. Myös säh-

köliittolaisten perheenjäsenet ja toimiston henkilökunta voivat osal-
listua, toteaa Kalevi Björkbacka, joka vastaa järjestelyistä Asser
Rissasen ja Lauri Lylyn kanssa.

Tilaa leikille ja herkuTTelulle
Tavoite on saada liikkeelle paljon sähköliittolaisia golf-perheitä.
– Pirkkalassa on leikkitilaa perheen pienimmille ja lähellä on tie-

tenkin myös Särkänniemi, jonka alueelle pääsee tänä kesänä pit-
kästä aikaa ilmaiseksi.
Viime vuonna Suomen golf-klubien toiseksi parhaaksi ravintolak-

si palkitussa Bufferissa on herkkusuille tarjolla hyvää ruokaa ja lap-
sille on ihan oma lista.

SARjojA on KoLme

Kilpailussa on kolme sarjaa. Ensimmäisessä sarjassa golfaavat Säh-
köliiton jäsenet ja henkilökunta.
Toinen sarja on ammattiosastojen välinen joukkuekisa, jossa

joukkueen tulos lasketaan henkilökohtaisista tuloksista. Joukkuees-
sa on kolme golfaajaa, joista vähintään kaksi osaston jäseniä. Kol-
mas golfari voi olla osastolaisen perheenjäsen.

mitä: Sähköliittolaisten golf-mestaruuskisat Pirkkalassa,
PB HCP, miehet keltainen tee, naiset punainen tee

missä: Golf Pirkkala, Vaittintie 95, 33690 Pirkkala
(katso kartta: golfpirkkala.fi)

milloin: 18.7.2014, lähtöajat klo 10.30 alkaen

mistä kisataan?

1. Sähköliiton mestaruudesta, kiertopalkinto
2. Sähköliiton joukkuekisasta, kiertopalkinto
3. Henkilökohtaiset sarjat, kolme parasta
4. Lähimmäksi lippua
5. Pisin draivi
6. Arpavoitoista

Hinta: 55 e, sis. 3 palloa, väliaikatarjoilun ja lounaan

Ilmoittautuminen: 10.7. klo 19.00 mennessä:
caddiemaster@golfpirkkala.fi tai 03 368 4444

Lisätiedot: 2.6. alkaen Kalevi Björkbacka, puh. 050 575 9577,
bjorkbacka@dnainternet.net tai bjorkbacka@nettikirje.fi

Kolmas sarja on tarkoitettu jäsenten ja henkilökunnan perheen-
jäsenille.

Missä kaikki golfaavaT sähkäriT?
Aiemmin sähköliittolaiset ovat golfanneet Volttipäivien yhteydes-
sä. Päivät osuvat usein viikonloppuun, jona järjestetään golf-seuro-
jen mestaruuskisat valtakunnallisesti. Siksi volttigolfien osallistuja-
määrä on ollut vähäinen.
Björkbacka toivoo golfarien nyt osallistuvan. Samalla saadaan

kerättyä heidän yhteystietonsa:
– Tiedetään, että golfaavia sähkömiehiä on paljon, mutta miten

heidät saisi koolle. Se on arvoitus, joka toivottavasti nyt ratkeaa.

mistä osastosta
vuoden
golf-mestari?
Teksti ja kuvat: JONNA HEINILUOMA

MUISTA ILMOITTAA

OSASTOSI NUMEr
O!

Puuhamiehet Asser Rissanen ja Kalevi Björkbacka.

KUTSU KILPAILUUN

Sähköliiton mereinen lomapaikka Kotkan

Kaarniemessä (Selkätie 347) odottaa ke-

säkävijöitä. Liiton jäsenet voivat vuokrata

edullista ja tasokasta majoitusta upeassa

ympäristössä. Siistejä ja tilavia huoneistoja

voi vielä varata juhannusta lukuun ottamat-

ta. 45-50 euron vuorokausihintaan sisältyy

myös rantasaunojen ja veneen käyttö.

Parhaiten vapaat ajat selviävät ottamalla

yhteyttä lomapaikan isäntään: puh. 0440

557 841 tai tapio.haikka@sahkoliitto.fi

HUOM! rannassa on vaunupaikkoja, joi-

hin pääsee ilman varausta, jos tilaa on.

Alueella on tilaa myös telttailijoille. Kara-

vaanereille on yhteiskeittiö sekä saunomi-

seen sähkösauna ja puulämmitteinen ran-

tasauna.

Varaa Kaarniemestä edullinen tila juhla-

tilaisuuksille! Parinkymmenen hengen ko-

koustila keittiöineen maksaa jäsenille vain

35 €/kerta (muille 80 €/kerta).

”Kotimatkamme loppumetreillä miestä-
ni alkoi heikottaa. Miehen tilan pahentu-
essa hänen pääsynsä lennolle evättiin,
jolloin jäin hätääntyneenä lentokentäl-
le sairaan mieheni kanssa. Lähimmän
sairaalan löytyminen oli tärkeää, ja kie-
litaitoni oli koetuksella. Tilanne oli haas-
tava, koska minun täytyi samalla saada
mies asiantuntevaan hoitoon, järjestää
majoitus ja paluulento kotiin. Onneksi
miehelläni oli matkavakuutus Sähkölii-
ton kautta ja yksi soitto SOS:iin sai pai-
najaismaisen tilanteen järjestymään par-
hain päin ja pääsimme keskittymään
miehen terveeksi saattamiseen. SOS:n
kautta järjestyi majoitus, englantia puhu-
va lääkäri sekä maksusitoumus kotimat-
kaa varten.”

SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin
hätätapauksissa. He voivat esimerkiksi neu-
voa lähimmän luotettavan lääkäriaseman si-
jainnin.
SOS:n asiantuntijat selvittävät tapaustasi ja

pyytävät tarvittaessa avuksi SOS:n yhteyslää-
kärin. SOS keskustelee tarvittaessa hoitavan
lääkärin kanssa ja välittää potilaan hoidon
kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle. Jos
hoitolaitos ei hyväksy matkavakuutuskorttiasi
eikä suostu lähettämään laskua Turvaan, voit
pyytää hoitolaitosta soittamaan SOS:iin.

lisäTieToja jäsenvakuuTuksesTa

Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löy-
tyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta www.tur-
va.fi/sahkoliitto. Tutustu vakuutusehtoihin ja
vakuutuksessa oleviin rajoituksiin ennen mat-
kalle lähtöä.
Lisätietoja vakuutuksesta saat Turvan toi-

mipaikoista, asiamiehiltä tai palvelunumeros-
ta 01019 5110. Toimipaikkojen yhteystiedot
ja lisätietoja Turvasta löydät osoitteesta tur-
va.fi. ■

aa, aurinkoa...
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Hyvinkääläisen Konecran-

esin valmistamiin nosturei-

hin voi törmätä missä päin

maailmaa hyvänsä. Pörssiyhtiön säh-

köliittolaisten tuoreen pääluottamus-

miehen timo suikkasen taas tavoit-

taa kotikulmien lisäksi usein Thai-

maasta, josta on tullut hänelle kuin

toinen kotimaa. Thai-kieltä taitava

mies on onnistunut houkuttelemaan

vaimonkin tropiikista mukaansa kyl-

mään Pohjolaan.

– Kaikki alkoi vientiasentajakurs-

sista, jonne nuorena miehenä pää-

dyin 1995 lamasaneerausten jälkeen

aikomuksenani viettää reissuelämää

pitempäänkin. Sieltä tulin Konecra-

nesille työharjoitteluun. Muutama

vuosi vierähti Kaukoidässä ja Keski-

Euroopassa. Reissaaminen jäi kuiten-

kin aika vähiin, kun menin naimisiin

ja perheeseen syntyi poika, joka on

nyt jo teini-ikäinen. Niinpä hakeuduin

töihin tänne Hyvinkäälle. Nyt toimen-

kuvaan kuuluu nostureiden sähköoh-

jausjärjestelmien koeajoa sekä vuo-

denvaihteesta lähtien myös pääluot-

tamusmiehen pesti.

Suikkanen kertoo, että hänen en-

simmäinen avioliittonsa päättyi ai-

kanaan eroon.Toinenkin vaimo on ko-

toisin Thaimaasta, mutta asunut Suo-

messa jo pari vuotta ja hyvää vauhtia

kotiutumassa opiskellen kieltä ja am-

mattia lastenhoidon parissa.

maaiLman parhaita

Vakavarainen Konecranes-konserni

tarjoaa työpaikan lähes 12 000 työn-

tekijälle. Heistä Hyvinkäällä työsken-

telee noin 1000. Siistissä ja hiljaises-

sa sähköistyshallissa ahertaa touko-

kuisena päivänä noin kuusikymmen-

tä sähköasentajaa. Kaikkiaan Hyvin-

kään Konecranesilla on noin sata säh-

kö- tai automaatioasentajaa.

Teksti ja kuvat: riitta kaLLio

Kovin isoja murheita ei luotta-

musmiesten hoidettavaksi ole viime

aikoina kasaantunut.

– Määräaikaisten työntekijöiden

oikeuksia olen saanut pariin ottee-

seen selvittää, Suikkanen sanoo.

Hän kertoo, että taloon tullaan

vakituiseksi yleensä määräaikaisten

pestien kautta. Valmiiksi koulutettu-

ja ammattilaisia ei juuri ole tarjolla

pitkälle erikoistuneessa työpaikassa,

joten perehdyttäminen tapahtuu pal-

jolti ”kisällimeiningillä”.

sähköLiiton sopimuksiLLa

Timo Suikkanen kertoo, että säh-

köasentajien työehdot määräytyvät

Teknologiateollisuuden ja Sähkölii-

ton solmiman työehtosopimuksen,

”punaisen kirjan” mukaan.

