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Neuvottelut takertelevatodottaako sovittelija?

sähköistysalalla ylityökielto

Luottamusmiesvaali ajankohtainen

sukupolvenvaihdos sähköverstaalla

Edustajisto linjasi taloutta

työturvallisuus on elintärkeää

työelämässäkin dopingia

kuukauden kuva & kärkimies

jäsenpalvelut

Energia 2014 tampereella

työttömyyskassa

osastot toimivat

tredu nousi harjaan

El-ledningen

kenestä vuoden luottamusmies?

sähköistysalan työehtosopimusneuvotteluja onkäyty jo lähes kaksikymmentä neuvottelupäivää
ilman tulosta.
työehtosopimuksen voimassaolo päättyi syyskuun

lopussa. Nyt on oltu jo parin viikon ajan niin sanotus-
ti sopimuksettomassa tilassa ilman työrauhavelvolli-
suutta.
Ei taida olla toista alaa jossa työllisyys- ja kasvuso-

pimukseen liittyminen olisi ollut näin vaikeaa. työnan-
tajapuoli on lähtenyt tälle kierrokselle tavoittelemaan
kohtuuttomia. toki myös työntekijäpuolella on muuta-
mia tekstiesityksiä neuvottelupöydässä, mutta ne ovat
kustannusvaikutuksiltaan plus-miinus-nolla -periaat-
teella toteutettavissa sillä ”tyka-sopimuksen” sisään
ei juuri rahaa sovi.

! ! !

työnantajapuoli hakee rajoitettua työntarjoamisvel-
vollisuutta. se saattaisi meille käydä, mutta vastaa-
vasti meidän esitykset aikapalkkapuolelle työnantaja
hyväksyisi vain, jos me hyväksymme työnantajan di-
rektio-oikeuden eli työnjohto-oikeuden laajentamisen
työaikoihin.
tekemämme esitykset urakkamääräyksiin ja muu-

tokset taulukoihin tulisivat hyväksytyiksi, jos hyväk-
symme työnantajalle mahdollisuuden yksipuolisesti
muuttaa työmaasopimuksen sisältöä.
työmaasopimus on työnantajan ja urakkatyöryh-

män välinen sopimus, jonka kärkimies allekirjoittaa.
sopimuksella on monikymmenvuotinen perinne, eikä
se ole aiemmin tuottanut ongelmia lukuun ottamat-
ta surullisenkuuluisaa hotellityömaata Helsingissä.
siellä työnantaja lähti yksipuolisesti purkamaan so-
pimusta. liki kahden vuoden takaisen tapauksen jäl-
keenkään ei työmailla ole ollut ongelmia työmaasopi-
mukseen liittyen.

! ! !

työnantajan silloinen menettely johti ammattiosasto-
jen järjestämiin lakkoihin ja myös liiton julistamaan
työtaisteluun. työnantaja haastoi meidät työtuomiois-
tuimeen vastaamaan vahvistuskanteeseen. Juttu voi-
tettiin puhtaasti; miksi siis perääntyisimme.
työmaasopimuksen sisällöstä sopiminen on paikal-

listen osapuolten tehtävä. se on työnantajan ja työn-
antajan valitseman kärkimiehen välinen asia. Jos so-
pimuksen sisällöstä sopiminen tuottaa ongelmia, ovat
tes-osapuolina olevat järjestöt lupautuneet tulemaan
avuksi. samanlaista apua sähköliitto lupaa paikallisil-
le osapuolille, jos työmaasopimuksen sisältöön tarvit-
tavia muutoksia ei pystytä paikallisesti sopimaan.
aikanaan alalle saadaan uusi työehtosopimus. se,

mitä ehtii tapahtua ennen sitä, jää arvoitukseksi.

! ! !

Valtakunnansovittelija Esa Lonka jää eläkkeelle vuo-
denvaihteessa. siksi työmarkkinakeskusjärjestöt kä-
vivät kädenvääntöä siitä kenen vuoro on saada esit-
tää omista riveistään henkilöä sovittelijaksi. Yhteistä
näkemystä siitä, kenen vuoro on ja kuka käy kaikille,
ei sitten löytynyt ja asia jäi ministerin Lauri Ihalaisen
ratkaistavaksi. Itse olin toiveikas, että sovittelijaksi
nousee pitkän työmarkkinakokemuksen ja myös säh-
köiset sekä tekniset alat hyvin tunteva yhteistoiminta-
asiamies Harri Hietala. toisin kävi.
Jos sähköistysalan neuvottelut vielä hetken pitkitty-

vät, saatamme olla osapuolina ensimmäisiä asiakkai-
ta uuden valtakunnansovittelijanMinna Helteen toi-
mistossa.

! ! !

tätä kirjoittaessani on sähköliiton edustajiston ko-
kous alkamassa loppuviikosta. Kokous on normaa-
li edustajiston vuosikokous, jossa käsitellään sääntö-
määräiset kokoukselle kuuluvat asiat. Esityslistalle ei
ole määräaikaan mennessä tullut mitään merkittäviä
uudistus- tai kehityshanke-esityksiä, joten virallinen
keskustelu kokouksessa tullee jäämään vähäiseksi.
toivon kuitenkin, että entiseen tapaan sähköisillä

aloilla työskentelevät vaihtaisivat kokouksen lomassa
vilkkaasti kuulumisia ja mielipiteitä alan näkymistä.

! ! !

Neuvokasta syksyä!

Sähkötöissä vaanii vaaroja, niin ruumiillisia kuin henkisiäkin.

Lisää aiheesta sivuilla 5 ja 11-13.
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Sähköliiton hallitus julisti säh-köistysalalle ylityökiellon 5.
marraskuuta. Ylityökielto on voimas-
sa toistaiseksi. Se koskee Sähkötek-
niset työnantajat STTA ry:n jäsenyri-
tyksiä ja yrityksiä, jotka noudattavat
sähköistysalan työehtosopimusta
yleissitovuuden perusteella.
Ylityökielto ei koske Palvelualojen

työnantajat PALTA ry:n jäsenyrityk-
siä. Niissä työskentelevien työnteki-
jöiden ei silti pidä tehdä ylitöinä yli-
työkiellon piirissä olevia töitä.
Ylityökielto asetettiin keskeyty-

neiden työehtosopimusneuvottelui-
den vauhdittamiseksi. Neuvottelut
ovat tällä hetkellä katkenneet, kos-
ka STTA yrittää muuttaa työehtoso-
pimuksen työmaasopimusta koske-
via määräyksiä.

VaNhaN tessiN
määräyksillä
Sähköistysalan työehtosopimusneu-
vottelut eivät ole edenneet toivotulla
tavalla. Sähkötekniset työnantajat
STTA ry:n kanssa solmitun sähköis-
tysalan työehtosopimuksen piirissä
olevat työntekijät ovat nyt sopimuk-
settomassa tilassa ja työrauhavel-
vollisuutta ei ole.
Sopimukseton tila ei koske Pal-

velualojen työnantajaliitto PALTA
ry:n kanssa solmitun talotekniikka-
alan sähköasennustoimialan työeh-
tosopimuksen piirissä olevia työn-
tekijöitä.
Vaikka ala onkin nyt sopimukset-

tomassa tilassa, työnantajat ovat
edelleen velvollisia noudattamaan
päättyneen työehtosopimuksen
määräyksiä ns. jälkivaikutuksen pe-
rusteella.
Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n
välillä käynnissä olleet neuvottelut
sähköistysalan työehtosopimukses-
ta ovat keskeytyksissä tämän leh-
den painoon mennessä. Edellinen
sopimuskausi päättyi syyskuun lo-
pussa. Sopimuksen uudistamista
koskevia neuvotteluja on käyty syys-
kuun alusta lähtien. 29. lokakuu-
ta työnantajaliitto ajoi neuvottelut ti-
lanteeseen, jonka Sähköliitto tulkitsi
neuvottelujen katkaisemiseksi.

työmaasoPimus Nousi
kyNNyskysymykseksi
Kynnyskysymykseksi ovat nousseet
työehtosopimuksen määräykset
urakkatyömaita varten tehtävästä
työmaasopimuksesta. Työmaasopi-
mus tehdään työnantajayrityksen ja
työmaan urakkatyönä tekevien työn-
tekijöiden välille.
– STTA yritti murtaa työmaaso-

pimusta koskevien tes-määräysten
vakiintuneen tulkinnan jo keväällä
2013, kertoo Sähköliiton sopimus-
vastaava Jari ollila.
Hän toteaa työnantajapuolen

heittäneen ensin koepallon purka-
malla yksipuolisesti helsinkiläistä
hotellityömaata koskeneen työmaa-
sopimuksen, mikä johti ammatti-

osastojen ja Sähköliiton toteutta-
miin lakkoihin.
Lakkojen jälkeen STTA nosti Säh-

köliittoa vastaan oikeusjutun työ-
tuomioistuimessa. Ollila kertoo, että
työnantajapuoli yritti oikeudenkäyn-
nillä muuttaa työehtosopimuksen
vakiintuneen tulkinnan. Työtuomio-
istuin kuitenkin tuomitsi kaikki viisi
kanteessa esitettyä vaatimusta Säh-
köliiton eduksi.
– STTA jatkaa työehtosopimuksen

työmaasopimusmääräyksiä kohtaan
aloittamaansa hyökkäystä meneil-
lään olevissa työehtosopimusneu-
votteluissa, Ollila puuskahtaa.
– Tämän kai olisi pitänyt olla odo-

tettavissa, kun kerran työtuomiois-

tuimen tuomion otsakkeen mukaan
riidassa oli kyse muun muassa siitä,
mitä sanalla ”sopia” tarkoitetaan.
STTA:n mielestä sopiminen tarkoit-
taa sitä, että työnantajalla on oikeus
määrätä kaikesta yksipuolisesti.

stta:N taVoite
todettu laittomaksi
työtuomioistuimessa
– Sähköliitolla olisi valmius tavoi-
tella työllisyys- ja kasvusopimuksen
mukaista neuvottelutulosta ja ke-
hittää työehtosopimuksen tekstejä
yhdessä työnantajien kanssa, mut-
ta STTA pyrkii edelleen härkäpäises-
ti tavoitteeseen, jonka työtuomio-
istuin on jo todennut laittomaksi,

Sähköistysala ylityökiellossa
neuvottelupäällikkö tero heiniluo-
ma toteaa.
Puheenjohtajamartti alakoski il-

moittaa katsovansa, että STTA on
katkaissut neuvottelut.
– Pyysin STTA:n toimitusjohta-

jaa esa larsénia ilmoittamaan, on-
ko työnantajilla valmius antaa meil-
le esitys, joka ei loukkaa vanhoja
sopimustekstejä ja niihin työtuomio-
istuimen tuoreessa tuomiossa otet-
tua kantaa.
Alakoski ei saanut STTA:lta pyy-

dettyä esitystä määräaikana, joten
hän tulkitsee työnantajatahon to-
siasiallisesti näin katkaisseen säh-
köistysalan neuvottelut.!

ylityökielloN ulkoPuolella oVat:
– tasavallan presidentin kanslia,
valtioneuvoston ja eduskunnan
toiminnalle välttämätön henkilökunta

– ulkovaltojen edustustot
– puolustus-, rajavartiosto-, poliisi- ja
vankeinhoitolaitos

– välttämättömät palo-, pelastus- ja
vartiointipalvelut

– hengen ja terveyden kannalta
välttämättömät terveydenhoito-,
sairaala- ja sosiaalitoimi sekä
kotipalvelutoiminta

– lääkäri- ja sairaankuljetus
– välttämätön vesihuolto, puhtaan veden

tuotanto, jakelu ja jäteveden puhdistus
– eläinten ruokinta ja siihen kuuluvat
välittömät hoitotyöt ja lain määräämät
hätäteurastukset

– ammattijärjestöt ja niiden oppilaitokset
sekä niiden toiminnalle välttämätön
henkilökunta

– kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten
lämmitys, ilmastointi ja välttämättömät
turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä
kylmä- ja pakastelaitteiden huolto

– Suomen rajojen ulkopuolella olevat työt
sekä Suomessa työkomennuksella
olevat ulkomaiset työntekijät

Sähköistysalan

neuvottelukunta

kävi tes-neuvotteluja

hyvässä hengessä

kunnes STTA:n

työmaasopimuksen

murtamisyritys jumitti

tilanteen.

Kuva:RIITTA
KALLIO
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Vuoden 2014 Duunari-stipendiaatin Niko Pitkäsen mukaan ammattiliiton jäsenyyden hyödyistäpitäisi kertoa omien kokemusten kautta.
Sähköasentajana työskentelevä Pitkänen, 28, on saanut

nuoret mukaan ammattiosaston toimintaan selvittämäl-
lä heille, minkälaista apua Sähköliitto on hänelle tar-
jonnut.
– Samalla on hyvä selventää, että ammattiosas-

ton toimintaan voi osallistua monella eri tavalla ja
rennollakin otteella, Pitkänen huomauttaa.
Nammo Vihtavuoressa työskentelevä Niko Pit-

känen toimii Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry:n
tiedotus- ja nuorisosihteerinä. Hän käy vuosittain lä-
hialueen ammattiopistoissa kertomassa ammattiyh-
distysliikkeen merkityksestä.
– Sähköalan opiskelijoita kiinnostavat erityisesti arkiset

työhön liittyvät asiat, esimerkiksi kilometrikorvaukset. Paljon ky-
sytään myös palkoista, Pitkänen kertoo.
Äänekoskelainen Niko Pitkänen opiskelee työn ohessa sähköasentajan ammattitutkintoa Pohjoi-

sen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa. Hän on toiminut myös oppilaskunnan puheenjohtajana.!

SAK:n nuorisosihteeri Tatu Tuomela ojensi stipendin Niko Pitkäselle

SAK:laisten ammattiliittojen nuorisoseminaarissa Kiljavan opistolla.