– Pitkältihän tessi on sama kuin

Metallin ”vihreä kirja”. Joitain lisä-

yksiä meillä on liittyen sähkötyötur-

vallisuuteen. Ja tärkeimpänä plussa-

na on tietenkin sopimukseen sisälty-

vä maininta omasta luottamusmie-

hestä.

Konecranesin tulevaisuus näyt-

tää melko valoisalta, vaikka kilpai-

lu onkin kovaa. Huhtikuussa yhtiö

sai kahden Panamax-kokoluokan sa-

tamanosturin tilauksen Oslon sata-

malta. Maailman hiljaisimpia ja ym-

päristötehokkaimpia STS-nostureita

aletaan rakentaa heti ja ne toimite-

taan syksyllä 2015.

Nostureiden valmistus ja pys-

tytys tehdään Suomessa. Ne varus-

tetaan järjestelmällä, jolla voidaan

tunnistaa esimerkiksi laivan kontti-

pinojen profiili sekä ekotehokkuut-

ta parantavilla LED-valoilla. Nostu-

reiden nostokapasiteetti on 64 ton-

nia ja ulottuvuus 40 metriä, ja ne voi-

vat nostaa enimmillään kaksi konttia

kerrallaan. Sähköteknisesti nosturei-

den varustelu on huippuvaativaa eri-

koisosaamista. ■

Huipputekniikkaa
Hyvinkäältä

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita

ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja termi-

naalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopal-

veluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2013 Konecranes-konsernin

liikevaihto oli yhteensä 2 100 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 800 työntekijää ja

600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX

Helsingissä.

◄ Sarinya ja Timo Suikkanen

lomailivat viime kesän Thaimaassa,

jossa muutama turistikohdekin tuli

testattua.

▲ Hevimusiikkia ja Thaimaan

matkoja harrastava

helsinkiläislähtöinen

sähköasentaja, pääluottamusmies

Timo Suikkanen on kotiutunut

hyvin Hyvinkään Konecranesille,

jossa työskentelee noin sata

sähköliittoon kuuluvaa sähkö-

tai automaatioasentajaa.
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Työehtosopimuksia maailmalle
NBTF on foorumi, jolla sen jäsenliittojen edustajat raportoivat toisilleen, millai-

nen sopimustilanne heidän maassaan kulloinkin vallitsee. Federaatiossa myös tieto

maailmanlaajuisesta tilanteesta leviää.

Tampereella hallitukselle esiteltiin esimerkiksi pohjoismaisen solidaarisuusrahas-

ton viimeaikaista toimintaa. Rahasto on järjestänyt asbestikoulutusta Itä-Euroop-

paan, jossa tietämys asbestin haitoista on vähäistä.

Kunnon työ – Decent Work -kampanjointia puolestaan on viime aikoina harjoi-

tettu näkyvästi Etelä-Amerikan mantereella. Decent Workin puitteissa tuettiin esi-

merkiksi Brasiliaa, jonne jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen isot raken-

nusprojektit ovat tuoneet paljon aasialaista halpatyövoimaa. Heitä on autettu

järjestäytymisessä, jotta edes kansainvälisissä sopimuksissa määritellyt vähimmäis-

ehdot työntekijöiden perusoikeuksista toteutuisivat.

Keskeisenä puheenaiheena ta-

paamisessa oli kestävän ke-

hityksen mukainen rakenta-

minen. Tuleville sukupolville on tur-

vattava vähintään yhtä hyvät toi-

mintamahdollisuudet kuin meillä it-

sellämme on. Se onnistuu vain luon-

nonvaroja säästämällä ja päästöjä

vähentämällä.

– Euroopan komission ilmastola-

kipaketin tavoitteena on leikata EU:n

hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen

2020 mennessä. Se aiheuttaa raken-

nusalalla suuria muutoksia, NBTF:n

puheenjohtaja Johan Lindholm to-

teaa.

Muutoksien keskiössä on esimer-

kiksi koulutus. Ammattikoulutuk-

sen on tuotettava sellaista rakennus-

ja puutyöväkeä, joka hallitsee uuden

teknologian. Alalla jo työskentelevien

on kouluttauduttava myös, jotta he

pysyvät kehityksessä mukana.

EvoLuutiossa piiLEE

uusi mahdoLLisuus

Johan Lindholmille kestävän kehi-

Teksti ja kuva: Jonna hEiniLuoma

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationenin eli Pohjoismaisen

rakennus- ja puutyöväen federaation hallitus kokoontui Sähköliiton

tiloissa Tampereella toukokuun puolivälissä.

NBTF Tampereella:
Puheet on pidetty
– nyt on toiminnan aika

tyksen mukainen rakentaminen ei ole

peikko eikä ruma sana. Päinvastoin,

hän näkee sen uutena mahdollisuu-

tena.

– Uusi teknologia luo uusia töi-

tä ja työpaikkoja. Koulutus paranee.

Saamme laadukkaampia taloja. En-

nen kaikkea pidämme ilmastostam-

me huolta lahjaksi lapsillemme, hän

maalailee ja painottaa, että puheet on

pidetty – nyt on tekojen aika.

auttaako huudELLatääLtä

pohJoisEsta?

NBTF on ammattiliittojen yhteistyö-

järjestö kaikkien Pohjoismaiden ra-

kennus-, puu- ja metsätyöntekijöille.

Sähköliitto on yksi sen 24 jäsenjär-

jestöstä. Kokonaisuudessaan NBTF

edustaa yli 400 000 ihmisen ääntä.

– Pohjola on erittäin tärkeä tekijä

kosmopoliittisessa päätöksenteossa.

Tiedämme, että maailma kuuntelee

meitä. Se, saammeko äänemme

kuuluviin, on täysin omalla vastuul-

lamme, puheenjohtaja Lindholm alle-

viivaa.

Viime vuonna NBTF:n

puheenjohtajaksi valittu

Johan Lindholm on Ruotsin

Rakennusliiton, Byggnadsin

puheenjohtaja.

sähköisku aiheutti viime vuonna kolme

kuolemaa. sähkön aiheuttamissa tulipa-

loissa kuoli 11 henkilöä. sähkötapatur-

man uhreista yksi oli sähköalan ammat-

tilainen, joka menehtyi sähköiskuun

voimajohdon asennustyössä. Toinen oli

LVI-asentaja, joka sai sähköiskun oma-

kotitalon lämminvesivaraajan asennuk-

sen yhteydessä. Kolmas tapaus sattui ra-

kennuksen purkutyömaalla, jossa mies sai

sähköiskun muuntamosta. Keskimäärin

sähköiskukuolemia sattuu vuodessa kah-

desta neljään.

Viime vuoden sähköiskukuolemista kaksi
johti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tu-
kes) tutkintaan. Sähköalan ammattilaisen
kuolema johtui turvallisuusohjeiden puut-
teellisesta noudattamisesta. Työkohdet-
ta ei ollut työmaadoitettu kunnolla, minkä
vuoksi sähköasentaja sai tappavan sähkö-
iskun viimeistellessään asennusta voima-
johtotyömaalla. Myös työmaan sähkötyötur-
vallisuuden valvonnassa ja johtamisessa oli
puutteita. Yritystä ei löytynyt Tukesin sähkö-
urakoitsijarekisteristä, johon kaikkien Suo-
messa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoit-
tajien pitää rekisteröityä.
Toisessa tapauksessa LVI-asentaja kuo-

li tehtyään virheellisesti ja luvatta sähkökyt-
kentöjä omakotitalossa. Asentaja kytki läm-
minvesivaraajan pistoliittimen virheellisesti,
minkä seurauksena varaajan runko tuli jän-
nitteiseksi ja aiheutti kuolemaan johtaneen
sähköiskun. LVI-asentajalla ei ollut sähkö-
asennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa ei-
kä hänen työnantajallaan sähköurakointioi-
keuksia.

Sata uHria
Tukesin tietoon tuli viime vuonna 95 sähkö-
tapaturmaa. Niissä oli osallisena yhteensä
sata uhria. Sähkötapaturmien uhreista am-

Työsuojelutarkastajat tarkastavat tänä vuonna tehostetusti sähköurakointia tekeviä yri-
tyksiä Etelä-Suomessa.
Tämän vuoden aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien ta-

voitteena on tarkastaa 150 sähköalan yritystä. Tarkastuksiin pääsevät niin isot kuin pie-
netkin yritykset. Valvonnassa satsataan erityisesti tapaturmien torjuntaan.
Työtapaturmien torjunnassa tärkeätä on tunnistaa ja arvioida vaaratilanteita. Tapatur-

mavaarat selvitetään ja niiden terveydellinen merkitys arvioidaan järjestelmällisesti ja
todennettavasti. Selvityksiä tehdään myös erityistilanteista.
Tehotarkastuksissa puntaroidaan myös yritysten työterveyshuoltoa, työskentelyä yksin

tai yhteisillä työmailla.
Työurien pidentämiseenkin tähtäävä valvonta korostaa toimivia työsuojelukäytäntöjä.

Kaikkiaan Etelä-Suomen työpaikoille tehdään vuoden aikana lähes 10 000 tarkastus-
ta. Tavoitteena on, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on
mahdollisimman tervettä ja turvallista.
Lisätietoja www.tyosuojelu.fi

Kolme kuoli
sähkötöissä

mattilaisia oli 39, joista kaikki olivat miehiä.
Maallikoille ja tehtävään opastetuille sattui
58 sähkötapaturmaa, uhreista 14 oli naisia.
Muille kuin sähköalan ammattilaisille säh-

kötapaturmia sattuu esimerkiksi liikuttaes-
sa varomattomasti avojohtojen läheisyydes-
sä tai luvattomasti junaradoilla. Sähköiskun
voi aiheuttaa esimerkiksi ajoneuvon puomin
osuminen avojohtoon. Sähköiskuun ei tarvi-
ta aina kosketusta, sillä valokaari on yhtä vaa-
rallinen. Avojohtojen lähellä on noudatettava
erityistä varovaisuutta ja huolehdittava riittä-
vistä suojaetäisyyksistä.
Sähkötapaturmia sattuu myös kotona.