SAK:n Duunari-stipendi Sähköliiton Niko Pitkäselle

SAKmyöntää Duunari-
stipendin vuosittain oman
alansa arvostusta nostaneelle,
aktiivisesti esimerkiksi
opiskelijajärjestössä
tai työpaikan
luottamustehtävässä
toimivalle nuorelle.
Stipendi on tuhannen
euron suuruinen.

Nyt marras–joulukuussa on jäl-
leen aika valita työpaikalle-

si luottamusmies. Luottamusmies-
ehdokkaaksi asettuminen, vaalin
järjestäminen ja vaalissa äänestä-
minen ovat merkittävä tekoja, sillä
luottamusmies on erityisen tärkeä
toimija työpaikallasi.
Luottamusmiehen tehtäviin kuu-

luu esimerkiksi työehtosopimuksien
noudattamisen valvominen työpai-
kallasi. Hän huolehtii siitä, että si-
nua ja työkavereitasi kohdellaan oi-
keudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
Hän neuvoo ja tukee myös mahdol-
listen ongelmatilanteiden sattuessa.
Luottamusmies saa käyttää työai-

Joko työpaikallasi on luottamusmies?
kaa työntekijöiden asioiden ja etu-
jen hoitamiseen.

sähköliittolaisteN oma Juttu
Luottamusmiehen on oltava Säh-
köliiton ammattiosaston jäsen ja
työpaikkasi työntekijä. Luottamus-
miehen valintaan voivat osallistua
työpaikan Sähköliittoon kuuluvat
työntekijät.
Ehdokkaat vaaliin asetetaan eh-

dokasasettelukokouksessa, joka on
pidettävä vähintään 14 kalenteripäi-
vää ennen vaalia. Kokouksesta on
ilmoitettava työpaikan ilmoitustau-
lulla viimeistään viikkoa ennen ko-
kousta.

Vaaliajasta ja -paikasta on sovit-
tava työnantajan kanssa.

luottamusmies JärJestää
Luottamusmiesvalinnan käytännön
järjestelyt hoitaa työpaikkasi luot-
tamusmies tai työhuonekunta. Vali-
tuksi tulleista henkilöistä täytetään
luottamusmiesilmoitus-niminen lo-
make, joka löytyy Sähköliiton koti-
sivulta.
Valinta vahvistetaan ammat-

tiosastosi kokouksessa. Työn-
antajalta pitää pyytää kuittaus
luottamusmiesilmoituksen vastaan-
ottamisesta sen jälkeen, kun am-
mattiosasto on valinnan hyväksynyt.

Tämän jälkeen luottamusmiesil-
moitus on toimitettava Sähköliit-
toon. Luottamusmiesvalinnoista on
toimitettava Sähköliittoon ilmoitus
kahden vuoden välein, vaikka muu-
toksia valintoihin ei tulisikaan.

Jos työPaikaltasi
Puuttuu luottamusmies
Luottamusmiesvalinnan käytännön
järjestelyt työpaikallasi hoitaa luot-
tamusmies. Jos työpaikallasi ei vie-
lä luottamusmiestä ole, ota yhteyttä
omaan ammattiosastoosi tai Sähkö-
liiton työehtoasiamiehiin. Heiltä saat
neuvot ja avun luottamusmiesvalin-
nan järjestämiseen.

Vaalissa tarvittavat ohjee
t

ja lomakkeet sekä työeht
o-

asiamiesten yhteystiedot

löydät sivulta

www.sahköliitto.fi.

Työpaikoille, joilta luottamusmies
puuttuu, sellainen voidaan järjestää
milloin tahansa.
Ammattiosastot kantavat vastuun

siitä, että osastojen edustamille työ-
paikoille on valittu luottamusmies.
Osastot pitävät yhteyttä työpaikoille
ja kannustavat ja tukevat jäseniä va-
litsemaan luottamusmiehen.!

Stora Enso Veitsiluodon tehtailla Kemis-sä sattui vakava sähkötapaturma 20. lo-
kakuuta. Kunnossapitoyhtiö Eforan sähkö-
asentaja loukkaantui vakavasti työskentelyn
yhteydessä syntyneen valokaaren vuoksi. On-
nettomuus sattui kello kahdeksan jälkeen
aamulla kuorimon kytkinlaitoksella. Pahoja
palovammoja saanut mies kuljetettiin sairaa-
lahoitoon.
Valokaari on fysikaalinen ilmiö, joka syn-

tyy kun kahden elektrodin välinen sähkökent-
tä nousee niin suureksi, että sähkövirta pur-
kautuu sähköä huonosti johtavan materiaalin
läpi.
Onnettomuustutkinta on vielä kesken. Tiet-

tävästi sähkötapaturman uhri on kokenut am-
mattilainen, joka luuli, ettei työkohteessa ole
jännitettä.
Veitsiluodosta kuultiin alkuvuodestakin ikä-

viä uutisia, kun Stora Enso ilmoitti sulkevansa
yhden tehtaan paperikoneista ja että 88 työn-
tekijää saa lähtöpassit. Syyksi yhtiö kertoi ai-
kakauslehtipaperin kysynnän heikkenemisen.
Päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistava
kone suljettiin pysyvästi huhtikuussa.
Lisää sähkötapaturmista sivulla 11.!

Musta maanantai Veitsiluodossa

Kuva:JUHA
JUM
ISKO
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Aaltopahvitehtaan sähkövers-
taalla istuskelee huolestu-
neen oloisia sähköasentajia.

Osa-aikaeläkeläinen ja varaluotta-
musmies Tapio Virtanen, 58, pukee
huolen sanoiksi:

– Tässäpä meillä on oikea tyyppi-
esimerkki, olemme tulppana nuorten
töihin pääsyn edessä ja sitten menos-
sa kertahumauksella kaikki pois.

Luottamusmies Jorma Ilmonie-
mi, 62, kuvailee alan muutosta:

– 40 vuotta sitten kaikki perustui
reletekniikkaan, nyt on hallittava tie-
totekniikka. Täällä oli puolitoista tu-
hatta ukkoa töissä, nyt on puolitois-
ta sataa. Konekanta oli reilusti kym-
menkertainen ja koneet hitaampia.
Nyt koneita on kymmenkunta ja ta-
sostanssi takoo pahvia 6 000 iskua
tunnissa. Joka iskulla syntyy 8 uutta
laatikkoa.

Aika iso määrä laatikoita jäisi te-
kemättä, jos kone hetkeksi seisahtai-
si.

Työ Jolla onVälIä
Huolto- ja kunnossapitoporukan te-
kemä työ on keskeistä koko tehtaan
toiminnan kannalta. Virtanen ja Il-
moniemi pohtivat, että tärkeää työtä
on mukava tehdä. Ja hienoa on saa-
da tehdä työtä mukavassa porukassa.

40 vuotta huolto- ja kunnossapito-
töitä ovat paiskineet myös Kari lind-
ström ja Matti Veijalainen. Työpaik-
ka on ollut sama. Työnantajan nimi
takin selässä on vaihdellut. Reilun
kuusi vuotta siellä luki ABB ja sitten
syksystä 2013 Empower.

Tytöttely ei haittaa
kunhan on työtä

Metsäteollisuudessa on neljänkymmenen
vuoden sisällä tapahtunut huima muutos. Stora
Enso Packagingin Lahden tehdas valmistaa
aaltopahvipakkaukset nyt paljon pienemmällä

henkilöstöllä ja konekannalla. Työ on tietokoneistunut
ja kunnossapitoväki ukkoutunut.

Teksti ja kuvat: Jonna HEInIlUoMa

Empowerin asentajiin kuuluvat
myös 61-vuotias Jukka Kirsi ja jou-
kon kuopus Kerttu Pyrhönen, 21.

– Kunnossapitoon ei hirveästi tun-
kua ole, mutta nuoret, jotka täällä
kerran käyvät harjoittelussa, tulisivat
mielellään toistekin, työpaikkakou-
luttaja Ilmoniemi toteaa.

MUKaVInTaTyössä
onVaPaUs JaVaIHTElU
Sähköasentaja Kerttu Pyrhönen on
malliesimerkki nuoresta, joka alkuun
suhtautui tehdastyöhön varauksella,
mutta sitten ihastui ikihyviksi.

– Kivointa on, kun pystyy vai-
kuttamaan omaan työpäivään. Täs-
sä pystyy aika hyvin itse miettimään,
missä järjestyksessä työt tekee, sa-
noo nainen, joka sai talosta harjoitte-
lupaikan opintojensa kesäloman ajak-
si neljä vuotta sitten. Toiseen harjoit-
teluun hän tulikin sitten heti jouluna.

Vuonna 2011 Heinolan ammatti-
koulussa kaksoistutkinnon suoritta-
nut ylioppilas pääsi valmistumisensa
jälkeen tehtaalle kesätöihin. Siitä al-

koi määräaikainen pesti, joka vaihtui
puolitoista vuotta sitten vakituiseksi.

– Parasta työssä on onnistuminen,
se kun saa ratkaistua jotain, mitä on
pohtinut pitkään. Myös uuden asian
oppimisesta saa virtaa, Pyrhönen to-
teaa.

TyöTäTEHdään nyT
asIaKKaallE
Työn ikäviä puolia Pyrhönen joutuu
miettimään oikein tosissaan. Joku
saattaisi karsastaa tehdastyön
likaisuutta, mutta Pyrhöstä se ei
haittaa.

– Eiväthän ne ole omat vaat-
teet, jotka tässä likastuvat, hän
tokaisee.

Tuotannon asettamat pai-
neetkaan eivät naista hätkäytä.
Isoja varastoja ei nykyään enää
pidetä yllä, joten kun tilaus tu-
lee, laatikoita on tuotettava no-
peasti ja paljon.

– Pieni paine saa tekemään
töitä entistä paremmin, Pyrhö-
nen toteaa. Hän on sisäistänyt

hyvin asiakaspalveluasenteen. Ul-
koistetun huolto- ja kunnossapito-
osaston on pystyttävä palvelemaan
asiakastaan aaltopahvitehdasta aina
vain paremmin ja paremmin.

TyöVaaTII KIElIPääTä
Ilmoniemi ja Virtanen ovat silmin-
nähden tyytyväisiä siihen, että juuri
Kerttu Pyrhönen on päätynyt heidän
tiimiinsä. Nainen on kuulemma fiksu
ja sanavalmis, diginatiivi ja kielitai-
toinen.

– Peruskoulussa oli hyvä opo. Hän
ehdotti kaksoistutkintoa ja sähköala
tuntui oikealta, Pyrhönen itse pohtii
valitsemaansa polkua. Kielitaito puo-
lestaan on peräisin Itävallasta, mis-
sä hän kävi ensimmäiset kolme kou-
luvuottaan.

– Iskä teki Euroopassa paperiteh-
taiden projekteja, joten vietin siellä
paljon aikaa lapsena.

Nyt saksan taidosta on hyötyä.
Aaltopahvikoneet ovat Saksasta ja

Sähköverstaalla juttelivat

Tapio Virtanen, ryhmän esimies

Markku Hälinen, Kerttu

Pyrhönen ja Jorma Ilmoniemi.
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On aika epä-
todennäköistä,
että voisin olla 41
vuotta samassa
työpaikassa.
Sellaisia työuria
ei enää ole.

painokoneet Sveitsistä, siksi tehtaal-
la käy muutaman kerran vuodessa
saksankielisiä spesialisteja.

– Alkuun on aina vähän kankeaa,
sitten puhe alkaa taas sujua, sanoo
Pyrhönen, joka on oppinut alan sa-
naston kokonaan työmaalla. Sähkö-
kuvissa tekstit ovat saksaa ja eng-
lantia. Loput sanat hän kysyy mat-
kan varrella.

KUnnossaPIdon aInoa naInEn
EI loUKKaannUTyTöTTElysTä
Kerttu Pyrhönen on hyvä vianhaus-
sa. Tippaleipäaivoilla hahmottaa
helposti, mikä johtaa mihinkin. Hyö-
dyksi ovat myös pienet sormet, joil-
la tarkkuutta vaativa näpertely on-
nistuu.

– Oikeasti ei ole eroa, onko nai-
nen vai mies, hän toteaa stereotypi-
oita testaavien kysymysten edessä.

Suurempi erottava tekijä on ikä.
Kaverit ovat kauhistelleet, miten voi
pärjätä porukassa, jonka keski-ikä

ilman Pyrhöstä olisi muhkeat 58,5
vuotta.

– Olen kai sitten henkisesti sa-
malla tasolla, hän virnuilee ja innos-
tuu puhumaan siitä, kuinka mahta-
vaa on, kun ympärillä on konkareita,
joilta on helppo kysyä apua.

Se, että nämä puhuvat hänestä
tyttönä ei haittaa.

– Olen kunnossapidon ainoa nai-
nen ja vasta 21-vuotias. Tottahan
olen vanhojen silmissä tyttö vielä.

MaaIlMa MUUTTUU, säHKö Jää
Nuoret pitävät teollisuutta Suomes-
sa vähän epävarmana ala. Nykypäi-
vänä pitää varautua monenlaiseen
tulevaisuuteen. Niin Pyrhönenkin
tekee. Vapaa-ajallaan hän opiskelee
sähkötekniikkaa ammattikorkeakou-
lussa Mikkelissä.Vasta aloittanut ai-
kuisopiskelija valmistuu neljän vuo-
den päästä sähköinsinööriksi.

– En välttämättä halua muita töi-
tä,mutta tuli tiedon jano. On hyvä pi-
tää vaihtoehdot auki, Pyrhönen poh-
tii.

Ulkomailla työskentelykään ei
olisi hänelle mahdottomuus. Hän-
tä kiinnostaisi ainakin käydä katso-
massa, miten muualla toimitaan. Pa-
periteollisuutta sen ei välttämättä
tarvitsisi olla.

– Sähköhän pysyy aika samana.
Uskon, että alalta löytyy aina jotain
työtä tehtäväksi. On aika epätoden-
näköistä, että olisin 41 vuotta sa-
massa työpaikassa niin kuin nämä
muut. Sellaisia työuria ei vaan enää
ole. ■

Kerttu Pyrhönen ryhtyy

luottamusmieheksi ensi

kesäkuun lopussa, kun Jorma

Ilmoniemi jää eläkkeelle.

Marraskuun puolivälistä lähtien Säh-
köliiton sopimusala- ja oppilasjäsenet
ovat saaneet jäsenetuna lakineuvon-
taa myös muissa kuin työsuhdeasi-
oissa. Maksutonta asianajajan puhe-
linneuvontaa antaa Asianajotoimisto
Kasanen & Vuorinen Oy. Neuvontaa
annetaan maanantaista perjantaihin
kello 9–15 numerosta 040 809 9900.
Heinäkuussa palvelussa on kesätauko.
Neuvonnan piiriin kuuluvat Sähkö-

liiton jäsenten yksityiselämään liitty-
vät oikeudelliset asiat, kuten perintö-,
testamentti-, ja perheoikeudelliset asi-
at, avoparien oikeudelliset asiat, perin-
tö- ja lahjaverotus, huoneenvuokra- ja
asunto-osakeyhtiöasiat, kiinteän ja ir-
taimen omaisuuden kaupat, vahingon-
korvausasiat sekä pankki- ja vakuu-
tusasiat.
Neuvonta ei koske asiakirjojen tutki-

mista ja laatimista.

Soita asianajajalle:
040 809 9900 ma–pe kello 9.00–15.00

(Puhelinneuvontaa annetaan vain tästä numerosta.)

Maksutonta
puhelinneuvontaa
perheen lakiasioissa

Uusi jäsenetu

EtU koSkEE MyöSoPPilaSjäSEniä!

SAK:n kulttuurirahaston apurahojen haku vuodelle 2015 on käynnistynyt. Apurahojavoi hakea joulukuun loppuun mennessä. SAK:n kulttuurirahastolle tarkoitetut hake-
mukset postitetaan kuitenkin omaan ammattiliittoon.
Poikkeuksellisesti Kustannusosakeyhtiö Tammen rahaston hakuaika päättyy

31.3.2015, samoin hakemuksia kesäksi Savonrannan kirjailija-
ja kääntäjäresidenssiin otetaan vastaan 31.3.2015 saakka.
Apurahojen jako julkistetaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Apurahojen saajille

päätöksestä pyritään ilmoittamaan jo hieman aiemmin
Kulttuuriapurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset

jäsenet tai harrastajaryhmät. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti taidepainotteisia kult-
tuuriharrastuksia.
Hakusovellus ja ohjeet löytyvät Kansan Sivistysrahaston sivuilta:

http://www.sivistysrahasto.fi/00010035-hakuohjeet

kUlttUUriaPUrahat jaoSSa
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Sähköliiton edustajisto teki selväksi kan-
tansa EK:n ehdottamaan lakko-oikeu-
den kaventamiseen. Julkilausumassaan

edustajisto tyrmäsi rajoitusehdotukset al-
kuunsa. Myös edustajiston puheenjohtaja Sep-
po Fahlström otti kantaa asiaan avauspu-
heessaan.

– Työtaisteluoikeus on kansalaisten perus-
oikeus, eikä sen rajoittamiselle ole todellisia
perusteita. Ylityökieltojen ja erilaisten lakko-
jen mahdollisuus on tae siitä, että neuvotelta-
essa otetaan huomioon molemmat osapuolet.

Fahlström pitää EK:n tavoitetta erittäin ar-
veluttavana ay-liikkeen kannalta.

– Työehtosopimuksilla työnantaja käytän-
nössä ostaa työrauhan sopimuskaudelle. Mi-
tä enemmän lakko-oikeutta rajataan, sen vä-
häisemmäksi työrauhan merkitys työehtosopi-
muksissa osoittautuu.

TyöMaaSOpiMuS
ei MyyTäVänä
Liittopuheenjohtaja Martti alakoski puoles-
taan lähetti terveisiä STTA:lle, joka yrittää kes-
ken olevissa neuvotteluissa nakertaa pohjaa
sähköistysalan urakkatöiltä torppaamalla hy-
vin toimineen työmaasopimuskäytännön.

– Työmaasopimus on työnantajan ja urak-
karyhmän välinen sopimus tehtävästä urakka-
työstä.Menettely on toiminut alalla hyvin vuo-
sikymmenten ajan. Miksi hyvin toimiva käy-
täntö pitäisi romuttaa, Alakoski ihmetteli lii-
ton sopimustilanteeseen ja talousasioihin kes-
kittyneessä ajankohtaiskatsauksessaan.

TalOuSaSiaT keSkiöSSä
Edustajisto päätti pitää jäsenmaksun ennal-
laan 1,4 prosentissa. Tulevan vuoden paino-
pisteiksi vahvistettiin myös liiton järjestö- ja
hallintorakenteiden kehittämistarpeiden sel-
vittäminen, työsuojeluorganisaatioiden henki-
lövalinnat sekä jäsenkampanjan toimenpiteet.
60-vuotisjuhlavuosi tulee näkymään liiton toi-
minnassa, erityisesti viestinnässä ja Oulussa
pidettävillä Volttipäivillä.

Talouspäällikkö Marketta Toikkonen
paukutti pöytään toimintakertomuksen ja ta-
lousarvion, joissa talouden tiukka linja oli pu-
naisena lankana. Myös työttömyyskassan lu-
vut kassanjohtaja Tarja Ojalan esitteleminä
kertoivat tiukasta taloudenpidosta näinä kor-
kean työttömyyden aikoina.

MuiSTaMiSTa Ja uuSia niMiä
Edustajisto kunnioitti hiljaisella hetkellä hil-
jattain pois nukkuneita jäseniään, ensisijaises-
ti Jack Söderholmia, liiton lukuisissa luotta-
mustoimissa ansioitunutta legendaarista ay-
veteraania, joka oli yksi harvoista liiton kultai-
sen ansiomerkin saajista.

Vuoden mittaan merkkipäiviään viettäneet
luottamushenkilöt ja toimitsijat palkittiin lii-
ton viirillä ja ruusuilla. Syntymäpäiväsankarit
Heikki kupiainen, Hannu kantanen, Mark-
ku kemppainen, pekka Häkkinen, Mika
Junnila ja Tarja Ojala saivat onnittelut koko-
uksen puheenjohtajilta.

75-henkinen edustajisto uusiutui kahden
henkilön osalta, kun TAL01:n vaalipiirin pit-
käaikainen edustaja Olavi aaltonen jäi eläk-
keelle. Hänen paikalleen nousi varajäsenTapa-
ni Ryyppö Helsingistä.Työttömyyskassan hal-
litukseen siirtynyt kari ylikauppila korvautui
Timo Mönttisellä.

Myös työttömyyskassan hallituksen jäsen
pentti laaksonen on eläköitynyt. Hänen ti-
lalleen tullut Loviisan ydinvoimalan pääluot-
tamusmies Kari Ylikauppila on vaalipiiristä
ENE02.

Johtokunnissakaan ei tapahtunut suu-
ria muutoksia. Ainoastaan työympäristöasi-
ain johtokunnan varajäsenissä tapahtui pa-
ri vaihdosta. Raimo Piiraisen tilalle tulee pa-
si ylönen ja Henri Rinta-piirron korvaa Mar-
ko Haapanen.

EläköityneenHenrikHolmbergin tilalle lii-
ton hallitukseen puheenjohtaja Martti Alakos-
ken varamieheksi valittiin Raimo Härmä. !

Edustajisto liputti
lakko-oikeuden puolesta
Teksti ja kuvat: RiiTTa kalliO

Lisää edustajistokuuLumisia
seuraavassa vasamassa.

Edustajiston tunnelmaa nostatti

yksi suljettu lippuäänestys. Myös

puheenjohtaja Seppo Fahlström

kävi pudottamassa äänestylippunsa

Jari Pöntisen pitelemään

”vaaliuurnaan”.

Julkilausumavaliokunnan Niilo Ojala, Tapio Kuusisto, Jouni

Siivonen ja Pasi Teivastenaho sorvasivat kannanoton lakko-

oikeuden puolesta.

Merkkipäiväsankarit kukitettiin.

Raimo Härmä valittiin Martti Alakosken varamieheksi liiton

hallitukseen.

Raahesta Tampereelle matkannut Marko Mourujärvi oli

yksi kauimpaa edustajiston kokoukseen saapuneista.



Kuka olet?
– Tarja Ojala, Keski-ikäinen
nainenTampereelta, töissä Säh-

köalojen työttömyyskassassa.
Mistä tulet?
– Olen kotoisin Satakunnasta Lavias-

ta ja opiskellut Tampereella.Työ on vie-
nyt eri puolille Suomea. Pisimmät ajat
olen asunut Parkanossa ja Seinäjoella,
ennen muuttoa takaisin Tampereelle.

Mistä sinut tunnetaan?
– Jos minut tunnetaan, niin siitä, et-

tä joudun kertomaan jäsenille ikäviä
asioita työttömyyteen ja kassan tiuk-
kaan talouteen liittyen. Odotan aikaa,
että olisi jotain positiivista kerrotta-
vaa, kuten varmaan kaikki muutkin.

50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Töihin pääsin jo ennen valmistu-

mista yliopistosta. Aloitin Kelassa Ou-
laisten toimistossa vuonna 1988. To-
ki ennen tätä olin tehnyt kesätöitä Ke-
lassa ja vakuutusyhtiössä useana kesä-
nä. Määräaikaiset työt Kelassa jatkui-
vat seuraavaksi Noormarkussa ja sen
jälkeen vakinaisena Parkanossa, missä
asuin yrittäjäpuolisoni kanssa yli 10
vuotta. Parkanosta perheemme muut-
ti Seinäjoelle, missä olin Kelan Länsi-
Suomen aluekeskuksessa siihen saak-
ka kun muutimme Tampereelle reilu
kolme vuotta sitten ja aloitin Sähköalo-
jen työttömyyskassan johtajana.

– Työuran kohokohtia ovat uudet
haasteet, hienointa ehkä oli kuitenkin
se, kun vuosien määräaikaisuuksien
jälkeen sain vakinaisen työpaikan kuu-
kautta ennen äitiysloman alkamista
pahan laman aikana 90-luvun alussa.

Mistä saat virtaa?
– Liikun, erityisesti kävelen mahdol-

lisimman paljon. Tänä syksynä aloitin
joogan ja se on tuntunut tähän ikään
sopivalta harrastukselta. Matkustami-
nen tuo uusia elämyksiä ja vie nopeas-
ti pois arjesta.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-
seksi?

– Laatuaika hyvien ystävien ja per-

heen kanssa.
Mikä ottaa päähän?
– Liian hektinen arki; aina on liian

kiire. Myös töissä pitäisi olla aikaa pe-
rehtyä asioihin ja suunnitella tulevaa.

Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Juhlin perheen kesken ja juhlapäi-

vän vietin matkalla auringonpaistees-
sa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan
jälkeen?

– Elämä menee eteenpäin enintään
viikon kahden suunnittelulla eikä sii-
hen pysty itse paljon vaikuttamaan.
Seuraavaksi odotan joulun aikaa, kun
silloin on kalenteri tyhjä. Olen nopea
tekemään myös isoja päätöksiä, joten
koskaan ei tiedä, mitä vielä ehdin te-
kemään.

Terveisesi Vasaman lukijoille?
– Sähköalojen työttömyyskassan

henkilökunta on hyvin sitoutunutta
työhönsä ja esimerkiksi hakemusten
käsittelyajat on saatu pidettyä lyhyinä
vaikka hakemuksia tulee paljon. Työt-
tömyyskassamme käsittelyaika on ol-
lut viime vuonna keskimäärin 8,2 päi-
vää. Se on lyhyempi kuin muissa työt-
tömyyskassoissa (keskimäärin 12,2 pv).
Päivärahan saajien osuus työttömyys-
kassassamme oli 22 prosenttia jäse-
nistä, kun se keskimäärin oli kaikis-
sa työttömyyskassoissa 16,3 prosent-
tia. Viime vuonna työttömyyskassam-
me maksoi kaikista kassoista eniten lo-
mautusajan päivärahoja.

– Pidämme ensi vuonna myös jäsen-
maksumme samana kuin tänä vuonna,
vaikka suurin osa työttömyyskassois-
ta joutuu nostamaan jäsenmaksuaan
työttömyyden edelleen jatkuessa kor-
keana.

– Kaikilla tunnusluvuilla mitattuna
sekä saadun palautteen mukaan työt-
tömyyskassa ja sen ammattitaitoi-
nen henkilökunta on onnistunut hyvin
työssään, vaikka vaikeat vuodet tuntu-
vat aina vaan seuraavan toistaan. Täs-
sä ryhmässä on hyvä olla mukana.!
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Nuorekas keski-ikäinen,
niin kassa kuin johtajakin

7.11.2014
tarja
ojala
50v.
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ABB-Welcome M –ovipuhelinjärjestelmä soveltuu niin pientaloihin kuin suuriin kerrostaloihinkin. Ovipuhelimen
2-johdinjärjestelmän ansiosta asennustyö ja käyttöönotto on vaivatonta. Sisä- ja ulkoyksiköt ovat valmiiksi
koottuja, ja malleja on saatavissa sekä uppo- että pinta-asennukseen. Ulkoyksiköt ovat testatusti laadukkaat,
ja kestävät niin Suomen sääolosuhteita (-40 °C, IP55 sadesuojalla) kuin ilkivaltaakin (luokitus IK07).
Sisäyksiköksi on valittavissa luuri tai näyttö video-yhteydellä. Tuotteiden muotoilu ja väri sopii IMPRESSIVO®-
kalusteisiin. www.abb.fi/asennustuotteet

ABB-Welcome M.
Ovipuhelinjärjestelmä kerros-
ja pientaloihin.