Usein syynä ovat vioittuneet sähkölaitteet,
väärin kytketyt jatkojohdot tai laitteiden vää-
rinkäyttö. Myös omatoimiset sähköasennuk-
set aiheuttavat onnettomuuksia. Kiinteitä
sähköasennuksia sekä sähkölaitteiden korja-
uksia saavat tehdä ainoastaan sähköalan am-
mattilaiset.

tuliPalonvaara
Sähkön aiheuttamissa tulipaloissa kuoli viime
vuonna 11 kuten edellisvuonnakin. Sähköpa-
lokuolemien uhreja ovat usein toimintakyvyl-
tään heikentyneet henkilöt. Sähkölaitteesta
alkaneen palon syy on usein ihmisen toimin-
ta, esimerkiksi huollon laiminlyönti tai laitteen
vaurioituminen.
Lieden unohtuminen päälle tai pyykin kui-

vattaminen kiukaan yläpuolella ovat yleisim-
piä palon aiheuttajia. Sähköpalo voi syttyä
myös vioittuneesta asennuksesta. Sähköpa-
lot voi välttää kun käyttää sähkölaitteita oi-
kein ja huolehtii niiden kunnossapidosta.
Asennukset ja laitteiden korjaukset pitää jät-
tää ammattilaisille.
Tukes tilastoi onnettomuuksia ja vaaratilan-

teita VARO-rekisteriin ja julkaisee vuosittain
tapaturmatilastoja. Myös onnettomuustutkin-
taraportit sekä tutkimukset ovat luettavissa
Tukesin verkkosivuilla www.tukes.fi.

sähköala tehosyynissä
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58 % ei pystyisi huolehtimaan perheensä menoista yksin.

KUINKA SINÄ PÄRJÄISIT?
Kyselymme mukaan useimmat eivät uskoisi selviävänsä taloudellisesti, jos pahin tapahtuisi. Silti
monessa perheessä ei kummallakaan aikuisella ole kunnon henkivakuutusta, vaikka sellaisen
voisi saada jo kuudella eurolla kuussa. Ota nyt Suomen edullisin henkivakuutus* osoitteesta

HENKIVAKUUTUSKUNTOON.FI

Esimerkkihinta: 41-vuotias henkilö, Sähköliiton jäsen, 50 000 euron turva. Vakuutuksen myöntää
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. *Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.

if.fi
010 19 19 19
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Lähetä vastauksesi 15.8. mennessä: Sähköliitto,Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

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

Osoite: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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JÄSENPALVELUT Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00 (paitsi 30.6.–3.8. klo 10–11)
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiKoonnut: Jonna Heiniluoma

Edunvalvontaosaston
puhelinpäivystys
30.6.–3.8. toimistoaikana
puh. 03 2520 240.

Heinäkuussa muutos puhelinpäivystysaikoihin
30.6.–3.8.2014 liiton toimisto on suljettu. Jäsenrekisterin puhelinpäivystysnumero 03 252 0303 vastaa arki-
sin kello 10.00–11.00. Suosi kesällä sähköpostia: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.
Toimisto aukeaa jälleen 4.8.2014, jolloin puhelinpäivystyskin alkaa toimia normaalisti arkisin kello 9.00–

11.00 ja 14.00–15.00.

Näin tilaat kalenterin verkkopalvelun kautta
Jos olet sopimusalajäsen, tilaa vuoden 2015 taskukalenteri painamalla si-
vun www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut
-laatikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun oh-
jeet. Toimi niiden mukaan.

Jos olet sopimusalajäsen, voit tilata vuoden 2014 kalenterin vaihtoehtoises-
ti matkapuhelimella.
1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma,
henkilökohtainen jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.
Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä.
Esimerkki: Sähkö kalenteri 000000
(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.
3. Onnistuneesta tilauksesta saat pian tekstiviestin
”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Näin tilaat
Vasaman
tekstiviestillä
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen,
voit tilata Vasaman vaihtoehtoisesti
matkapuhelimella.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat

Näin tilaat
Vasaman verkko-
palvelun kautta
Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen,
saat Vasaman tilaamalla sen. Pai-
na sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta
laidasta löytyvän Sähköliiton verk-
kopalvelut -laatikon linkkiä Kalen-
teri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin
verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden
mukaan.
Jos et ole koskaan kirjautunut

työttömyyskassan, jäsenrekisterin
tai Voimavirran verkkopalveluihin,
käyttäjätunnus on jäsennumerosi
ja salasana on postinumerosi.
Jos kirjautuminen ei onnistu, lä-

hetä itsellesi uusi salasana kohdas-
ta ”Jos olet unohtanut salasanasi,
klikkaa tästä”. Jos puhelinnumerosi
ja sähköpostiosoitteesi ovat jäsen-
rekisterin tiedoissa oikein, saat uu-
den salasanan matkapuhelimeesi
tai sähköpostiisi välittömästi.

Sähkö ja Vasama sekä nume-
roina oma jäsennumerosi.
Jäsennumerosi löydät jäsen-
kortistasi. Erota sanat ja jäsen-
numerosi toisistaan
välilyönnillä.

Esimerkki:
Sähkö Vasama 000000
(Korvaa esimerkin
numero 000000 omalla
jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon
13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat
kuittauksen tekstiviestinä.

Tilaa jäsenkalenteri ja eläkeläisten Vasama elokuussa
Sopimusalajäsenille tarkoitetun
2015-taskukalenterin ja eläkeläisille tarkoitetun
Vasaman tilaukset on tehtävä 1.8.–31.10. joko
Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.

Paina sivun www.sahkoliitto.
fi oikeasta reunasta linkkiä
”Kalenteri- ja lehtitilaukset”
ja kirjaudu sisään verkkopal-
veluun.
Jos tekemäsi tilaus on on-

nistunut, on verkkopalve-
lussa ollut [TILAA]-nappi
muuttunut [PERU TILAUS]-na-
piksi. Omalle ”Kalenteri- ja
lehtitilaukset”-sivullesi on
myös ilmestynyt tieto siitä,
kuinka kauan tilauksesi on
voimassa.

Usein kysyttyä eläkeläisten Vasaman tilaamisesta

Tilauksesi on onnistunut, kun tilausnappi muuttuu

[PERUTILAUS]-napiksi.

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

ja lehtitilaukset” ja paina verkkopalvelussa [TILAA]-nappia.

Näin tilaat kalenterin tek
stiviestillä

Eikö verkko-
palveluun
kirjautuminen
onnistu?
Jos et ole koskaan kirjautunut
työttömyyskassan, jäsenrekis-
terin tai Voimavirran verkko-
palveluihin, käyttäjätunnus on
jäsennumerosi ja salasana on
postinumerosi.
Jos kirjautuminen ei onnis-

tu, lähetä itsellesi uusi salasa-
na kohdasta ”Jos olet unohta-
nut salasanasi, klikkaa tästä”.
Jos puhelinnumerosi ja säh-
köpostiosoitteesi ovat jäsen-
rekisterin tiedoissa oikein,
saat uuden salasanan matka-
puhelimeesi tai sähköpostiisi
välittömästi.

Jos jäsen jää tänä vuon-

na eläkkeelle ennen ti-

lauskanavan avautumista

1.8.2014, hänen pitää teh-
dä tilaus tilauskanavan kaut-
ta. Ilman tilausta Vasama
lakkaa automaattisesti tule-
masta tämän vuoden viimei-
sen numeron jälkeen.
Jos jäsen jää eläkkeel-

le tilauskanavan sulkeutu-

misen 31.10.2014 jälkeen,
hänen pitää tilata Vasama
tilauskanavan kautta en-
si vuonna, eli elo–lokakuus-
sa 2015. Ilman tilausta täl-
lainen jäsen saa Vasaman
automaattisesti vain vuoden
2015 loppuun asti.
Tilauskanavan kautta

tehty lehtitilaus kestää ko-

ko edustajistokauden ajan,
joten tänä vuonna tilauska-
navan kautta tehtävät tila-
ukset ovat voimassa vuo-
den 2016 loppuun. Vuonna
2016, jolloin on seuraava
edustajistovaali, informoim-
me tarkemmin, miten seu-
raavan edustajistokauden ai-
kana toimitaan.

Mistä tiedän, että
netissä tekemäni
tilaus on mennyt
perille, kun
tilauksesta ei saa
minkäänlaista
kuittausta?





Pidä
tietosi
ajan
tasalla!
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Oppilasjäsen,
liity varsinaiseksi
jäseneksi heti
kesätyön alkaessa
Kesätöiden alkaessa sinun kannat-
taa heti liittyä liiton varsinaiseksi jä-
seneksi – samalla alkaa myös työt-
tömyyskassan jäsenyys. Näin pääset
nopeammin ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan piiriin, kun saat opis-
kelusi päätökseen.
Opiskeluaikana voit tehdä min-

kä tahansa alan työtä ja samalla
kerryttää 26 viikon työssäoloehtoa
opiskelun kesäloma- tai muina lo-
ma-aikoina.
Liittyessäsi varsinaiseksi jäsenek-

si saat jäsenetuna itsellesi matkus-
tajavakuutuksen koti- ja ulkomaan-
matkoille.