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11

Fluke 1654B
Sähköasennustesteri

Fluke 1654B on Fluken uusin 1650 –sarjan
asennustesteri. Se on vain päivitetty vastaamaan
mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.
• Testaa asennukset SFS-6000 standardin mukaisesti.
• Kaksoisnäyttö näyttää oikosulkuvirran ja silmukkaimpedanssin
tulokset samanaikaisesti

• Suojajohtimen jatkuvuusmittaus
• Nopea suuren testivirran silmukkaimpedanssitesti
• Vikavirtasuojan laukeamisaika ja -virtamittaukset
• Nollausadapteri mittausjohtojen nopeaan nollaukseen
• B-tyypin vikavirtasuojien testaus
• Laajennettu muisti

Lisätietoa tuotteista ja tarjouksista löydät: www.fluke.fi/ajankohtaista ©2014 Fluke Corporation

Fluke 1650 -sarjan asennustesterit

Osta Fluke 1652C, saat Fluk
e 323:n kaupanpäälle.

Osta Fluke 1653B, saat Fluk
e 324:n ja ohjelmiston kaupanpäälle.

Osta Fluke 1654B, saat Fluk
e 325:n ja ohjelmiston kaupanpäälle.

Tarjous on voimassa 31.12.2014 asti. ** Lue käyttöehdot www.fluke.fi/ajank
ohtaista

ERIKOISTARJOU
S

+
Kysy Fluke-jälleenmyyjältäsi Fluke 1652C-CLAMPKIT,

1653B-CLAMPKIT tai 1654B-CLAM
PKIT erikoistarjouspa

kettia.

Edellä olevien asennustesterita
rjouspakettien ostajille annamme vielä

LED-varoitusval
on** kaupanpää

lle. Täytä kuponki ja lähetä

ostokuitti os. www.fluke.fi/ajank
ohtaista saadaksesi LED-

varoitusvalon.
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Tapaturmien torjuminen on
työnantajien ja työntekijöiden
yhteinen asia. Siinä viesti, jo-

ka välittyi sähköalan ammattilaisil-

le työympäristön ajankohtaispäivillä
Jyväskylässä.

– Me työsuojelutarkastajat emme
yksin pysty muuttamaan työturvalli-
suutta, vaan muutoksen on tapahdut-
tava työpaikoilla, kiteytti työsuojelu-
tarkastajaHeimo Niva Etelä-Suomen
aluehallintovirastosta.

Kuolemaan johtavia onnetto-
muuksia sattuu sähköalalla harvoin,
mutta pieniä loukkaantumisia jatku-
vasti.Vuonna 2011 sähkö- ja puhelin-
asentajille sattui lähes 2600 tapatur-
maa, kertoo Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton tilasto.

Haavereiden taustalla on usein
kiire, joka saa oikaisemaan turvalli-
suusohjeiden ja -määräysten noudat-
tamisessa. Tavallisimpia tapaturmia
ovat putoamiset.

– Ei käytetä putoamissuojaimia
tai henkilönostimia. Tehdään tikkail-
ta töitä ja ajatellaan, että ”minä kä-
väisen”, Niva kuvailee.

Toinen yleinen tapaturmatyyppi
ovat viiltohaavat, joita tulee esimer-
kiksi kaapeleita kuorittaessa.

Sähköliiton työympäristöasia-
mies Veijo Korhonen on huomannut,

että eri-ikäisille sähköasentajille ta-
pahtuu erilaisia vahinkoja.

– Nuorille sattuu paljon pieniä ta-
paturmia, joista ei välttämättä tule
edes sairauslomaa. Vanhemmille ta-

paturmia sattuu harvemmin, mutta
ne ovat vakavampia, hän tiivistää.

Vakavista sähkötapaturmista pi-
tää ilmoittaa Turvallisuus- ja ke-
mikaaliovirasto Tukesille. Vuosina
2007–2011 Tukesin tietoon tuli kes-
kimäärin yli kaksikymmentä sähkö-
iskua ja seitsemän valokaarionnetto-
muutta vuosittain.

Useimmat valokaarionnettomuu-

det johtuivat siitä, että jännitteettö-
myyttä ei ollut varmistettu, mittaus-
väline oli väärä tai kojeistoon putosi
metalliesine, esimerkiksi työkalu.

PereHdytys aVaiNasemassa
Vakavat työtapaturmat ovat sähkö-
alalla harvinaisempia kuin muilla ra-
kentamisen aloilla.

– Yleensä tapaturmiin liittyvät
asiat on tällä alalla hoidettu hyvin,
Heimo Niva kehuu.

Työntekijöiden perehdytys sujuu
useimmilla työpaikoilla mallikkaas-
ti. Niva kuitenkin muistuttaa, että
nuorten ja ulkomaisten työtekijöiden
perehdytykseen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Innokastakaan ke-
sätyöntekijää ei saa päästää työn tou-
huun, ennen kuin hänen osaamisensa
on varmistettu.

Ulkomaisille asentajille on tarjot-
tava työohje kielellä, jota he varmas-
ti ymmärtävät. Myös kulttuurierot on
syytä pitää mielessä. Vierastyöläiset
eivät välttämättä ole tottuneet sii-
hen, että sääntöjä noudatetaan tiu-
kasti tai että esimiehelle uskaltaa ra-
portoida turvallisuuspuutteista.

ePäKoHdat esille
Työturvallisuuslaki edellyttää, et-
tä työnantaja huolehtii turvallises-
ta ja terveellisestä työympäristöstä.
Jyväskylässä kurssilaisia askarrutti,
miten lakia tulkitaan yksintyöskente-
lyä järjestettäessä. Voiko esimerkiksi
muuntoasemalle lähteä yksin?

– Pitääkö olla kaveri vai riittääkö,
että pomo soittaa puolen tunnin vä-
lein? Nämä pitää pohtia työpaikalla.
Emme pysty antamaan siihen yksise-
litteistä vastausta, Niva sanoo.

Hän korostaa, että johtajien ja esi-
miesten tulee valvoa turvallisuus-
sääntöjen noudattamista ja näyttää
omalla toiminnallaan työntekijöille
hyvää esimerkkiä.

Myös työntekijän on tärkeää ker-

toa havaitsemistaan epäkohdis-
ta esimiehelle tai työsuojeluvaltuu-
tetulle. Jos työkaveri törttöilee, hä-
nelle kannattaa huomauttaa asiasta
suoraan.

Koulutus ja riskiarvioinnit ovat
tapaturmien ehkäisemisessä tär-
keä työkalu. Niva huomauttaa, että
myös läheltä piti -tilanteiden kirjaa-
minen on opettavaista.

Sähkötöitä tekevän on tärke-
ää muistaa, että pienikin virhe voi
maksaa koko loppuelämän.

Niva ja Korhonen muistuttavat,
että vaarallisesta työstä on oikeus
kieltäytyä lain nojalla. Pidättäyty-

misen perusteeksi riittää Korhosen
mukaan se, että työtehtävän riskit
epäilyttävät.!

Muutosjohtamisessa opittavaa
Yt-neuvottelut, organisaatiouudistus, omistajanvaihdos. Oli työpaikkaa ravistelevanmuutoksen syy mikä tahansa, työntekijää kiinnostaa aina, miten hänelle myllerryk-
sessä käy. Harmillisen usein tiedonsaanti kestää.
– Yrityksissä ei aina ymmärretä, että päätös se on huonokin päätös ja myöhemmin voi

tehdä uuden päätöksen. Löyhässä hirressä roikkuminen voi vaikuttaa vahingollisesti yk-
sittäisen työntekijän tai koko työyhteisön työhyvinvointiin, sanoo psykologi, työyhteisöval-
mentaja Pirjo Kiiskilä.
Hänen luentonsa työympäristön ajankohtaispäivillä innoitti kuulijat kertomaan esi-

merkkejä omilla työpaikoillaan tapahtuneista muutoksista.
Eräs työnantaja oli päättänyt vaihtaa vaatetoimittajaa kysymättä työntekijöiden mielipi-

dettä. Päätöksestä seurasi ongelmia, joista yksi vaaransi jopa työturvallisuuden: uusien
asujen vetoketju oli metallia.
Kertomus sai Kiiskilän puistelemaan päätään.
Kiiskilän mukaan on ikävää, jos henkilöstö sivuutetaan muutosprosessissa. Taitava

johtaja kuuntelee alaisiaan, jotka tuntevat käytännön työn vaatimukset. Hyvä johtaja an-
taa myös aikaa sopeutua muutokseen.
– Muutos voi näyttää ulkoisesti vähäiseltä, mutta työntekijän merkitysmaailmassa

harppaus voi olla iso.!

Työympäristöasiamies
Veijo Korhonen (vas.),
työsuojelutarkastaja
Heimo Niva ja
psykologi Pirjo Kiiskilä
pohtivat Jyväskylässä
työympäristöä eri
näkökulmista.

Teksti ja kuva: miNNa KUrViNeN

Vaaralliseen työhön ei
pidä suostua, painotti
työsuojelutarkastaja liiton
työympäristön ajankoh-
taispäivillä.

Torjuthan sinäkin
tapaturmia?

Sähkötöitä
tekevän on

tärkeää muistaa,että pienikin virhevoi maksaa kokoloppuelämän.
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Rankka työtahti voi ajaa
Teksti: SEija PEnttilÄ

Kuva:Em
m
iKallio

Esimerkiksi
liikunta
auttaa mielen
hyvinvointiin.



Aamulla kahvi herättää ja ilta-
päivällä kupilliset vielä vir-
kistävät. Muutama kupillinen

kahvia kuuluu monen työpäivään,
mutta voimakkaammatkin aineet voi-
vat tulla kuvioon. Dopingin voi laa-
jentaa koskemaan työelämää silloin,
kun työtehoa parannetaan tai pide-
tään yllä keinotekoisesti.

Jotta jaksaa painaa koko työ-
päivän, saattaa esimerkiksi energia-
juomista tulla jokapäiväinen virkistä-
vä aine. Kun niiden käyttö ei ole enää
satunnaista, energiajuomia voi pitää
työelämän dopingina. Juomia kulut-
tavat eniten 35–44-vuotiaat miehet.
Juomat sisältävät kofeiinia tai mui-
ta piristäviä aineita ja lisäksi soke-
ria. Sokerittomiakin energiajuomia
on, mutta yleensä sokeri on olennai-
nen osa juoman sisältämää energiaa.

Jotkut käyttävät energiajuomaa
vaihtoehtona kahville, mutta saman
vaikutuksen saa kuitenkin juomalla
kahvin sokerin kera. Yksi 0,33 litran
tölkki energiajuomaa vastaa kofeii-
nin määrältään noin kahta desilitraa
suodatinkahvia. Lisäksi tölkki sisäl-
tää 14 palan verran sokeria.

EnErgiajuoma
Ei olE harmiton
Sokeripitoiset energiajuomat ovat
varsinaisia kaloripommeja, ja niiden
käyttäminen alkaa ennen pitkää nä-
kyä vyötäröllä. Hyväkuntoinen ihmi-
nen voi juoda energiajuomia pitkän-
kin aikaa ennen kuin uhkana on liho-
minen, mutta tottumus juomiin tulee
kuntoon katsomatta.

– Hyvällä kunnolla ei ole merki-
tystä, kun tottuu käyttämään jotain
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virkistävää. Tottumuksen myötä ai-
neen teho heikkenee ja määrät kasva-
vat. Esimerkiksi energiajuomien mu-
kana tulee silloin entistä enemmän
lihottavaa sokeria, sanoo A-klinikka-
säätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Si-
mojoki.

Hän kertoo Yhdysvalloista kan-
tautuneen viitteitä siitä, että energia-
juomiin on sekoitettu tavanomaisten
virkistävien aineiden lisäksi niin sa-
nottuja muuntohuumeita. Ensimmäi-
set raportit supertehovaikutuksis-
ta on jo kirjoitettu. Suomessa viran-
omaiset eivät ole löytäneet energia-
juomista ylimääräisiä aineita, mut-
ta netin kautta tilattuihin juomiin on
hankala ulottaa tarkistuksia.

alKoholi huonontaa unta
Myös alkoholi voi olla työelämän do-
pingia. Ainakaan alkoholi ei rentou-
ta työjakson jälkeen, vaikka se antaa
tunteen, että nyt ollaan rentoja.

– Alkoholi on yksi huonoimpia ai-
neita stressin laukaisemiseen. Alko-
holi aiheuttaa unettomuutta ja te-
kee hallaa unirytmille. Ennen nukku-
maan menoa otettu alkoholi vaikut-
taa samoin, kuin jos juo pitkän kaa-
van mukaan ja kaatuu sänkyyn. Unen
laatu on silloin huono, selittää Simo-
joki.

Alkoholi ei helpota työelämässä,
mutta työ sen sijaan saattaa suojata
alkoholilta: aikaa ei ole juomiseen ei-
kä krapulassa voi mennä töihin.

rauhaSSa hiljaa
Kaarlo Simojoki näkee suomalaisen
työelämän rikkautena sen, että töissä
on monenlaisia ihmisiä. Niin suulaat
kuin hiljaisetkin hoitavat homman-
sa yhdessä. Työpaikan kahvipöydäs-
sä hiljaisten mörököllien paineet kui-
tenkin kasvavat, jos kaikkien odote-
taan olevan ulospäin suuntautuneita
ja reippaan puheliaita.

Kahvitauolla ei Simojoen mukaan
pidä ainakaan mennä tokaisemaan
hiljaiselle ihmiselle, että ”sano sinä
nyt Matti jotain...”

Jos meille hiipii yltiösosiaalinen
kulttuuri, Simojoki pelkää hiljaisten
ja vetäytyvien ihmisten olevan työ-
elämän häviäjiä. Jenkeissä mieli-
alalääkkeet ovat monien työte-
kijöiden keino pärjätä sosiaali-
sessa menossa, mutta Simo-
joki arvioi, että meillä vain
pieni joukko ihmisiä tarvit-
see lääkkeitä selvitäkseen
sosiaalisissa työtilanteissa.

Tilastojen mukaan suo-
malaiset 20–59-vuotiaat mie-

het käyttävät sitä enemmän mieleen
vaikuttavia lääkkeitä, mitä vanhem-
miksi he tulevat. Eniten käytetään
masennuslääkkeitä. Masennuslääk-
keiden tehoa on kuitenkin viime ai-
koina kyseenalaistettu. Muut kei-
not, esimerkiksi liikunta, ovat entistä
enemmän esillä, kun puhutaan mie-
len hyvinvoinnista.

Suomalainen johtamisen tyyli ei
kaikkein päällimmäisenä ota huomi-
oon työyhteisön hiljaisimpia. Simojo-
ki toteaa, että vaatii johtajalta herk-
kyyttä ottaa huomioon nekin, jotka
eivät tee numeroa itsestään.

luonnollinEn uni ParaSta
Myös unilääkkeet voivat olla työelä-
män dopingia, jos niitä käytetään pa-
rantamaan tai ylläpitämään työte-
hoa. Varsinkin vuorotyöläiset saat-
tavat helposti turvautua unilääkkei-
siin. Monia ihmisiä aamulähtö töi-
hin stressaa niin paljon, että unta on
illalla vaikea saada. Simojoki sanoo,
että unilääkkeitä käytetään yleensä
liian paljon ja liian pitkään.

– Unilääkkeet huonontavat syvää
unta, sillä niiden vaikutus aiheuttaa
sen, että aivosolut eivät lataudu yöl-
lä samalla tavalla kuin luonnollises-
sa unessa. Tästä on paljon tutkittua
tietoa.

Simojoen mukaan unilääkkeet so-
pivat vain lyhytaikaiseen käyttöön.
Niitä ei pitäisi käyttää yhtäjaksoises-
ti enempää kuin alle kaksi viikkoa.

Viime vuonna unilääkkeitä käyt-
ti 40–49-vuotiaista miehistä yli 13
500. Ikävuosien 50–59 miehistä nii-
hin turvautui yli 19 700. Kaikkiaan
20–59-vuotiaista unettomuuteen sai
lääkettä yli 47 000.

KovaSSatyöSSÄ Kovat riSKit
Jos työntekijä käyttää jotain ainet-
ta parantaakseen suoritustaan töis-
sä, työelämän doping koskettaa hän-
tä. Varsinkin, jos hän ei ikinä muu-
toin käyttäisi tätä ainetta. Simojoki
kehottaa kokeilemaan, pystyykö luo-
pumaan.

Alkoholi
on yksi
huonoimpia
aineita
stressin
laukaisemiseen.

– Jos päätät, että tänään et käy-
tä, mutta käytät kuitenkin, olet riski-
rajoilla. Esimerkiksi jos siitä yhdestä
olutpullosta luopuminen on vaikeaa,
niin tulisi miettiä juomistaan, tiivis-
tää Simojoki.

Hän muistuttaa, että työssä ei
pidä asettaa liian kovia tavoitteita.
Työn vaatimusten pitää olla sopivia
siihen, mitä ihminen jaksaa ja osaa.

– Esimerkiksi aliurakoitsijat teke-
vät usein pitkää päivää ja urakalla.
Siinä on isot riskit alkaa käyttää pi-
ristäviä aineita, että pärjäisi työelä-
mässä.

– Parikymppisenä jokaisella on
ajatus, että ei ole vuorta, jota ei ylit-
täisi. Jatkuvasti liikaa tehoja ei voi
kuitenkaan repiä irti. Kroppa menee
rikki vain kerran.

rajanSa KahvittElullaKin
Johtavan ylilääkärin Kaarlo Simojo-
en on iltapäivällä saatava pari ku-
pillista kahvia, että hän jaksaa tehdä
työpäivän loppuun. Monet muut toi-
mivat samoin ja kahvilla onkin hy-
viä vaikutuksia. Kahvi muun muassa
virkistää ja antaa tilaisuuden jutella
työkavereiden kanssa.

Kahvin juonnille on vaikea
asettaa rajoja,mutta ei ole suo-
tavaa, että kupilliset muuttu-
vat pannullisiksi.Vatsalaukku
ei kestä määrättömästi kahvia

päivän aikana. Simojoki sanoo
yhden rajan tulevan vastaan sil-

loin, kun kahvi alkaa närästää. !

Ylilääkäri Kaarlo Simojoki

muistuttaa, että kroppa voi

mennä rikki liiasta työstä ja

stressistä.
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Tätä kirjoitettaessa sähköis-tysalalle ei ole vielä saatu

(työnantajan asenteesta johtuen)

neuvoteltua yleissitovaa työehtoso-

pimusta. Täytyy pitää mielessä, et-

tä mitä enemmän alan toimijoina

on järjestäytymättömiä työnantajia

ja työntekijöitä, sitä epävarmempi

on alan tulevaisuus.

Tosiasiassa yritykset tuskin ha-

luavat sähköistysalalle normisito-

vaa sopimusta, koska siinä tilan-

teessa ei olisi muita kuin häviäjiä.

Käytännössä yrityksissä sovittai-

siin, mitä sovittaisiin ja urakoitsi-

jat taistelisivat verissä päin siitä,

kuka tekee työt halvimmalla. Liike-

vaihdot sekä sen seurauksena voi-

tot pienenisivät, ja vain vahvimmat

yritykset jäisivät henkiin.

Asia koskee sekä yritysmaail-

maa että ammattiyhdistysliikettä.

Kenenkään etu ei ole täysin hallit-

sematon tilanne työmarkkinoilla.

Luulenpa, että suurimpia kärsijöitä

olisivat työnantajat, vaikka heistä

kaikki eivät sitä tiedosta.

•••
Vahva luottamushenkilöverkosto

ja toimivat työhuonekunnat ovat

Sähköliiton voimavara. Vastaavasti

työnantajapuolella ne työnantajat,

jotka noudattavat työehtosopimus-

ta, ovat sähköistysalan selkäran-

kana. Rehdit yrittäjät toimivat peli-

sääntöjen mukaan, eivätkä omilla

tulkinnoillaan aiheuta tilanteita,

jotka viime kädessä ratkaistaan

eri oikeusasteissa.

Jatkuvan neuvottelun periaate

sopimuskaudella, tulkinnoissa ta-

pahtuvien ylilyöntien välttäminen

ja erimielisyyksien nopea ratkai-

seminen takaavat työrauhan sopi-

muskaudelle. Se on kummankin

työmarkkinaosapuolen etu.

•••
Urakkapalkkauksen väheneminen

ja aikapalkkauksen lisääntyminen

sähköistysalalla selittyy osittain sil-

lä, että uudistuotanto on vähenty-

nyt. Saneerauskohteiden lisäänty-

misen pitäisi korvata vaje, mutta

nykyään osa saneeraustöistä teh-

dään aikapalkalla.

En oikein ymmärrä työnantaji-

en ajatuksenjuoksua, kuinka heil-

lä on varaa teettää selkeä urakka-

työ asentajilla aikapalkalla. Silloin

työkohteen tuntimäärät kasva-

vat suuriksi, kun otetaan huomi-

oon kohteen koko. Mielestäni työ

kannattaa aina, mikäli se suinkin

on mahdollista, tehdä urakkapalk-

kauksella, lukuun ottamatta tilaa-

jan laskutyönä teettämiä töitä.

Ainakin pääkaupunkiseudulla

olen kuullut huhua valitettavasta

menettelystä. Sen mukaan urak-

karyhmän kärkimies tai kärkimie-

het työnantajan johdolla jakavat

urakan niin, että kärkimies saa

urakkapohjia muiden työryhmän

jäsenten jäädessä urakan ulos-

maksupalkalle. Työnantaja halu-

aa tällä toimenpiteellä alentaa työ-

kustannuksia urakkatyömaalla.

•••
Vuokratyö on yksi sähköistysalan

ongelmista, ainakin jos katsomme

asiaa vuokrayrityksen työntekijöi-

den kannalta. Palkkataso ei voi ol-

la hyvä, koska vuokraajan tuntive-

lotuksen taso ei sitä mahdollista.

Työsopimus on usein niin sanot-

tu nollasopimus, minkä mukaan

mennään töihin silloin kun määrä-

tään. Tässä kohtaa on selvyyden

vuoksi erotettava toisistaan vuok-

ratyö ja lainatyö. Työvoiman lai-

naamisessa urakoitsijat lainaavat

asentajia toisilleen. Tällöin työso-

pimukset ja urakkatyön palkkaus

ovat yleensä kunnossa.

Vuokratyössä on jakomielinen

tilanne; hyvä jos on työtä tarjolla,

mutta millä työehdoilla ja -ajoilla.

Töiden ulkoistaminen kaikilla

aloilla on haaste koko ammattiyh-

distysliikkeelle. Ulkoistamisten yh-

teydessä työehdot kaikilta osiltaan

huonontuvat. Tässä tilanteessa ni-

menomaan vuokratyövoima usein

tulee mukaan kuvioihin.

Vuokratyövoiman asemaa on vii-

me aikoina pyritty parantamaan,

mutta vielä on runsaasti paranta-

misen varaa.

Orjakauppa on tietääkseni lope-

tettu jo aikoja sitten. Vuokratyön

yleistymisen myötä näyttää siltä,

että EU:n alueella se on tullut uu-

delleen käyttöön.

ku

ukauden

KuvaKuva

Sähköistysalalla riittää vielä haasteita

KÄRKIMIES
SEPPO FAHLSTRÖM
Edustajiston puheenjohtaja,
sähköasentaja

Vasama julkaisee lukijoidensa ottamia kuvia kuukausittain. Lähetä

ajankohtainen, mielenkiintoinen tai hauska kuvasi osoitteella

vasamalehti@sahkoliitto.fi.

Kerro mielellään jotain myös itsestäsi, tietysti mieluusti omakuvan

kera. Luvassa on mainetta, kunniaa ja yllätyspalkinto. Tämänkertainen

kuvaaja palkitaan lomaviikonlopulla Sähköliiton lomapaikassa

Kaarniemessä, Kotkassa.

Kuvassa Mika Raitokari
Thingvellirin luonnonpuistossa,
joka sijaitsee Euraasian
ja Pohjois-Amerikan
mannerlaattojen
erkanemiskohdassa.

”Koivulan pojat”kävivät viime

kesänä kalastusretkellä Islannissa.

Yli 45 vuotta yhtä pitäneet, Koivulan

kaupunginosasta kotoisin olevat porilaiset

herrasmiehet kokoontuvat vuosittain

lomamatkan merkeissä. Porin Seudun

Sähköalantyöntekijät ovat ”pojissa”

hyvin edustettuna, sillä mukana ovat

veljekset Petri ja Mika Raitokari sekä

naapurikaupunginosasta mukaan

”hangaround”-jäseneksi hyväksytty

Raimo Härmä, jota ei vielä hänen

50-vuotispäivänäänkään pidetyssä

kokouksessa kelpuutettu täysjäseneksi.

Kuva:RAiM
O
H
äRM
ä
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JÄSENPALVELUT Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00

Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiKoonnut: Jonna Heiniluoma

Pidä jäsentietosi
ajan tasalla
Muistathan kertoa tietojesi muut-
tumisesta aina meille. Se on varsin
helppoa kun konstit on monet.
" Voit päivittää tietosi Sähköliiton
verkkopalvelussa.
" Voit laittaa viestiä osoitteeseen
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.
" Aina voit myös soittaa puhelin-
päivystyksemme numeroon 03 252
0303. Vastaamme arkisin kello
9.00–11.00 ja 14.00–15.00.
" Tai täytä tuo vieressä oleva loma-
ke ja lähetä se meille kirjekuoressa.

Tästä sähköiseen
lomakkeeseen:

&

&

JÄSENETU!

LUE JA TÄYTÄHUOLELLISESTI!

Lomalle
Kaarniemeen?
Kaarniemessä voit majoittua ta-
sokkaissa mökeissä tai viihtyisis-
sä perhehuoneissa. Sieltä voit myös
vuokrata edullista saunomis- ja ko-
koustilaa.
Parhaiten vapaat ajat selviävät

ottamalla yhteyttä lomapaikan isän-
tään puh. 0440 557 841 tai
tapio.haikka@sahkoliitto.fi.

Ammattiliitto –
enemmän
kuin pelkkä
työttömyyskassa
Ammattiliitto neuvottelee puolestasi
paremmat työehdot ja palkat. Liitto
on tukenasi, jos kohtaat ongelmia
työelämässä. Mitä enemmän meitä
on, sitä paremman teemme työelä-
mästämme.

F-Securen Safe-tuotteet
kotikäyttöön alennuksella
F-Secure antaa 20–40 euron alennuksen Safe-tuotteistaan, jotka suojaavat
Windows-tietokoneet, Macit, älypuhelimet ja tabletit (Android ja iOS) haitta-
ohjelmilta ja muilta internetin vaaroilta. Safe-tuotteiden alennetut hinnat ovat

" F-Secure Safe 1 vuosi, 3 laitetta: 39,90 euroa (norm. 59,90 euroa)
" F-Secure Safe 1 vuosi, 5 laitetta: 49,90 euroa (norm. 79,90 euroa)
" F-Secure Safe 1 vuosi, 7 laitetta: 59,90 euroa (norm. 99,90 euroa)

Pyydä linkki, josta pääset ostamaan ja asentamaan tuotteen sekä kampanja-
koodi omasta ammattiosastostasi.

AMMATTILAINEN
TIETÄÄ

MISTÄ ETSIÄ.