Muista ilmoittaa syksyllä jä-
senrekisteriin opiskelusi jatku-
misesta, jotta sinulle voidaan
myöntää jäsenmaksuvapautus
seuraavan lukuvuoden ajaksi!

Opiskeluaika
pidentää
työssäoloehdon
keräämisaikaa
Työssäoloehto on 26 viikkoa ja tar-
kastelujakso on 28 kuukautta.
Päätoiminen opiskelu kuitenkin pi-
dentää tuota tarkastelujaksoa, ja
voit kerätä 26 työssäoloviikkoa
useamman kesän aikana, kuiten-

Täytä
liittymisilmoitus
Täytä vieressä oleva Liittymisilmoi-
tus/perintäsopimus. Se löytyy myös
netistä sähköisenä: www.sahkoliit-
to.fi-sivun vasemmassa laidassa on
linkki ”Liity jäseneksi”.
Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4

prosenttia veronalaisesta palkka-
tulosta. Työnantaja voi periä jäsen-
maksun palkasta tai voit maksaa
sen itse.
Jos työnantaja perii jäsenmak-

sun, tulosta yksi paperikappale pal-
kanlaskentaan ennen kuin lähetät
sähköisen lomakkeen.
Jos maksat jäsenmaksun itse,

täytät vain lomakkeen ja lähetät sen
jäsenrekisteriin lomakkeen lopussa
olevan ”Lähetä”-painikkeen kautta.

Jos sinulla on epäselvyyttä liit-
tymisasioissa tai jäsenmaksu-
jen maksamisessa, ota yhteyt-
tä: puh. 03 252 0303 ark. klo
9–11 ja 14–15 sekä 30.6.–
3.8. klo 10–11 ja jasenrekiste-
ri@sahkoliitto.fi.

kin seitsemän vuoden kuluessa.
Jos olet esimerkiksi kolmen vuo-

den opiskelun aikana kesätöissä yh-
teensä vähintään 26 viikkoa, sinulla
on oikeus työttömyyskassan maksa-
maan työttömyyspäivärahaan heti
opiskelusi päättymisen jälkeen, mi-
käli vakituista sähköön liittyvää työ-
tä ei heti löydy. Muistathan tuolloin
ilmoittautua TE-toimistoon työnhaki-
jaksi heti ensimmäisenä työttömyys-
päivänä!

q Oppilasjäsen: liity heti kesä-
työn alkaessa liiton varsinai-
seksi jäseneksi ja työttömyys-
kassan jäseneksi (opiskelun
jatkuessa saat jäsenmaksuva-
pautuksen lukukausien ajaksi)

q Tee työsopimus kirjallisesti
q Tutustu luottamusmieheen

q Pidä kirjaa työtunneistasi
q Seuraa palkkanauhasi tietoja
q Pyydä työtodistus työsuhteen
päättyessä

q Kesätyön päättyessä muis-
ta ilmoittaa jäsenrekisteriin
seuraava opiskelulukuvuotesi
jäsenmaksuvapautuksen saa-
miseksi

MUISTA!Luottamusmies
apunasi
Kun menet uuteen kesätyöpaikkaan,
ota heti yhteys työpaikkasi luotta-
musmieheen. Hän pitää huolen sii-
tä, että työehtoja noudatetaan, sinul-
le maksetaan oikeaa palkkaa ja saat
ylityö- ja muut korvaukset.
Mikäli työpaikallasi ei ole luotta-

musmiestä ja ilmenee ongelmia, ota
yhteyttä Sähköliittoon.

LUE JA TÄYTÄHUOLELLISESTI!
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K uka olet?

– Kunnossapitoasentaja Hannu

Kantanen Stora Enson Varkau-

den tehtaalla, Efora Oy:ssä. Toimin myös

sähköliittolaisten luottamusmiehenä ja

osasto 024:n puheenjohtajana. Olen edus-

tajiston sekä teollisuuden- ja erityisalo-

jen johtokunnan jäsen ja kuulun kemial-

lisen puun tes-neuvottelukuntaan. Edus-

tan Sähköliittoa SAK:n valtuustossa. Säh-

köalan perustutkintotoimikunnassa olen

ollut vuodesta 1995, ensin läänitasolla ja

nyt toista kautta valtakunnallisessa toi-

mikunnassa. Varkaudessa kuulun SAK:n

paikallisjärjestön hallitukseen ja sen

edustajana Varkauden palkansaajayhdis-

tykseen. Viime vuoden alusta olen istu-

nut käräjillä lautamiehenä eli maallikko-

tuomarina. Lisäksi olen Varkau-

den ampujien varapuheen-

johtaja.

Mistä tulet?

– Kotoisin olen Virta-

salmelta, mutta nuorem-

pana työn perässä on tie

vienyt minut asumaan

niin Imatralle, Heinolaan,

Mikkeliin kuin Lapinlahdel-

lekin. Varkaudessa olen asunut vii-

meiset 25 vuotta.

Mistä sinut tunnetaan?

– Luulisin, että minut tunnetaan rau-

hallisena, asiallisena ja yleensä kaikkien

kanssa toimeentulevana ihmisenä.

50 vuottasi pähkinänkuoressa?

– Sähköasentajaksi valmistuin 1982

Pieksämäellä. Armeijan jälkeen hakeu-

duin Enso- Gutzeitin ammattikouluun

Imatralle kesällä 1984. Sieltä menin Hei-

nolaan saman yhtiön vaneritehtaalle säh-

köasentajaksi. Vuoden lopulla tuli Mikke-

lin Osuusmeijerille sähköasentajan paik-

ka hakuun ja tulin valituksi tehtävään.

Elintarviketeollisuus oli aika erilais-

ta puunjalostuksen jälkeen. Työhön tu-

li haasteita, kun työskentelimme iltavuo-

roissa yksin ja päivystimme vuoroviikon-

lopuin.Mikkelissä työt loppuivat syksyllä

1987, mutta pääsin töihin Lapinlahdelle

Valion yhteisjuustolaan instrumentti-

11.5.2014
HannuKantanen
50 v.

asentajaksi. Siinä oli sähkötaustalla al-

kuun haastetta, mutta työ opettaa teki-

jäänsä, ja varsinkin hyvät työkaverit.

– Ensimmäinen tytär syntyi syksyl-

lä 1989 ja työ juustolassa alkoi tuntua

liian sitovalta. Pääsin 1990 Varkauteen

paperitehtaalle sähköasentajaksi. Sen jäl-

keen työtehtävät ovat olleet samojen port-

tien sisäpuolella, mutta eri konelinjoilla.

Työnantajan nimikin on vaihtunut use-

amman kerran.

– Varkaudessa kiinnostuin ay-toimin-

nasta ja aloitin osaston sihteerinä 1994.

Matkan varrella tehtäväkenttä laajeni

pikkuhiljaa liiton toimintaan ja myös val-

takunnallisiin tehtäviin. Viimeiset nel-

jä vuotta olen suorittanut iltaopintoina

sähköasentajan ammattitutkinnon 2012

ja joitain viikkoja sitten viimeiset näytöt

sähköyliasentajan erikoisammattitutkin-

nosta.

Mistä saat virtaa?

– Minulla on vaimo ja viisi lasta, nel-

jä tyttöä ja yksi poika. Lasten kasvattami-

nen on melko haastavaa ja välillä raskas-

takin, mutta se myös antaa erittäin pal-

jon. Arjesta irtautumaan pääsee kesällä

mökillä ja syksyisin pienellä kaveriporu-

kalla tekemillämme metsästysreissuilla.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-

seksi?

– Minut tekee onnelliseksi arjen pie-

net asiat ja onnistumiset.

Mikä ottaa päähän?

– Tämä nykyinen yritysten, valtion

ja kuntien johtamismalli. Ainut kehitys-

suunta tuntuu olevan toimintojen supis-

taminen vähentämällä työntekijöitä. Mie-

lestäni pitäisi keskittyä miettimään, mitä

voisimme tehdä paremmin ja enemmän,

jotta työpaikat säilyisivät ja työllisyysti-

lanne alkaisi parantua.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Juhlin merkkipäivää 10.5. perheen

kesken nauttien hyvästä ruuasta ja mu-

siikista. Omista lapsista löytyy ammatti-

laisia molempien asioiden järjestämiseen,

joten luotan, että päivästä tulee mieleen-

painuva.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan

jälkeen?

– Nyt kun iltaopiskelut loppuvat ja va-

paa-aikaa jää enemmän, herättelen hen-

kiin pistooliammuntaharrastuksen, joka

on jäänyt taka-alalle viime vuosina. Tar-

koitus olisi saada poika mukaan radalle.

Terveisesi Vasaman lukijoille?

– Toivoisin kaikkien sähköalan am-

mattilaisten olevan ylpeitä työstään ja pi-

tävän mielessään sen erityisvaatimukset.

Huolehditaan siis työpaikoillamme siitä,

että alalla työskentelevät täyttävät jat-

kossakin niin koulutukseltaan kuin muil-

ta osin nuo erityisvaatimukset. ■

Työehtoasiamies Markku Kemp-

painen paljastaa syntymäpäi-

väkahveillaan, että hän ei ole ol-

lut 40-vuotisen työuransa aikana päivää-

kään työttömänä.

Vuolijoella syntynyt ja Kajaanin am-

mattikoulusta sähköasentajaksi valmis-

tunut nuori mies ei jäänyt aikanaan ko-

mistamaan Kainuun työttömyystilastoja

vaan suuntasi seuraavaksi maanantaiksi

töihin Koneelle Hyvinkäälle. Siellä (vuo-

desta 1994 lähtien Konecranesilla) kului-

kin yli 22 vuotta, josta 14 vuotta myös

sähkömiesten luottamusmiehenä.

Työhuonekuntansa ja Sähköliiton

luottamustoimissa jalostunut Kemppai-

nen hakeutui aikanaan takaisin Pohjois-

Suomeen, tällä kertaa liiton alueasiamie-

heksi, jota pestiä hän edelleen hoitaa, jos-

kin muuttuneella tittelillä. Mies on kier-

tänyt Oulusta käsin pohjoisen työpaikko-

ja ja selkosia jo yli 16 vuotta. Pitkä kier-

ros alkaa olla loppusuoraa vailla, sillä

eläkepäivät häämöttävät jo vajaan kol-

men vuoden kuluttua.

MuuTTo SoTKaMoon

Markku Kemppaisen katkeamattomaan

työuraan sisältyy yksi poikkeus. Hän ni-

mittäin rakensi muutama vuosi sitten

Sotkamon Kiantajärven rantaan muhkean

hirsitalon odottamaan eläkepäiviä. Tois-

taiseksi talo palvelee Kemppaisia muka-

vana lomapaikkana, jossa on tilaa myös

jälkikasvulle, kolmelle nyt jo aikuisel-

le lapselle ja varsinkin ukin silmäterille,

kuudelle lastenlapselle.

– Vapaa-aika kuluu nykyään tarkas-

ti mökillä, jossa on aina jotain puuhatta-

ei päivääkään
työttömänä
vaa. Nytkin rakentelen autokatosta, ja vä-

lillä aina lapsille jotain kivaa, hiekkalaa-

tikkoa, keinua ja mitä milloinkin tilataan,

”Make” nauraa.

TeKnologiaTeolliSuuden MieS

Kemppaisen aluemiespesti laajeni liiton

organisaatiouudistuksen myötä muuta-

ma vuosi sitten. Toimenkuvassa on nyky-

ään myös teknologiateollisuuden työehto-

Teksti: riiTTa kaLLio

Markku Kemppainen juhli

60-vuotissyntymäpäiviään 7.4.

perhepiirissä. Sankarilla on sylissään

nuorimmat lastenlapset.

7.4.2014
MaRKKuKeMPPaInen
60 v.

asiamiehen töitä. Mukanaolo esimerkiksi

alan johtokunnassa ei ole Kemppaiselle

vierasta, sillä pitkä rupeama metallite-

ollisuuden sähkötöissä Koneella kävi eri-

koistumiskoulutuksesta.

Entä miten työ liiton toimitsijana on

muuttunut?

– Alussa töitä oli todella paljon. Tiu-

haan tehdyt työmaavalvonnat helpotti-

vat hiljalleen tilannetta, mutta lamavuo-

det lisäsivät taas vilunkipeliä. Jotkut

työnantajat pyrkivät tekemään sääs-

töjä työntekijän pussista, joskin on sa-

nottava, että pohjoisessa se ei ole niin

yleistä kuin etelän työmailla.Täytyy an-

taa pohjoisen sähkötyönantajille kiitos-

ta varautumisesta viimeaikaiseen taan-

tumaan, sillä esimerkiksi palkkaturvia

ei minun ole pahemmin tarvinnut enää

tehdä. ■

kantanen opiskeli yliasentajaksi

Teksti: ANNE-MArIE PAASONEN
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 03 252 0300, arkisin klo 9.00–11.00 (paitsi
30.6.–3.8. klo 10–11)
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä
sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa www.
te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyys-
päivänä. Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-
taan ilmoittautumispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia ohjeita, koska päi-

värahan maksaminen saattaa muuten katketa. TE-
toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä
kassa voi maksaa päivärahaa, ellei työnhakusi ole
voimassa.

NäiN haet aNsiopäivärahaa
Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskassojen yh-
teisjärjestön www.tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Sieltä löydät samalla työttömyyskassan tarvitseman
palkkatodistuslomakkeen.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahake-

mus vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta.
Jotta työttömyyskassa voi alkaa maksaa sinul-

le päivärahaa, se tarvitsee paljon tietoa. Liitä hake-
muksesi mukaan seuraavat dokumentit:

Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai lomau-
tusilmoituksesta.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkik-
si omistat maata tai metsää, lähetä kassalle
kopio viimeksi vahvistetusta verotuksestasi,
eli tällä hetkellä vuoden 2012 verotuspäätök-
sestä erittelyosineen.
Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-aika-
tai osatyökyvyttömyyseläkettä.
Muutosverokortti etuutta varten, jos olet ha-
kenut verottajalta uuden verokortin sosiaali-
etuutta varten.

Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edel-
täneeltä 26 työssäoloviikolta. Todistuksessa
pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo
sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakor-
vaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvaus-
ta ei pidä ilmoittaa yhteissummana.

tarkasta hakemuksesi ja seN liitteet
Jotta hakemusten käsittely olisi mahdollisimman
nopeaa, laadi hakemuksesi huolellisesti. Tarkasta
se ja sen liitteet.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta

että palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös
muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät,
jotka on maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen

on merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, ku-
ten lomautus, vanhempainloma, palkaton virkava-
paa tai palkaton sairasloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on pal-

kanlaskijan yhteystiedot. Suhteellisen helppo tapa
toimittaa työttömyyskassalle kerralla kaikki ansio-
päivärahan suuruuden laskemisessa tarvitsemam-
me tiedot on pyytää palkanlaskijaa käyttämään
Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä
löytyvää palkkatodistuslomaketta, jossa kaikki tar-
peellinen on valmiiksi koottuna.

X

X

Jos Joudut työttömäksi
tai lomautetuksi

täytä hakemus huolelli
sesti

– se Nopeuttaa maksami
sta.

X

X

X

katso työttömyyspäiväraha-
hakemusteN käsittelyaika sivulta
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

kesällämuutos puhelinpäivystysaikoihin
30.6.–3.8.2014 työttömyyskassan toimisto on suljettu, mutta etuuskäsitteli-
jät ovat töissä ja antavat puhelinneuvontaa numerossa 03 252 0300 arkisin
kello 10.00–11.00.
Toimisto aukeaa 4.8.2014, jolloin puhelinpäivystyskin alkaa toimia jälleen

normaalisti.

ota käyttöön tekstiviestipalvelu
Kun sinulle on jo maksettu ansiopäivärahaa ja lähetät jatkohakemukset verk-
kopalvelun kautta, ota käyttöön tekstiviestipalvelu. Saat ilmaisen viestin päi-
värahasi maksupäivästä matkapuhelimeesi välittömästi, kun kassa on kä-
sitellyt hakemuksesi. Tieto on sinulla reippaasti nopeammin kuin postitse
lähetettävällä maksuilmoituksella.

1) Kirjaudu työttömyyskassan verkkopalveluun.
2) Valitse Omat tiedot.
3) Valitse Päivitä yhteystietojasi.
4) Tarkasta, että matkapuhelinnumerosi on oikein ja rastita kohta Tieto
maksupäivästä lähetetään tekstiviestillä.

ajantasaista mutta ilmaista!

Valittuasi maksupäivästä ilmoittamisen tekstiviestinä ei kassa enää postita
sinulle maksuilmoituksia eikä jatkohakemuslomakkeita. Tekstiviesti korvaa
siis postitse lähetettävän maksuilmoituksen kokonaan.
Maksuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissäsi työttömyyskassan

verkkopalvelussa ja jatkohakemuksetkin teet näppärästi netissä.
Verkkopalvelun kautta lähetetty jatkohakemus on perillä kassassa saman

tien, säästät postimaksut eikä edes persoonallinen käsiala voi hidastaa ha-
kemuksesi käsittelyä.

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tar-
kasta, että ne on maksettu työttö-
myyden alkuun saakka. Päivärahan
maksaminen viivästyy, elleivät jäsen-
maksut ole kunnossa.

Hakemusten tulee olla työttömyys-
kassassa kolmen kuukauden kulu-
essa siitä ajankohdasta, josta lukien
etuutta haetaan. Hakuaika koskee
kaikkia työttömyyskassan maksamia
etuuksia.

Missä tilanteessa voin saada ansio-
päivärahaa? Miten ansiopäiväraha
lasketaan?
Näihin ja moniin muihin kysymyk-

siin löydät vastauksen sivulta www.
sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/ansio-
paivaraha.

Omavastuuaika lasketaan aikaisin-
taan siitä päivästä, jolloin olet ilmoit-
tautunut työnhakijaksi työ- ja elinkei-
notoimistoon.

työttömyyskassan tilit nähtävillä
Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkas-
tajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2013 ovat kassan sääntöjen 23 §
3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toimistolla osoitteessa
Aleksanterinkatu 15, Tampere. Asiakirjoihin voi tutustua 9.6.–13.6.2014 klo
9.00–15.00.

juhannusviikon maksupäivät
ovat 18.6. ja 19.6.

oletko sähköliiton opiskelijajäsen?
Jos haluat opiskelun välisten työsuhteiden kerryttävän työttömyyskassan työs-
säoloehtoon laskettavaa työssäoloaikaa, voit aloittaa jäsenmaksun maksami-
sen jo opiskeluaikaisen palkkatyön perusteella.
Jos aloitat jäsenmaksun maksamisen kesätyöstä tai muusta opiskeluaikai-

sesta palkkatyöstä, sinun on täytettävä varsinaisen jäsenen liittymisilmoitus/
jäsenmaksun perintäsopimus, joka löytyy sivulta 23 tai netistä:
www.sahkoliitto.fi>Lomakkeet.
Varsinainen sopimusalajäsenyys voi alkaa sen jälkeen, kun työllistyt sähkö-

alalle ja täytät varsinaisen jäsenen liittymisilmoituksen tai jäsenmaksun pe-
rintäsopimuksen. Kesätyössä voit olla millä alalla vain.

lomautettu, ilmoita vuosilomasi
työttömyyskassalle hakemuksessasi
Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva palkkatodistus
tai palkkalaskelma. Varmista omasta TE-toimistostasi, kuinka sinun pitää
menetellä, jotta työnhakusi pysyy siellä voimassa vuosilomasi ajan.
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28.5.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 19.5.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti

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

OSASTOT TOIMIVAT
Koonnut: Anne-Marie Paasonen

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston onkikilpailu 12.8.2014 En-
silässä. Tervehdys teille onkimisesta
innostuneet osaston jäsenet. Osas-
ton onkikilpailut järjestetään jälleen
Ensilän rannoilla. Nyt kilpailemaan
ja nauttimaan elokuisen illan anti-
mista. Paikanpäällä pikkupurtavaa,
virvokkeita, makkaraa ja sauna läm-
pöisenä kilpailun päätteeksi. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Tervetuloa
Ensilään 12.8.2014 klo 17.00 alka-
en. Hyvää kesää kaikille! – Vapaa-
ajanjaosto.