SINUN ETUSI ON MEIDÄN TYÖTÄMME.
ETSI AMMATTILIITTOSI – LIITOT.FILIITOT.FI
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Energia 2014 –messujen vetonauloina oli-vat tulevaisuuden energiaratkaisut. Esillä
olivat muun muassa älykkäät energiaratkaisut,
energiansäästö, uusiutuvat energiat, liikenteen
uudet energiaratkaisut ja vetytalous. Myös voi-
malaitostekniikka ja ydinvoima olivat esillä
Tampereen messukeskuksessa lokakuun lo-
pulla järjestetyillä messuilla.

Energia-alan
ammattilaiset
koolla Tampereella

Teksti ja kuvat: riitta kallio

Onnistuneet messut keräsivät messukes-
kukseen yli 8200 messuvierasta ja 360 näyt-
teilleasettajaa Suomesta ja kymmenestä
muusta maasta. Energia-alan ammattilaisil-
la oli käytössään hulppeat 8000 neliömetriä
näyttelytilaa sekä neljä ohjelma-areenaa, joil-
la asiantuntijat esittivät kolmen messupäivän
aikana yli 130 ajankohtaista tietoiskua. Ne kä-
sittelivät muun muassa uusiutuvaa energiaa ja
tulevaisuuden energiatehokkaita taajamia.
Energiamessut järjesti Expomark Oy, jon-

ka toimitusjohtaja tomi niemi arvioi, että Suo-
men kansalliset panostukset uusiutuvaan
energiaan näkyivät messuilla monipuolisesti.
–Tuulivoima, bioenergia, aurinkoenergia, ha-

jautetut tuotantoratkaisut sekä maa- ja ilma-
lämpöpumput esittäytyivät myös ohjelma-aree-
noilla.
Niemi oli tyytyväinen myös liikenteen uusi-

en energiaratkaisujen tulosta messuille. Esil-
lä oli muun muassa sähkö-, kaasu- ja poltto-
kennoautoja.

energia-alan päätapahtuma
Energiamessut muodostavat rungon kah-
den vuoden välein Tampereella järjestettävil-
le EnergiaForum-tapahtumille. Muita Energia-
Forum 2014 -tapahtumia olivat Energiapäivä,
Energiakongressi, Turvepäivä, Kuis lataa?
–sähköautoseminaari ja englanninkielinen
tuulivoimaseminaari.
Messujen yhteydessä jaettiin vuoden Ener-

giaOivallus-kisan voittajille yhteensä 10 000
euron palkinnot. Ne menivät kestiläläiselle

AEL:n osasto kiinnosti erityisesti opiskelijaryhmiä.

Stirling-koneen energialähdettä pohtivat myös

Metropolian energia-alan opiskelijat Aleksi Kivioja ja

Tami Mäkelä.

Tuulivoimayhdistyksen tiedottaja Anna Tiihonen

sai vastailla monenlaisiin kysymyksiin.

Phoenix Contactin osastolla Pasi

Suvanto esitteli näppärää kojeiston

tarkistuskahvaliitintä.



Anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån
genom att logga in i webbtjänsten på adressen
www.te-tjanster.fi senast den första arbetslösa
dagen. Följ TE-byråns instruktioner; annars
är det möjligt att din rätt att få arbetslöshets-
dagpenning inte fortsätter. Utlåtandet som TE-
byrån ger, binder kassan och kassan kan inte
utbetala dagpenning ifall din jobbsökning in-
te är i kraft.

Så här anSöker
du om dagpenning
Skriv ut ansökningsblanketten på webbsidan
www.tyj.fi > material > blanketter. På samma
webbsidan hittar du blanketten på löneintyget
som kassan behöver.
Fyll i första ansökningsblankett för minst två

fulla kalenderveckor.
För att kunna betala dig inkomstrelaterad

dagpenning behöver arbetslöshetskassan vis-
sa uppgifter. Sänd kassan följande bilagor:

Ett kopia av uppsägningsanmälan eller
permitteringsanmälan.
Ifall du har företagsverksamhet som
bisyssla eller äger jord- eller skogs-
bruk, bör du sända kassan ett kopia av
senaste beskattningsbeslutet med spe-
cifikationsdel.

Ett kopia av pensionsbeslutet om du får
deltidspension eller delinvalidpension.
Ändringsskattekortet för förmån ifall du
har begärt ett ändringsskattekort för so-
cialförmånen.
Ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor
före arbetslösheten. I löneintyget upp-
ger din arbetsgivare förskottsinnehåll-
ning underkastad lön med alla tillägg;
semesterpenning (semesterpremie) och
semesterersättning meddelas specifice-
rat. Semesterpenning och semesterer-
sättning anmäls skilt.

gå igenom din anSökan
och bilagorna
Fyll i din ansökan noggrant för att kassan kan
handlägga den så fort som möjligt.
När ditt arbetsförhållande har tagit slut, kont-
rollera, att arbetsgivaren antecknat möjliga re-
sultatarvoden, produktionsarvoden, osv. i ditt
löneintyg. Även frånvaro utan lön eller veckor
under 18 timmar bör anmälas.
Kontrollera även, att löneintygsgivarens

namn, telefonnummer och e-postadress finns
i löneintyget. Arbetsgivaren kan vid behov an-
vända löneintygsblanketten på webbsidorna
www.tyj.fi > material > blanketter.

TYÖTTÖMYYSKASSA Koonnut: Jonna Heiniluoma

Päivystys: 03 252 0300, arkisin klo 9.00–11.00 • Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa,
PL 774, 33101 TAMPERE • Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi
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maatalousyrittäjä Jorma marttilalle aurinko-
energiaa hyödyntävän Viljakas-kuivurin kehit-
tämisestä sekä suunnittelun, konsultoinnin
ja ohjelmistojen asiantuntijayritys Granlund
Oy:lle, joka on kehittänyt optimointiyökalun
rakennushankkeen vaihtoehtotarkasteluihin.
Energiamessujen sisääntuloaulassa esillä

oli kotimainen UPM Biofore konseptiauto.
– Päivien aikana olemme käyneet monta

mielenkiintoista keskustelua biopolttoainees-
tamme sekä autoilun tulevaisuudesta. Kon-

septiautomme on ollut hyvä keskusteluna-
vaaja, ja monen messuvieraan viesti on ollut,
että tällaisia innovaatiota Suomi tarvitsee li-
sää, sanoo UPM:n biopolttoaineiden viestin-
tävastaava anneli kunnas.
markus alholm, Suomen Alstomin maajoh-

taja oli myös tyytyväinen messuihin.
– Tuotevalikoimastamme varsinkin uusiu-

tuva energia ja kunnossapidon ratkaisut kiin-
nostivat. Saimme myös päivitettyä alan uu-
simmat kuulumiset. !

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyt-
tämällä sähköinen ilmoittautumislomake
osoitteessa www.te-palvelut.fi viimeistään
ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Oikeus työt-
tömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittautu-
mispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia ohjeita, kos-

ka päivärahan maksaminen saattaa muuten
katketa. TE-toimiston antamat lausunnot sito-
vat kassaa, eikä kassa voi maksaa päivärahaa,
ellei työnhakusi ole voimassa.

näin haet anSiopäivärahaa
Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskasso-
jen yhteisjärjestön www.tyj.fi-sivulta kohdasta
Lomakkeet. Sieltä löydät samalla työttömyys-
kassan tarvitseman palkkatodistuslomakkeen.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahaha-

kemus vähintään kahdelta täydeltä kalenteri-
viikolta.
Jotta työttömyyskassa voi alkaa maksaa si-

nulle päivärahaa, se tarvitsee paljon tietoa. Lii-
tä hakemuksesi mukaan seuraavat dokumen-
tit:

Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai
lomautusilmoituksesta.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimer-
kiksi omistat maata tai metsää, lähe-
tä kassalle kopio viimeksi vahvistetusta
verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuo-
den 2012 verotuspäätöksestä erittely-
osineen.
Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-ai-
ka- tai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta varten, jos olet
hakenut verottajalta uuden verokortin
sosiaalietuutta varten.
Palkkatodistus vähintään työttömyyttä
edeltäneeltä 26 työssäoloviikolta. Todis-
tuksessa pitää näkyä ennakonpidätyk-
sen alainen tulo sekä siihen sisältyvät
lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lo-
marahaa ja lomakorvausta ei pidä il-
moittaa yhteissummana.

tarkaSta hakemukSeSi
Ja Sen liitteet
Jotta hakemusten käsittely olisi mahdollisim-
man nopeaa, laadi hakemuksesi huolellisesti.
Tarkasta se ja sen liitteet.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tar-

kasta että palkkatodistukseen on merkitty eri-
teltynä myös muut mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka on maksettu työ-
suhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, et-

tä siihen on merkitty mahdolliset palkattomat
ajanjaksot, kuten lomautus, vanhempainloma,
palkaton virkavapaa tai palkaton sairasloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa

on palkanlaskijan yhteystiedot. Suhteellisen
helppo tapa toimittaa työttömyyskassalle ker-
ralla kaikki ansiopäivärahan suuruuden las-
kemisessa tarvitsemamme tiedot on pyytää
palkanlaskijaa käyttämään Työttömyyskasso-
jen yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä löytyvää palk-
katodistuslomaketta, jossa kaikki tarpeellinen
on valmiiksi koottuna.

JoS JouduT TyöTTöMäkSi
TAi LoMAuTETukSi

X

X

X

X

X

oM du BLiR ARBETSLöS
ELLER PERMiTTERAd

X

X

X

X

X

Sähköautojen lisäksi messuilla oli esillä kaasu- ja polttokennokäyttöisiä autoja.

Aalto-yliopiston Karoliina Auvisen esitys aurinkosähkön tuotannon

mahdollisuuksista ja haasteista kiinnosti monia messukävijöitä.
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18.12.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 8.12.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:

www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta
OSASTOT TOIMIVAT

Jatkuu sivulla 20

003 MuHoksen
säHköTyönTekIjäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 12.12.2014 klo
18.30 Rokua Healt & Spa:ssa. Esillä
sääntöjen määräämät ja muut esil-
le tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu ja pikkujoulu. Jäsenet ter-
vetuloa puolison kanssa! - Hallitus

011 TaMpeReen seudun
säHköalanTyönTekIjäT Ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous keskiviikkona 26.11.2014 kel-
lo 18.00 osaston toimistolla, osoit-
teessa Näsilinnankatu 33 b A 25.
Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa!

011 TaMpeReen seudun
säHköalanTyönTekIjäT Ry /
eläkeläIseT
Veteraanijaosto kokoontuu maanan-
taina 24.11. klo 14.00 osaston toi-
mistolla Näsilinnankatu 33 b A. Ter-
vetuloa!

014 nokIan
säHköTyönTekIjäT Ry
Osaston syyskokous pidetään kes-
kiviikkona 26.11.2014 klo 18.00
Nokian Keilaamolla. Käsitellään
osaston syyskokoukselle sääntö-
jen määräämät asiat. Tervetuloa!
-Hallitus

020 koTkan säHköalanTyönTe-
kIjäIn aMMaTTIosasTo Ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään 8.12.2014 klo 19.00 osas-
ton toimistolla, Vesivallinaukio 5 A,
48600 Kotka. Kokouksessa käsitel-
lään myös sääntömuutosasia. Ko-
koukseen osallistuneiden kesken
arvotaan ”talvikauden lomaviikko
Kaarniemessä”. Tervetuloa! - Hal-
litus

025 loVIIsan säHköalanTyönTe-
kIjäIn aMMaTTIosasTo Ry
Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään torstaina 11.12.2014 alkaen
klo 17.00 hotelli Degerbyn kokous-
tiloissa Loviisassa. Esillä osaston
sääntöjen hyväksyminen, toiminta-
suunnitelma ja talousarvio v. 2015,
henkilövalinnat ja muutkin sääntö-
jen määräämät asiat. Kokouksen jäl-
keen ruokailu! Tervetuloa kokouk-
seen! - Ammattiosaston hallitus

026 jyVäskylän
säHköalanTyönTekIjäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään osaston toimistolla Vapauden-
katu 79 A, tiistaina 2.12.2014 klo
19.00 alkaen. Esillä sääntömääräi-
set ym. esille tulevat asiat. Tervetu-
loa! - Hallitus

029 kouVolan säHkö-
TyönTekIjäIn osasTo Ry
Syyskokous pidetään perjantaina
5.12.2014 klo 17.30 osaston tilois-

sa, Kouvolankatu 24 A 8. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Ruokailun takia sitova ilmoit-
tautuminen 21.11.2014 mennessä
p. 040 8097 029 tai kouvolansah-
kotyontekijat@gmail.com. Tervetu-
loa! - Hallitus

041 TuRun seudun
säHköTyönTekIjäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous tors-
taina 11.12.2014 klo 18.00. Kun-
toutuskeskus Petrea, sininen sa-
li, Peltolantie 3, 20720 Turku. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tarjolla ilta-
palaa. Sähköliiton edustaja paikal-
la. Tervetuloa mukaan! - Osaston
hallitus

042 Valkeakosken
säHköalanTyönTekIjäT Ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 11.12.2014
klo 17.30 uimahallin kokoustilassa.
Esillä sääntömääräiset asiat. Halli-
tus klo 17.00. Tervetuloa! - Hallitus

056 IkaalIsTenseudun
säHköTyönTekIjäT Ry
Syyskokous perjantaina 5.12.2014
klo 18.00 Jämijärvellä Reima Count-
ry Center alakerran tiloissa, osoit-
teessa Sormelantie 77, Jämijärvi.
Käsitellään syyskokoukselle kuulu-
vat asiat. Sähköasentajan ammat-
titutkintoon on mahdollista vielä
päästä mukaan. Tervetuloa!
- Hallitus

059 laHden säHköalan-
TyönTekIjäT Ry
Osaston sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 21.11.2014 klo 18.00
alkaen. Paikka: Saunaklubi, Sai-
maankatu 8, Lahti. Käsitellään nor-
maalit kokousasiat, sekä osaston
vuosittain liitolle toimitettavien asia-
kirjojen sääntömuutosasia. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu ja vapaata seu-
rustelua saunomisen merkeissä.