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää liiton Volttipäiville
Seinäjoella 2.–3.8.2014 matkan.
Sis. kuljetus, majoitus, iltajuhlan
pääsymaksu. Ilmoittautumiset osas-
ton kotisivuilla www.osasto 11.com.
Lisätietoa kotisivuilla. Paikkoja rajoi-
tetusti. – Vapaa-ajanjaosto

013 Hyvinkään Sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto ry
Sähköliiton Voltti-päivät 2.–3.8.2014
Seinäjoella. Osasto 013 on varannut
10 kpl 2 hh Cumuluksesta. Osas-
ton jäsenille korvataan meno-paluu
junalippu. Omalla autolla matkaa-
ville korvataan km-korvauksena ju-
nalipun hinta. Volttipäivien lajit ja oh-
jelmat ovat jäsenille maksuttomia,
lisäksi osasto tarjoaa myös illallis-
kortin jäsenilleen. Omavastuu reis-
sulle 20 €/jäsen. Ilmoittautumiset
Voltti-päiville vapaa-ajan jaostolle vii-

meistään 30.6.2014, harrii30@
hotmail.com, p. 050 490 9788
tai jani.sipila@konecranes.com, p.
040 630 518.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Lippuja Hämeenlinnan Kesäte-
atteriin to 17.7.2014 klo 19, esi-
tyksenä humoristinen "Orkesteri".
Ilmoittaudu mukaan 10.7. men-
nessä jari.korpela@armas.fi tai p.
040 506 3076. Aveceilta peritään
omavastuuosuus 10 €, joka tulee
suorittaa 10.7. mennessä osaston
tilille FI39 5680 0020 1979 80.
Tervetuloa!
Osaston soutuvene on lasket-

tu vesille Virvelin rantaan, sijait-
see matonpesupaikan kohdalla.
Avaimet saat Rantakrouvin kassal-
ta jäsenkorttia esittämällä. Krou-
vin p. (03) 612 2226 tai 0400
484 172.
Onkikisat pidetään Aulangon te-

kosaaren maisemissa 16.8.2014
klo 9-13. Kokoontuminen 8.30
Kievarin P-alueella. Ruokailu Virve-
lin Rantakrouvissa kisan jälkeen.
Lähde mukaan!

024 Varkauden Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto ry
024 Varkauden sähköalantyön-

tekijäin ammattiosaston kesäta-
pahtuma 9.8.2014. Ohjelmassa
käynti Mekaanisen musiikin mu-
seossa klo 15 ja ruokailu Tyyskän-
hovissa klo 17.00 - 19.30. Osallis-
tumismaksu 20 €/henkilö. Sitovat

ilmoittautumiset 25.6 mennessä
Veli-Matille p. 040 356 6480 työ /
040 511 3527 koti. – Hallitus

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry
Osasto 056 tiedotustilaisuus säh-
köasentajan ammattitutkinnos-
ta Parkanon kaupungintalolla
5.6.2014 klo 19.00. Paikalla TE-
keskuksen edustaja sekä Tam-
pereen aikuiskoulutuskeskuk-
sen TAKK:n edustajat. Tarjoiluiden
vuoksi toivomme ennakkoilmoi-
tuksia sekä mahdollisia tieduste-
luja, joita voi esittää Matti Inkiselle
p. 043 217 5571. Tiedotustilaisuu-
teen olisi hyvä saada mukaan myös
työnantajan edustaja.
Osasto järjestää matkan Säh-

köliiton Voltti-päiville 2.–3.8.2014.
Matka jäsenille 30 € ja seuralaisel-
le 114 €. Sitovat ilmoittautumiset
6.6.2014 mennessä Matti Inkiselle
p. 043 217 5571 tai Ilpo Piispaselle
050 347 5626. Kuljetukset järjes-
tellään lähtijöiden mukaan.

073 Kurikan Sähköalojen
osasto ry
Osasto järjestää kevätretken v.
2015 pääsiäisenä 2.–7.4. Leville.
Hinta 150 €/hlö, 50 ensimmäis-
tä mahtuu mukaan! Jäsen perhei-
neen. Sitovat ilmoittautumiset elo-
kuun loppuun mennessä. Sitova
ilmoittautuminen tarkoittaa osal-
listumismaksun maksamista. Lisä-
tietoa/ilmoittautumiset p. 040 311
3805.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry / eläkeläiset
Kuusankosken Sähkömiehet os.
074 eläkejaoston kokous Kettumä-
en palvelukeskuksessa 4.6.2014 klo
13.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

108 Nurmeksen Sähköalan-
työntekijät ry
Osaston yleinen kokous to
12.6.2014 klo 18.00, pks:n toimiti-
lat, Välitie 12, Nurmes. Kokouksessa
käsitellään sääntömuutosasia. Ter-
vetuloa! – Hallitus

136 Hämeen sähkömiehet ry
Osasto on varannut lippuja Valkea-
kosken Kesäteatteriin la 9.8.2014
klo 14.00, esityksenä musiikkinäytel-
mä "Kesäillan valssi". Lippuja voi va-
rata (jäsen + avec) Olavi Mattilalta
p. 040 552 6190 tai olavi.mattila@
pp.inet.fi

154 Pogostan Sähköalan-
työntekijät ry
Osaston ylimääräinen kokous
11.6.2014 klo 18.00 alkaen Murki-
napirtillä. Esillä sääntömuutosasia.
Tervetuloa! – Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Osaston jäsenillä on kesäteatte-
ri "Täydellinen tätini" Mustiolla pe
27.6.2014 Osaston 40-vuotisen tai-
paleen kunniaksi aloitetaan ennen
teatteria osaston kustantamalla ruo-
kailulla, ravintola Linnankrouvissa
klo 16.15. Saavuthan paikalle ajois-

sa. Osaston työttömät 18 €, muut jä-
senet 36 € ja avecit 65 €. Ilmoittau-
du 6.6.2014 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen tommi.rummukainen@
fortum.com tai puhelimitse nume-
roon 050 564 3524. Ensimmäiset
30 ilmoittautujaa mahtuvat mukaan.
Omavastuut suoritetaan ilmoittau-
tumisen jälkeen osaston tilille FI45
8000 1701 3321 33, saaja: Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry. Lisätietoja
Tommi Rummukaiselta, p. 050 564
3524.

PiLKKiKiLPaiLut
154 Pogostan Sähköalan-
työntekijät ry
Perinteiset pilkkikilpailut pidettiin lau-
antaina 5.4.2014 Tervaruukilla. Ke-
li oli tuulinen ja jää liukas. Jäätä oli
vielä noin 40 senttiä. Tulokset: 1. Us-
ko Virtanen 680 g, 2. Hannu Tiitta-
nen 550 g, 3. Antti Nykänen 310 g,
4. Anja Hiltunen 280 g, 5. Sulo Kor-
honen 260 g, 6. Markku Palviainen
200 g, 7. Niilo Hiltunen 100 g, 8. Vei-
jo Lautanen 60 g. Suurimman kalan
sai Hannu Tiittanen, 370 g painavan
ahvenen. Toiseksi suurimman sai An-
ja Hiltunen, 160 g painavan ahvenen.
Pienimmän kalan sai Antti Nykänen,
silmämääräisesti. Palkinnot jaettiin ja
makkarat paistettiin. Kiitoksia osan-
otosta! – Markku Palviainen.

Sähköliiton osastot alueittain löydät
osoitteesta: www.sahkoliitto.fi/
sahkoliitto/organisaatio/osastot_
alueittain
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– Hallituksen kokoukseen saa tul-
la jokainen Sähköliiton jäsen. On hy-
vä, jos porukkaa tulee esittelemään
mielessä olevia asioita yhteiseen
pöytään ja ideoimaan uutta, osaston
puheenjohtaja toteaa. ■

Kuopion Sähköalantyöntekijät
ry:n kokouksessa piisaa huu-

moria.
– Savolainen porukka, otapa

meistä nyt sitten selvää, osaston pu-
heenjohtaja Jarno Lemmetty virnui-
lee. Tärkeät asiat vetävät kuitenkin
vakavaksi:
– Koen, että meille kaikille on en-

siarvoista pitää kiinni työehdoista.
Osaston tärkein tehtävä on edunval-
vonta.
– Pyrimme valvomaan ja neuvo-

maan, että jäsenet käyttäisivät työ-
ehtosopimusta oikein.

Tukea TyöhuonekunTien
ToiminTaan
Kuopion osasto antaa työhuonekun-
nille niiden toimintaa varten avus-

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
508 jäsentä Pohjois-Savon
alueelta, valtaosa Kuopiosta
ja sen läheltä
503 miestä
5 naista
268 jäsentä sähköistys- ja
talotekniikka-alalla
92 oppilasjäsentä
92 eläkeläisjäsentä
Puheenjohtaja
Jarno Lemmetty
Sihteeri
miKKo aSiKainen
taloudenhoitaja
JuKKa SavoLainen
nuorisoasiamies
JannemarKKanen

Perustettu 4.11.1956

tusta 100 euroa per työhuonekunta
plus 7 euroa per jäsen.
– Rahalla työhuonekunta voi esi-

merkiksi ostaa oman kannettavan,
hommata siihen urakkalaskenta-
ohjelman ja kierrättää konetta työ-
maalta toiselle. Kärkimiehet saavat
lisättyä ohjelmaan lähetyslistoja ja
massamääriä ja saadaan pidettyä
urakkatyömaat pystyssä, Lemmet-
ty selostaa.

Tukea TyöehToasioissa
Työhuonekuntia autetaan taloudelli-
sesti myös luottamushenkilöiden ja
työsuojeluvaltuutettujen valitsemi-
sessa. Etua kannattaa kysyä osas-
tosta, jos työpaikalla ei vielä sähkö-
liittolaisten luottamushenkilöitä ole.
– Jos on uusi tulokas työpaikassa

eikä yritykseen ole luottamusmiestä
tai työsuojeluvaltuutettua valittuna,
voi ottaa yhteyttä ammattiosastoon.
Me sitten lähdemme kartoittamaan,
kuinka iso yritys on, miten saadaan
sieltä porukka kasaan ja tarvittavat
henkilöt valittua.

myös virkisTysTä
Tes-valvonnan ohella ehditään myös
harjoittaa virkistystoimintaa. Perin-
teisten pilkkikisojen lisäksi osasto
järjestää virkistysmatkoja. Tämän-
vuotinen reissu vei huhtikuun lopus-
sa Prahaan kahdeksantoista jäsentä.
– Väkeä oli matkassa mukana nyt

aiempia vuosia vähemmän, koska
nelipäiväiseen reissuun sisältyi pari
arkipäivää ja matkakin oli melko pit-
kä. Normaalisti matkalaisia on aina
25–30, Lemmetty toteaa.
Matkat, joiden ohjelmaan sisältyy

tehdaskäyntejä ja sähköisten alojen
yrityksiin tutustumista vetävät aina
erityisen hyvin.

Tukea TyöTTömille
Kuopion osasto tukee työttömiä jä-
seniään. Heidän kuntoiluharrastuk-
siaan varten on varattu 2 000 euron
potti, joka jaetaan vuosittain hake-
musten mukaan.
Hakemukseksi riittää, että tuo kui-

tin tai muun todisteen käynnistään
esimerkiksi uimahallissa tai kunto-
salilla. Etu on ollut kokeilussa vuo-
den verran:
– Sillä on tähän mennessä ol-

lut kohtalaisen vähäinen käyttöaste.
Jos tämä toiminta saadaan käyntiin
ja ihmisten tietoon niin hyvä, sanoo
Lemmetty, joka toivoo idealle me-
nestystä.

Osasto 036, Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
kokoontuu seuraavan
kerran 10.6. klo 18.00.
Kaikki jäsenet
TERVETULOA!

nuorisoToiminnan
fokus viesTinnässä
Nuoriakaan ei ole unohdettu. Viime
syksynä osastossa valittiin nuoriso-
sihteeri kehittämään toimintaa Poh-
jois-Savon nuorisolle.
Uusia jäseniä pyritään saamaan

ainakin alan työharjoittelijoista. Nuo-
risoviestintä osastossa on hyvällä
mallilla.
– On otettu käytäntöön lähettää

alan oppilasjäsenille ja muuten uu-
sille jäsenille, kuten työharjoittelijoil-
le pieni tietopaketti toiminnastam-
me. Siinä kerrotaan keitä ja mitä me
olemme ja missä sijaitsemme, Lem-
metty sanoo.

halliTuksen kokoukseT
avoinna kaikille jäsenille
Kuopion Sähköalantyöntekijät ry on
kokoontunut Suokatu 31 A 10:ssä
vuodesta 1981. Pienkerrostalohuo-
neistoon mahtuu mukavasti viiti-
sentoista henkilöä. Kokous- ja am-
mattiyhdistystoimintaan sieltä löytyy
kaikki tarpeellinen, paitsi saunatilat.
Osaston hallitus kokoontuu kym-

menisen kertaa vuodessa käsittele-
mään ajankohtaisia asioita.

036 onperisavola
inen porukka36

OTAPA NäISTä SIT
TEN SELVää

Puheenjohtaja Lemmetyn mukaan Kuopiossa on

luottamustehtäviin saatu hyvin porukkaa mukaan. – Aina voisi

olla paremminkin. Kysehän on työntekijöiden yhteisestä edusta.

Teksti ja kuvat: JONNA HEINILUOMA
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Kari oli pilakuvissaan ennen kaikkea tavallisen duunarin puolella. Ammattiyhdistysaiheista

huumoriakin hän viljeli runsaasti ja ronskisti.Yllä oleva pilakuva liittyy ay-aiheeseen.

Alkuvuodesta 1977 oli työmarkkinakierroksella menty liian pitkälle: kokonaisratkaisun sijasta

uumoiltiin liittokohtaisia neuvotteluja palkkaehdoista.Toisinaan avioliitossa joudutaan

käymään ”liittokohtaisia” jopa aivan kestokyvyn äärirajoille saakka.Valitettavasti Suomi on

tässä suhteessa surullisen kuuluisa länsimaa – meillä väkivallan käyttö perheen sisäisten

asioiden selvittelykeinona on muuta Eurooppaa yleisempää.

Karin näkemys miehen ja naisen logiikan erosta paljastuu mainiosti tästä

pilakuvasta.

Professori, pilapiirtäjä Kari

Suomalaista (1920–1999)

voisi monen muun ominai-

suutensa lisäksi luonnehtia myös

herkäksi tunneihmiseksi. Useat

hänen pilapiirroksensa eri vuo-

sikymmeniltä kuvastavat oival-

tavasti leikannutta tilanneälyä.

Myös järjestöelämä ja sähköaihet-

ta koskettavat teemat olivat hänel-

le tuttuja. Usein pilakuvissa tois-

tuivat niihin liittyvät kuvaideat.

Hän onnistui saattelemaan lukijat

kädestä pitäen hauskalle mielelle.

Pilapiirtäjälegendan kuolemas-

ta tulee tänä vuonna kuluneeksi 15

vuotta. Sanomalehtipilakuviensa

lisäksi Kari julkaisi kymmeniä

huumorialbumeja ajanoloon mit-

tavilla painosmäärillä. Albumit

”kuluvat” edelleen kirjastoissa ja

Kari-fanien käsissä ympäri Suo-

men. Kuvaavaa Karin lahjakkuu-

delle on, että vuonna 1959 hän sai

kansainvälisen kuvittajapalkinnon

USA:sta.

Professori Suomalaisen tuo-

tanto elää ja voi hyvin myös taitei-

lijan kuoleman jälkeen. Uusin suo-

menkielinen julkaisu on hänen tyt-

tärensä Lilli Earlin toimittama

Saunapuhdas Suomi (Otava 2007).

Valkeakosken Sääksmäellä sijait-

sevassa Visavuori-museossa on

Karin tuotantoa näyttelyin esitte-

levä Kari-paviljonki.

Kari Suomalaisen pilakuvissa
oli sähköä

Karin laajaan tuotantoon voi tutustua Valkeakosken Visavuoressa. Se on hieno

pysähdyspaikka vaikkapa kesälomareissun varrella.

Kuva:RIITTA
KALLIO

Teksti: peKKA TuOmIKOSKI
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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%

Kiljavan opisto on työelämän kehittämiseen
erikoistunut kansanopisto Nurmijärven Kiljavalla.

Järjestämme nyt keväällä työhyvinvoinnin
täsmäkoulutuksia Kiljavalla sekä muutamissa eri
kaupungeissa.Tule mukaan kehittämään itseäsi ja
viemään eväitä työpaikalle!

Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on
saada aikaan työhyvinvointia edistäviä prosesseja
työpaikalla ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä.

Koulutus keskittyy työhyvinvoinnin perusasioihin
ja käsittelee työpaikan eri toimijoiden rooleja ja
vastuita työhyvinvoinnin edistämisessä.

Koulutus on suunnattu kaikille työpaikan
työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Kohderyhmänä ovat esimiehet, työntekijät,
henkilöstöhallinto, luottamushenkilöt sekä
työsuojeluedustajat.

Päivät 3.6.2014 ja 25.9.2014
Kiljavan opisto, Kotorannantie 49,
05250 Kiljava

Ohjelma
08.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

Koulutuksen avaus, tausta ja tavoitteet

Työhyvinvoinnin näkökulmia
• Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?
• Tarpeet ja voimavarat
• Säädös- ja sopimusperusta
• Tuottavuus ja työhyvinvointi

Työhyvinvointi johtamisessa
• Työhyvinvointi osana strategista - ja päivittäisjohtamista
• Turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö
• Ammattitaito ja osaaminen

Lounastauko

Työyhteisön toiminta
•Yhteistyö, osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen
•Toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa

Terveys ja työkyky
• Terveyden ja työkyvyn edistäminen
•Työkyvyn puheeksi ottaminen ja varhainen tuki

16.00Yhteenvetokeskustelu, tentti ja päivän päätös

Osallistumismaksu 200 € + alv. 0 %. Hinta sisältää
koulutusmateriaalin, työhyvinvointikortin ja ohjelman mukaiset
tarjoilut

Ilmoittautumislomake löytyy opiston sivuilta
www.kio.fi Ilmoittaudu-osiosta

Kouluttajat
Kiljavan opiston opettajat

lisätietoja
Simo Jästerberg, p. 09 276 2724, simo.jasterberg@kio.fi
Heidi Sirén, p. 09 276 2739, heidi.siren@kio.fi

Osallistujat saavat vahvistuksen noin viikkoa ennen koulutuksen
alkua. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot
Mikäli osallistuminen peruutetaan kaksi viikkoa ennen
koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä
peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko
hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa viisi päivää ennen
koulutuksen alkua, keskeyttää tai jättää kokonaan saapumatta
koulutukseen. Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on
vähintään kahdeksan.