070 suoMenselän
säHköMIeHeT Ry
Syyskokous 12.12.2014 klo 18.00
Virroilla Cafe Mila, Virtaintie 35. Asi-
ana sääntöjen syyskokoukselle mää-
räämät asiat, esim. luottamusmies-
vaalin vahvistaminen. Kokoukseen
osallistujille voileipäkahvit. Tervetu-
loa! - Hallitus

074 kuusankosken säHkö-
MIeHeT Ry / eläkeläIseT
Eläkejaoston joulukuun kokous on
3.12.2014 klo 13.00 Kettumäen
palvelukeskuksessa. Tarjolla joulu-
puuroa. Tervetuloa!

077 saVonlInnan ja läHIyMpä-
RIsTön säHköMIeHeT Ry os. 077
Savonlinnan ja lähiympäristön Säh-
kömiehet ry os. 077 syyskokous pi-
detään Hotelli Pietarin Kylliäisen Sa-
raani kabinetissa 12.12.2014 klo
18.00 alkaen. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen 7 § määräämät asi-
at. Lisäksi kokouksessa hyväksytään

osaton sääntöjen muutos. Tervetu-
loa! - Hallitus

085 salon seudun HeIkko-
ja VaHVaVIRTaosasTo Ry
Sääntömääräinen syyskokous per-
jantaina 28.11.2014 klo 19.00 ra-
vintola Rikalassa, Asemakatu 15.
Esillä sääntömääräiset ja sääntö-
muutosasia (liiton sääntöjen 4 §:n
3). Tervetuloa! - Hallitus

094 RaaHen säHköMIeHeT Ry
Syyskokous 25.11.2014 klo 19.00,
osaston toimitilat, Ratsukatu 5 E,
Raahe. Asioina sääntöjen syysko-
koukselle määräämät asiat ja uusi-
en sääntöjen käyttöön ottaminen.
Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetu-
loa! - Hallitus

101 ylIVIeskan säHköalan
osasTo Ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 5.12.2014 klo 19.00
alkaen Ylivieskassa Bar5:ssä, Kaup-
pakatu 14. Virvoketarjoilu. Esityslis-
talla sääntömääräisten asioiden li-
säksi sääntömuutos ja kevätreissu.
Kokouksen jälkeen jouluateria Mylly-
rannassa. Tervetuloa!

104 saaRIjäRVen
säHköalanTyönTekIjäT Ry
Syyskokous Summasaaressa
4.12.2014 klo 18.00. Kokouksessa
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039 Tietoliikenne- ja Informaatiotekniikka ry

Yhdistysavaimella tehty osaston

uusi kotisivu (039.sahkoliitto.fi)

miellyttää osaston työvaliokuntaa,

johon kuuluvat Matti Keränen,

Pentti Vihavainen, Hannu

Kivikoski ja Seppo Saari.

Ammattiosasto kolmeysin vai-heisiin tiivistyy koko Suomen
tietoliikennealan kehitys. Vanha ja
kunnianarvoinen osasto on muodol-
lisesti perustettu 1956, mutta sen
juuret ulottuvat ”telefoonilaitoksen”
alkuhämäriin asti.
Osastossa on jäseniä kaikkiaan

863, joista kuitenkin maksavia on
enää 333. He tekevät työtään nyky-
ään pääasiallisesti valokuituisten tie-
toliikenneverkkojen parissa ja men-

Telefoonilaitoksesta valokuituaikaan

Teksti ja kuva: RIITTa kallIo

neisyyteen on jäänyt aika, jolloin
”releitä putsailtiin keskuksissa”.
Syyskokousta Hakaniemen toimis-

tolleen valmistelemaan kokoontunut
osaston työvaliokunta ynnäilee, että
työssäkäyvät jäsenet koostuvat ny-
kyään 40 eri työnantajan palveluk-
sessa olevista tietoliikennealan am-
mattilaisista. Osaston perustamisen
aikoihin ja vielä pitkään kaikki jä-
senet olivat Helsingin Puhelinyhdis-
tyksen palkkalistoilla. Silloin mukana

oli monia eri ammattiryhmien edus-
tajia siivoojista ja jatkajista alkaen.
– Nykyään osastossa on jäse-

niä myös eri puolilta Suomea. Suu-
rin työllistäjämme on Relacom, jossa
työskentelee 82 osastolaista. Elte-
lillä on 44, Empowerilla 23 ja Arel-
la 11 tietoliikenneasentajaa, sum-
mailee osaston puheenjohtajaMatti
keränen, Relacomin tuleva Etelä-
Suomen alueluottamusmies, joka
työkseen tekee tietoliikenneverkon
suunnitteluhommia.

VeToVasTuuTa jaeTaan
Vuoden verran osastoa luotsannut
Keränen saa kiitosta erityisesti osas-
ton Internet-sivujen uudistamisesta
muulta työvaliokunnalta, johon kuu-
luvat osaston puheenjohtajan lisäksi
Relacomin pääluottamusmies seppo
saari (joka on myös Sähköliiton hal-
lituksen jäsen), Are Oy:llä työskente-
levä sihteeri Hannu kivikoski ja talo-
udenhoitaja Pentti Vihavainen.
Relacomilla laajakaista-asennuk-

sia tekevä Vihavainen on ehdolla yh-
tiön pääluottamusmieheksi, sillä
pitkäaikainen tittelin haltija Sep-

po Saari ei aio jatkaa luottamustoi-
messaan. Myös kuopiolainen Raimo
kemppainen on ehdolla pääluotta-
musmieheksi. Tulipa kumpi tahansa
supliikeista herrasmiehistä valituksi,
pääluottamusmiehellä riittää edel-
leen haasteita.
– Relacomissa alkoivat jälleen

kerran yt-neuvottelut, Saari huo-
kaisee ja arvelee, että menee vie-
lä vuosia ennen kuin alalle voidaan
palkata uusia nuoria tietoliikenne-
asentajia.
Hannu Kivikoski toivoo, että silloin

osaston toimintaan saadaan mu-
kaan myös uusia nuoria aktiiveja.
– Toistaiseksi saamme olla ylpei-

tä Elisan ja Relacomin entisten työn-
tekijöiden vilkkaasti toimivasta elä-
keläiskerhosta Relaflexistä, Kivikoski
myhäilee.

TyöValIokunTa
TyöRukkasena
Miehet kertovat, että nelihenkinen
työvaliokunta on osoittautunut kä-
teväksi kokousten valmisteluappa-
raatiksi.
– Meillä saattaa nykyisin olla hal-

lituksen kokouksessa liki parikym-
mentä henkeä paikalla, kun vara-
miehetkit voivat tulla kokoukseen.
Syyskokoukseen on ilmoittautunut
yli 40 henkeä. Hyvin työvaliokun-
nassa valmistellut sääntömääräiset
asiat saadaan nopeasti käsiteltyä
alta pois ja päästään kokouksen
jälkeen illalliselle turisemaan muis-
ta alan asioista, ”vetämään ja jat-
kamaan kaapelia milloin missäkin
montussa”.
Osasto 039 voi ylpeillä myös sil-

lä, että SAK:n puheenjohtaja on ny-
kyään osaston jäsen. Aikanaan
Loviisan ydinvoimalan luottamus-
miehenä toiminut ja Sähköliiton
sopimussihteeriksi ja puheenjoh-
tajaksi päätynyt lauri lyly siirtyi
kolmeysin jäseneksi muuttaessaan
Tampereelta Helsinkiin 10 vuot-
ta sitten. Kovin usein Hakaniemen
herra ei ole osaston kokoukseen
kuitenkaan ennättänyt muilta kii-
reiltään. ■

Kahdeksan vuotta

sitten osasto 039

juhli 50-vuotista

taivaltaan ja kustansi

kiinnostavan

historiakirjan.
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OSASTOT TOIMIVAT

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

käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Ruokailu klo 17.00 alkaen.
Tervetuloa!

108 NurmekseN
sähköalaNtyöNtekijät ry
Syyskokous to 4.12.2014 klo
18.00 PKS:n toimitilat, Välitie 12,
Nurmes. Esillä sääntömääräiset-
ja ajankohtaiset asiat. Tervetuloa!
- Hallitus

154 PogostaN
sähköalaNtyöNtekijät ry
Vietämme vapaamuotoiset illanis-
tujaiset syöden ja juomia mais-
tellen lauantaina 29.11.2014
klo 18.00 alkaen ravintola Men-
dissä, Ilomantsissa. Ilmoittaudu
27.11.2014 mennessä Markku
Palviaiselle p. 0400 873 479. Ter-
vetuloa! Ps. Avec mukaan.
Osaston sääntömääräinen syys-

kokous pidetään Murginapirtillä
4.12.2014 klo 18.00. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa! - Hallitus

161 iNkooN Voimalaitos-
työNtekijät ry
Osaston pikkujoulut vietetään per-
jantaina 5.12.2014 klo 18.30 Loh-
jalla, ravintola Nahkurintallissa,
Nahkurinkatu 10. Tarjolla on pe-
rinteinen jouluruoka noutopöydäs-
tä. Osallistumismaksu on osaston
jäsenille 10 € ja aveceille 20 €. Il-
moittautumiset 28.11.2014 men-
nessä sähköpostilla osoitteeseen
antton.stigell@fortum.com tai pu-

helimitse numeroon 040 564
5525. Ensimmäiset 27 ilmoittau-
tujaa mahtuvat mukaan. Oma-
vastuut suoritetaan ilmoittau-
tumisen jälkeen osaston tilille:
FI45 8000 1701 3321 33 saaja:
Inkoon Voimalaitostyöntekijät ry.
Tervetuloa!

165 PäijäNteeN sähköalaN-
työNtekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
11.12.2014 Ravintola Uotissa klo
18.00. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa! - Hallitus

182 teollisuudeN
sähköalojeN työNtekijät ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina
28.11.2014 klo 18.00 osaston
toimistolla Paasivuorenkatu 2 C
4krs. Helsinki. Kokouksen esitys-
listalla sääntöjen määräämät asi-
at. Kokouksen jälkeen pientä na-
posteltavaa. Tervetuloa!

184 järVi-saVoN
sähköalojeNtyöNtekijät ry
Osasto 184 syyskokous pidetään
21.11.2014 Mikkelin Hotelli Vaa-
kunassa. Aloitamme klo 18.00
ruokailulla. Vieraana Jouni Lep-
pänen Sähköliitosta. Ilmoittautu-
miset osaston sihteerille 18.11.
mennessä, Kari Halinen p.
040 540 9597 tai kari.halinen@
sssoy.fi . Tervetuloa! - Hallitus

ONKIKILPAILUN
TULOKSET
011 tamPereeN seuduN
sähköalaNtyöNtekijät ry
12.8.2014 Ensilässä pidetyn onkikil-
pailun saalispussit on saatu punni-
tuspaikalle ja punnituksen tulokset
ovat seuraavanlaiset: 1. Lehtomä-
ki Veikko 1111 g, 2. Huhtakallio Ee-
ro 980 g, 3. Koivuluoto Martti 813
g, 4. Yli-Somero Petri 660 g, 5. Kos-
ki Reijo 509 g, 6. Kandel Timo 258
g, 7. Laurila Timo 238 g, 8. Mansik-
kamäki Antti 12 g, 9. Leppänen Tais-
to 0 g, 10. Leppänen Raija 0 g, 11.
Peltoniemi Pekka 0 g, 12. Kankaan-
pää Mauno 0 g. Kiitoksia osallistujil-
le ja hyvää syksyn jatkoa! Tv: vapaa-
ajan jaosto

Syysristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspal-
kinnon voitti Marjo Kannisto Isojoelta. Onnittelut voittajalle!

Ristikon ratkaisu

Edut SAK 2014

Tervetuloa

Solaris

Kylpylöihin!

Myönnämme SAK:lle, sen jäsenliitoille ja niiden
jäsenille alennuksia. Hyödynnä edut!

• Metallityöväen Liitto
• Paperiliitto
• Puu- ja erityisalojen liitto
• Rakennusliitto
• Suomen Elintarviketyöläisten
Liitto SEL

• Sähköalojen ammattiliitto
• TEAM Teollisuusalojen
ammattiliitto

• Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT

• Ilmailualan Unioni IAU
• Posti- ja logistiikka-alan
unioni PAU

• Rautatievirkamiesliitto
• Suomen Lentoemäntä- ja
Stuerttiyhdistys SLSY

• Suomen Merimies-Unioni
SM-U

• Veturimiesten Liitto
• Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL

• Aliupseeriliitto
(JHL:n yhteisöjäsen)

• Rajaturvallisuusunioni
(JHL:n yhteisöjäsen)

• Tulliliitto (JHL:n yhteisöjäsen)
• Vankilavirkailijain Liitto
(JHL:n yhteisöjäsen)

• Kaupanalan esimiesliitto KEY
(Palvelualan Unionin kautta)

• Palvelualojen ammattiliitto
PAM

• Suomen Huippu-urheilijoiden
Unioni SHU

• Suomen Muusikkojen Liitto
• Teatteri- ja Mediatyöntekijät
Teme

• Suomen Sosialidemokraattinen
Sanomalehtimiesliitto SSSL

• Yleinen Lehtimiesliitto

www.paivakumpu.fi
Myyntipalvelu puh. 030 608 40, Lohja

myynti@paivakumpu.fi

www.summassaari.fi
Myyntipalvelu puh. 030 608 50, Saarijärvi

myynti@summassaari.fi

www.rauhalahti.fi
Myyntipalvelu puh. 030 608 30, Kuopio

myynti@rauhalahti.fi

Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksiin. Koskee vain uusia varauksia.

Kylpylälomat –10% Palvelut ryhmille –5%
Alennus 10 % kylpylöiden normaaleista

huonehinnoista. Alennus ei koske lomapaketteja
eikä muita yksittäisiä palveluja. Ei juhlapyhinä.