Yrityksille
Kouluttajamme ovat valmiita tulemaan myös yritykseenne
pitämään työhyvinvointikorttikoulutusta. Kysy koulutustarjous
ja sovi päivä!

Työhyvinvointikorttikoulutus
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Medlemsregistrets telefonjour: 03 252 0303, vardagar kl. 9.00–11.00
och 14.00–15.00 (30.6.–3.8. kl. 10–11)
Postadress: Elektrikerförbundet, PB 747, 33101 TAMMERFORS
Närmare uppgifter: www.sahkoliitto.fi och jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

MEDLEMSSERVICE
Text och bild: Jonna Heiniluoma

Liksom tidigare kan avtalsbranschmedlemmar beställa fickalmanackan
2015 via förbundets nättjänst eller per sms. Almanackan ingår inte som
medlemsförmån för pensionärer som därför inte kan beställa den.
Pensionärerna får Vasama som medlemsförmån genom att beställa den

via förbundets nättjänst eller per sms. Vasama sänds automatiskt till alla
avtalsbranschmedlemmar.
Almanackan och Vasama kan beställas ända till den 31 oktober 2014.

Beställningskanalerna för
medlemsalmanackan och Vasama
öppnades den 1 augusti

Så här beställer du almanackan via nättjänsten
Om du är branschavtalsmedlem kan du beställa fickalmanackan 2015 gen-
om att klicka på länken Kalenteri- ja lehtitilaukset i rutan ”Sähköliiton verk-
kopalvelut” till höger på förbundets ingångssida www.sahkoliitto.fi. Då visas
instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.

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

Om du aldrig tidigare loggat in på arbetslöshetskassans, medlemsregistrets
eller Voimavirtas nättjänst ska du använda ditt medlemsnummer som an-
vändarkod och ditt postnummer som lösenord.
Om du inte lyckas med inloggningen klickar du på ”Jos olet unohtanut sa-

lasanasi, klikkaa tästä” och skickar ett nytt lösenord till dig själv. Om ditt te-
lefonnummer och din e-postadress är korrekta i medlemsregistret får du det
nya lösenordet till din mobiltelefon eller din e-post genast.

Om du är branschavtalsmedlem kan du också beställa
almanackan 2015 på din mobiltelefon.
1. Skriv in orden ”Sähkö” och ”kalenteri”
i meddelandefältet samt ditt personliga
medlemsnummer med siffror.
Ditt medlemsnummer står på ditt medlemskort.
Avskilj orden och ditt medlemsnummer
med ett mellanslag.

Exempel:

Sähkö kalenteri 000000
(Ersätt siffrorna 000000 i exemplet med
ditt eget medlemsnummer.)

2. Sänd sms:et till numret 13145.
3. Du vet att beställningen gått fram när du får svaret
”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

Så här beställer
du almanackan
per sms

Almanackan ingår inte sommedlemsförmån för
pensionärer som därför inte kan beställa den.

elledningen

Och plötsligt är det sommar!
EU-valet är förbi när detta num-mer av Vasama utkommer. I
skrivande stund har förhandsröst-
ningen precis avslutats och röst-
ningsaktiviteten har varit bedröv-
ligt låg.
Löntagarcentralorganisationer-

na har gjort gemensam sak och
uppmuntrat sina medlemmar att
gå och rösta. Kampanjens träffan-
de slogan var att ”löntagarna avgör
utgången av EU-valet”.
Jag tycker att valets synlighet i

medierna varit bristfällig totalt sett.
Kanske jag är så gammalmodig att
jag bara inte noterat valet eftersom
jag knappast alls utnyttjar sociala
medier. Jag efterlyser alltjämt mer
kandidatreklam i gatubilden och
längs vägarna så att var och en sä-
kert märker vad som pågår. Jag
hoppas verkligen att den egentliga
röstningsdagen höjer röstningspro-
centen åtminstone till 50 procent.

  

Centralorganisationerna fortsätter

att förhandla om en pensionslös-
ning. Parterna har redan kommit
närmare varandra. På FFC-fullmäk-
tiges vårmöte i Kiljava tangerades
pensionsfrågan i flera anföranden,
där de anställdas förutsättningar
att orka i sitt arbete och en för-
längning av yrkeskarriären berör-
des. En smidig pensioneringsålder
upplevdes som bra, men också yr-
keskarriärens längd måste ingå
som en väsentlig punkt i förhand-
lingarna.

  

Elektrikerförbundets största avtals-
bransch, elektrifieringsbranschen,
sammanträdde på traditionellt vis
till ett gemensamt tes-seminarium
tillsammans med arbetsgivarsi-
dan. Utöver våra ”förbundsperso-
ner” deltog också direktionen för
elektrifierings- och husteknikbran-
schen samt arbetsgivarorganisatio-
nen STTA:s styrelse.
Seminariet utvisade att kollekti-

vavtalsparterna var likstämda när

det gällde målsättningarna. Men
visst fanns det avvikelser i lös-
ningsmodellerna och tyngdpunk-
terna.
De kollektivavtalsenliga arbetsg-

rupperna har arbetat under avtals-
perioden. Avtalsbranschens direk-
tion och arbetsgivarsidans styrelse
får dryfta resultatet av arbetet re-
dan innan de egentliga kollektivav-
talsförhandlingarna inleds i höst.

  

Det gemensamma fredagssemina-
riet kröntes genast i början av föl-
jande vecka av den överraskan-
de nyheten om en synnerligen stor
företagsaffär i elektrifieringsbran-
schen. Are Oy köpte Lemminkäi-
nen Talotekniikka Oy:s affärsverk-
samhet.
Om konkurrensmyndigheter-

na godkänner affären mer än för-
dubblas antalet anställda och om-
sättningen vid Are Oy som ingår i
Onvestkoncernen. En företagsaf-
fär i denna storleksklass är verkli-

gen betydande i elektrifierings-
branschens historia.
Ur arbetstagarnas perspektiv vo-

re det önskvärt att de sammans-
lagna funktionerna komplette-
rar varandra och att man undviker
nedskärningar i personalstyrkan.
Bägge företagen har även en stark
personalrepresentation och verk-
samhetskultur. Vi ska hoppas att
det beprövade förfarandet även
fortsätter i stor-Are!

  

Sommaren kom ändå plötsligt ef-
ter en lång vår. Vädret blev varma-

re i ett huj och sommarens förs-
ta åskväder dallrar redan i luften.
För en del betyder det mera arbe-
te, men största delen åker snart på
semester. Efter den mycket snöfat-
tiga och milda vintern hoppas vi att
en solig sommar kompenserar oss
för den bristfälliga vintern, med se-
mester…
Jag önskar alla en riktigt solig

och skön sommar!
MARTTI ALAKOSKI

P.S. För några veckor sedan över-
raskades en tidig arbetsresande
av denna syn på den österbottnis-
ka slätten.
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* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.

** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.

www.teboil.fi/liitto

Kampanja-aika on 1.6.–31.8.2014.
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Voltti-päivät
2.–3.8. Seinäjoella

Moon jo menos

kohta ne alakaa...

Ilmoittaudu: www.epmatkailu.fi/volttipaivat

Paneelikeskustelu

ttttttttt

t
SeinSeinääjojoellaella

menos
alakaa...

eelikeeelikeeel skikeskike usskussk teusteus lutelute
Lauantai 2.8.2

014 klo 10.30 - 12.30

Seinäjoen kirjasto, Jaak
si-sali

AIHEENA

VALTIO ETSII

OMISTAJA-

POLITIIKKAA

Paneelissa mukana ovat:

MATTI AhdE, sähkömies,

Sähköliiton kunniajäsen

NIILO OJALA, Sähköli
iton

edustajiston jäsen,

Ruukki Metals Oy:n luottamusmies

JOrMATIurANIEMI, Sähköliiton
hallituksen jäsen,

Caverion Industria Oy:n pääluottamusmies

MArTTI ALAKO
SKI, Sähköliito

n puheenjohtaja

Paneelikeskus
telun vetäjänä toimii

TErO hEINILuOMA, Sähköliiton
neuvottelupää

llikkö

VALTION OMISTA
JAOHJAUS

Valtion omistajapo
litiikkaan kuuluva

t omistajaohjaus-,
osinko-, yksityistäm

is- ja

sijoituspolitiikkaan
sekä valtion yritys

omaisuuden järjes
telyihin liittyvät as

iat.

Aktiivisella ja prag
maattisella omista

japolitiikallaan val
tio pyrkii saamaan

omistukselleen hy
vän osinkotuoton

ja arvonnousun. L
isäksi valtio pyrkii

kehittämään yhtiö
itään niin, että ne

olisivat kiinnostav
ia sijoituskohteita

myös muille sijoitt
ajille. Omistajapol

itiikkaa harjoitetaa
n hallitusohjelman

mukaisesti. Toime
npiteet harkitaan

aina yhtiökohtaise
sti.
Lähde: Valtioneuv

oston kanslia