Varauskoodi ”SAK-SOLARIS”

Alennus 5% normaaleista ryhmämajoitushinnoista
kokouspäivien, virkistyspäivien sekä ryhmälomien

viettoon (ei juhlapyhinä). Räätälöimme mielellämme
teille sopivan kokonaisuuden onnistuneeseen tilaisuuteen.

Ammattiliitto ja Työttömyys-
työttömyyskassa kassa

Neuvottelee puolestasi alan
palkka- ja työehdot. KYLLÄ EI

Auttaa ja neuvoo työhösi liittyvissä pulmissa. KYLLÄ EI

Antaa maksutonta oikeusapua
työpaikan ongelmissa. KYLLÄ EI

Valvoo luottamusmiehen kautta,
että työpaikallasi noudatetaan sopimuksia. KYLLÄ EI

Pitää puoliasi, jos työpaikallasi
suunnitellaan irtisanomisia. KYLLÄ EI

Tarjoaa koulutusta työelämän
taitojen kehittämiseen. KYLLÄ EI

Neuvottelee työelämää, työttömyysturvaa ja
sosiaaliturvaa koskevasta lainsäädännöstä. KYLLÄ EI

Maksaa sinulle työttömyyskorvausta. KYLLÄ KYLLÄ

Vertaa, mitä etuja ammattiliitto
tarjoaa pelkän työttömyyskassan lisäksi
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Punatiilitalon täyttää pian ko-
konaan sähköalan koulutus,
joka muuttaa Hervannan kau-

punginosaan Pyynikiltä, toiselta puo-
len Tamperetta. 8 000 neliön, 42 000
kuution ja 13 miljoonan euron talo
valmistuu joulukuussa.

Pyynikillä pakataan jo ankarasti.
– Muutto on tehtävä tammikuun

loppuun mennessä. Silloin Pyynikil-
lä alkaa remontti sinne siirtyviä sote-
alan opiskelijoita varten, Tampereen
kaupungin Tilakeskuksen hankeark-
kitehti Liisa Parviainen kertoo.

LisätiLaa innokkaiLLe
Sähköalan koulutuspäällikkö Vesa
Helminen on seurannut oppilasmää-
rien kehitystä pitkään. Sähköalan
opiskelijamäärä on lisääntynyt 20
vuoden aikana kolmanneksella. Pyy-
nikillä sähkö- ja automaatioalan sekä
tieto- ja tietoliikennetekniikan opis-
kelijoita on tällä hetkellä nelisensa-
taa.

Hervannan Sähkötaloon mahtuu
468–520 opiskelijaa ja tilat ovat täyn-
nä ajanmukaista rekvisiittaa.

– Joka alalla on omat vaatimuk-
set. Ehtoja asettavat esimerkiksi säh-
kötyöturvallisuus ja elektroniikkatuo-
tannon vaatimukset komponenttien
käsittelylle.Tilojen pitää vastata aito-
ja tuotantotiloja, joten niissä on olta-
va kaikki lakien ja asetusten sekä alan

määräysten ja standardien mukaiset
ratkaisut.

taLo jossaVoi
treenata kaikkea
Sähkötalon länsipuolen kolmikerrok-
sisesta osasta löytyy korkeita työsa-
litiloja. Nelikerroksisella puolella on
matalampia työtiloja. Keskellä on au-
la, jonne pystytetään neljän kerroksen
korkuinen tietoliikennemasto. Masto-
asennusten treenaaminen onnistuu
siis säässä kuin säässä.

Taloon rakennetaan oma tieto-
verkko opetuksen käyttöön.

– Opiskelijoilla on käytössään
kampuksen verkosta erillinen tieto-
verkko. Näin he pääsevät harjoittele-
maan erilaisia asennuksia ilman että
se vaikuttaisi koko kampuksen verk-
koon, Helminen kuvailee.

oPetustiLat
jaettutiimeittäin
Talon alin kerros on varattu sähkö-
asennustiimille. Kerroksessa sijaitse-
vat myös sähköalan metallitöiden hit-
saus- ja levytyösalit.

Toinen kerros on automaatiotii-
min. Sieltä löytyvät kappaletavara- ja
prosessiautomaation työsalit.

Kolmas kerros on elektroniikkatii-
min ja neljäs kerros tietoliikennetii-

min. Neljännessä kerroksessa sijait-
sevat myös koko kampuksen mikrotu-
en työtilat. Lisäksi talossa on väestön-
suoja ja koko tekniikan koulutuksen
käyttöön tarkoitettu keskusvarasto.

tekniikan aLojen kamPusaLue
Tällä hetkellä Hervannassa on kone-
ja metallialan koulutusta, logistiikka-
alan koulutusta, puualan koulutus-
ta sekä maalausalan, elintarvikealan
ja painoviestinnän koulutusta. Sähkö-
alan lisäksi kampukselle ovat muut-
tamassa vielä muovi- ja kumiala sekä
autoala.

– Kun keskitetään kaikki saman-
suuntainen koulutus samalle kampu-
salueelle, tilankäyttö tehostuu. Samal-
la opetusteho ja oppiminen paranevat,
tiivistää Sähkötalon rakennuttajan,
Tredu Kiinteistöt Oy:n toimitusjohta-
ja ilkka ojala. ■

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Hervannan
kampukselle on harjamittaansa noussut uusi komea
rakennus, Tredu Sähkötalo.
Teksti ja kuvat: jonna HeiniLuoma

Sähköala houkuttaa nuoria opiskelemaan

Keskellä on aula,
jonne pystytetään
neljän kerroksen
korkuinen tieto-
liikennemasto.
Mastoasennusten
treenaaminen
onnistuu siis
säässä kuin
säässä.

Opetus- ja viestintäministeri Krista

Kiuru vastaanotti kellon Tredun

ammatillisen koulutuksen johtaja

Helena Koskiselta.

Tampereen pormestari, kaupunginjohta-

ja ja kaupunginhallituksen puheenjoh-

taja Anna-Kaisa Ikonen totesi, että Säh-

kötalo on vastaus taloudellisen tilanteen

asettamiin haasteisiin.

Hankearkkitehti Liisa

Parviainen ja Tredun sähköalan

koulutuspäällikkö Vesa Helminen

Sähkötalon harjakaisissa.
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elledningen

Elektrifieringsbranschens kol-lektivavtalsförhandlingar har

förts närmare tjugo dagar utan

resultat.

Kollektivavtalets giltighetstid

utgick i slutet av september. Nu

har man varit utan avtal och utan

arbetsfredsplikt i ett par veckor.

Det torde knappast i någon an-

nan bransch vara lika svårt att

uppnå ett sysselsättnings- och till-

växtavtal. Arbetsgivarparten har

ställt upp oskäliga mål för denna

avtalsrunda. Visserligen har ar-

betstagarparten också några tex-

tförslag på förhandlingsbordet,

men de kan genomföras enligt

kostnadsprincipen plus-minus-

noll eftersom det knappast ryms

pengar med i sysselsättnings- och

tillväxtavtalet.

! ! !

Arbetsgivarparten söker begrän-

sad skyldighet att erbjuda arbete.

Det kunde eventuellt passa oss,

men våra förslag om tidlön skulle

arbetsgivaren godkänna bara om

vi godkänner arbetsgivarens di-

rektionsrätt, dvs. en utvidgning av

arbetsledningsrätten att omfatta

även arbetstider.

Våra förslag om ackordbestäm-

melser och ändringar i tabeller-

na skulle godkännas om vi god-

känner att arbetsgivaren ensidigt

får ändra innehållet i arbetsplat-

savtalet.

Ett arbetsplatsavtal är ett av-

tal mellan arbetsgivaren och

ackordarbetsgruppen som

förgrundspersonen underteck-

nar. Avtalet har flera decenni-

ers anor, och det har inte tidigare

lett till problem, förutom när det

gällde den sorgligt kända hotel-

larbetsplatsen i Helsingfors. Där

hävde arbetsgivaren avtalet en-

sidigt. Under nästan två år efter

den händelsen har det inte före-

kommit problem med arbetsavtal

på arbetsplatserna.

! ! !

Arbetsgivarens förfarande då led-

de till strejker som fackavdelnin-

garna organiserade, och också till

en strejk som förbundet utlyste.

Arbetsgivaren stämde oss inför

arbetsdomstolen för att svara på

fastställelsetalan. Vi vann ären-

det med rena papper; varför skul-

le vi alltså backa.

Det är de lokala parternas up-

pgift att komma överens om in-

nehållet i arbetsplatsavtalet. Det

är ett ärende mellan arbetsgiva-

ren och den av arbetsgivaren val-

da förgrundspersonen. Om det

blir problem med att komma öve-

rens om innehållet i avtalet har

kollektivavtalsorganisationerna

lovat komma till undsättning. Lik-

nande hjälp lovar Elektrikerför-

bundet ge till de lokala parterna

om man inte lokalt kan komma

överens om nödvändiga ändrin-

gar i arbetsplatsavtalet.

Branschen får ett nytt kollek-

tivavtal vad det lider. Vad som

hinner hända före det kan vi in-

te veta.

! ! !

Riksförlikningsmannen Esa Lon-

ka går i pension vid årsskif-

tet. Därför tvistade arbetsmark-

nadscentralorganisationerna om

vems tur det var att få föreslå en

person från de egna leden för up-

pdraget. Man lyckades inte nå

enighet om vems tur det var och

vem som skulle kunna accepte-

ras av alla, och därför fick minis-

ter Lauri Ihalainen avgöra frågan.

Jag hade hoppats att samarbet-

sombudet Harri Hietala skulle bli

riksförlikningsman. Han har en

lång arbetsmarknadserfarenhet

och känner dessutom väl till även

el- och tekniska branscher. Men

så blev det inte.

Om förhandlingarna i elekt-

rifieringsbranschen ännu drar

ut på tiden kan vi vara bland de

första kunderna på den nya riks-

förlikningspersonen Minna Hel-

les kontor

! ! !

I skrivande stund inleds Elekt-

rikerförbundets representants-

kapsmöte i slutet av veckan. Mö-

tet är ett normalt årsmöte för

representantskapet där mötets

stadgeenliga ärenden behand-

las. Före utsatt tid har inga bety-

dande förslag om förnyelse- eller

utvecklingsprojekt inkommit på

föredragningslistan, och därför

kommer den officiella diskussio-

nen på mötet att bli ganska kort.

Jag hoppas ändå att alla som

jobbar i elbranschen liksom tidi-

gare skulle utbyta erfarenheter

och diskutera branschens framtid

under mötet.

! ! !

Jag önskar er alla en rådig höst!

Förhandlingarna går trögt
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u 28 vuot ta nopeaa ja varmaa

sähkö t a r v i k e kauppaa
28 vuot ta nopeaa ja varmaa
sähkö t a r v i k e kauppaa

Tilaa uusi 276 sivuinen yli 6000 tuotteen kuvasto/hinnastomme nro 28

Kuvasto/hinnastomme on tilattavissa ja ladattavissa veloituksetta

kotisivultamme www.finnparttia.fi

Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

Normaalien asennustarvikkeiden, keskusten, lämmittimien,

valonlähteiden ja valaisimien lisäksi löydät hinnastosta

keskuskomponentit, agrikaatit, sähkömoottorit hallinta-

ja ohjauslaitteineen sekä asentajien työkaluja ja

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

SIEVI

STAR
ROLLER

UUTUUS!

UUTUUS!

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

VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN

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

CTC

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

CTC

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

CTC

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

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

CTC CTC

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



Ehdota nEtissä
Esityksiä vuoden luottamushenkilöksi voivat tehdä ammattiosastot ja
Sähköliiton jäsenet. Ehdokas voi olla Sähköliittoon kuuluva pääluot-
tamusmies, luottamusmies, työosaston luottamusmies, työsuojelu-
valtuutettu tai työsuojeluasiamies.
Tee ehdotuksesi sivun www.sahkoliitto.fi vasemmasta palkista

avautuvalla lomakkeella 31.12.2014 mennessä.

www.sahkoliitto.fi

VuodEn luottamusmiEhEllE matkalahjakortti
Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi käsitellään jäsenpalveluasi-
ain johtokunnassa. Siellä ehdokkaista kolme pääsee jatkoon ja hei-
dät esitellään Vasamassa ja Sähköliiton kotisivuilla sekä somessa.
Vuoden luottamushenkilö valitaan luottamushenkilöseminaaris-

sa Tampereella 24. – 25.4. 2015. Valinnan tekevät semi-
naarin osallistujat. Palkitsemistilaisuudesta raportoi-
daan myöhemmin keväällä Vasamassa.
Vuoden luottamushenkilöksi valittu pal-

kitaan 500 euron matkalahjakortilla.

Tunnetko luottamushenkilön,
joka on neuvottelutaitoinen,
yhteistyökykyinen, halukas
kehittämään itseään ja valmis
ottamaan asioista selvää? Hän
uskaltaa tarttua epäkohtiin ja
kyseenalaistaa. Hän voi olla
pitkäjänteinen työyhteisönsä
kehittäjä, joka kokoaa ympärilleen
yhteistyöverkoston. Hän
pitää yhteyttä jäseniin omalla
työpaikallaan ja on linkkinä
työpaikan, ammattiosaston
ja liiton välillä. Ehkä hän on
ollut luottamustehtävässä jo
vuosia? Ehkä hän on vasta
luottamushenkilöuransa
alkutaipaleella?

Ehdota häntä
vuodEn
luottamus-
hEnkilöksi.

vuodEn luottamushEnkilö on tyyppi,
jolla on sydän ja järki mukana toiminnassa.

Nyt etsitääN sähköliitoN
historiaN eNsimmäistä

vuodeN luottamusheNkilöä!

Ehdota vuoden
luottamushenkilöä tästä:

ehdota &
vaikuta!




