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Puheenjohtajan palsta

Joulunaikaa
Vuosi on jälleen vierähtänyt nopeasti.
Paljon on tapahtunut ja Isänmaamme on
kokenut aivan uudenlaisia asioita. Yhteiskuntamme on joutunut sopeutumaan yllättävään pakolaisvyöryyn. Onneksi tämä tilanne on rauhoittumassa ja viranomaiset ovat saaneet organisaationsa
kuntoon. Tämä on puhuttanut valtakunnassamme paljon ja haudannut alleen
tärkeitä oman yhteiskuntamme asioita.
Isona esimerkkinä on järjestömme
ajama kodinkonehuollon kotitalousvähennysoikeus. Sitähän me emme saaneet. Valtionvarainministeriö ja -ministeri
eivät ymmärtäneet tärkeää asiaamme.
Tämä on todella ikävää ja olenkin henkilökohtaisesti pettynyt siihen että porvaripuolueen ministerillä ei ollut aikaa tai
kykyä ymmärtää tilannettamme. Mutta
kuten esityksen tehneen Anti Kaikkosen
kanssa keskustelimme, on politiikka joskus pitkäjänteistä työtä ja hyvää asiaamme ei kannata haudata. Teimmekin päätöksen, että ensi vuona teemme esityksen uudelleen. Kiitos kaikille jotka omalla
panoksellaan pyrkivät saamaan esitystä
läpi. Yritetään yhdessä uudelleen.
Toinen vakava yhteiskunnallinen ongelma on meidän kivikaudelle jämähtäneet työmarkkinajärjestöt. Tuntuu siltä
että oma etu on tärkeämpi kuin rakkaan
Isänmaamme etu. Tämä ammattiliittojen
pelleily tulee maksaman monta työpaikkaa ja se vaikuttaa suoraan kodinkonehuoltojen työtilanteeseen.
Tämä vuosi on ollut hiljainen verrattuna viime vuoteen. Kuluttajien halukkuus
omalla rahalla tehtäviin korjauksiin on
vähentynyt. Toisaalta taas takuutöiden
määrä on kasvanut. Koska niistä saatava

korvaus on täysin riittämätön, on monen
huoltoliikkeen taloudellinen tilanne huono. Onneksi meillä on myös liikkeitä, joilla menee edelleen hyvin. Korjausmarkkinat polarisoituvat yhä enemmän ja meitä
ennen elättäneet keskiluokan koneet alkavat hävitä. Nyt ostetaan etupäässä halpoja koneita joita ei kannata korjata, tai
sitten kalliita ja laadukkaita, jotka eivät
hajoa. Toki laadun hankkiminen on meille
parempaa kuin halvan rojun. Niitä sentään korjataan joskus.
Vuosi sitten kirjoitin, että maahantuojien tilanne ei näytä lupaavalta ja tässä asiassa olin harmittavan oikeassa.
Myynti ei kasva ja suuretkin brändit ovat
maassamme todella heikossa jamassa.
Moni vanha ja arvostettu tuotemerkki on
menettänyt lähes kaiken myyntinsä ja
huollon organisaatio on ajettu hävettävän huonon tilaan. Olemme todella hankalassa tilanteessa. Jos kuluttaja erehtyy
hankkimaan laitteen jonka huollon organisaatio on heikko, niin silloin ongelmatilanteessa on huoltoliike syyttömänä kärsijänä. Jos emme saa vastuunkantajilta
vastuuta tai vastuuta pakoillaan joudumme selittelemään muiden virheitä kuluttajille. Ja oma maineemme saa tahran
vaikka olemme täysin syyttömiä tilanteeseen. Yritämme kaikella ammattitaidollamme auttaa kuluttajaa, mutta jos tuotemerkin organisaatio on heikko, niin me
emme asialle voi mitään. Hävettää monen
vanhan vahvan tuotemerkin puolesta miten he ovat onnistuneen tuhoamaan
oman merkkinsä arvon. Joissain organisaatioissa on uusia huoltopäälliköitä,
mutta asiasta ei vaivauduta yhteistyökumppaneille kertomaan, niin mitä se
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Puheenjohtajan mietteitä
vuoden vaihtuessa

kertoo huoltoliikkeiden arvostuksesta?
Onneksi sentään vielä muutama maahantuoja arvostaa huoltoliikkeitä ja he
pyrkivät hoitamaan asiat niin, että kuluttajakokemus on positiivinen. Ainoa negatiivinen asia on työstämme saatava minimaalinen korvaus. Edellytänkin jälleen,
että maahantuojien on arvostettava laadukasta suomalaista työtä mitä me teemme asiakkaittemme kotona. Tämä on hieno ammatti, joka tarvitsee enemmän arvostusta.
Yksi arvostuksen puutteen aiheuttaja
on alalla olevan koulutuksen heikko taso
tai sen puute. Olemmekin aloittaneet
Electroluxin ja Mielen kanssa yhteistyön
alan koulutuksen tason nostoon ja uusien henkilöiden löytämiseen alalle. Kun
koulutuspaikat on saatu kuntoon, aloitamme alasta tiedottamisen sähköpuolen opiskelijoille. Toivonkin että tulevaisuudessa otatte työssäoppijoita mielellänne teille tutustumaan alaan. Meillä on
monia nuoria miehiä ja naisia jota olisivat
alalle todelle sopivia, mutta eivät vain
tunne alaamme. Haastankin tässä kaikki
muut maahantuojat mukaan talkoisiin.
Yhdessä voimme turvata osaavan henkilökunnan saatavuuden joka on meille kaikille tärkeä asia.

Vietimme vuosikokousta seilailemalla
Itämerellä. Viikonloppu oli ratkivänkä ja
rentouttava. Voi kun olisit ollut mukana.
Paikalla oli myös Electroluxin delegaatio,
kiitos heille osallistumisesta. Varmasti
monelle oli mukavaa päästä keskustelemaan heidän kanssaan. Kiitos heille, jotka taloudellisesti osallistuivat kokoukseemme. Valitsimme vuoden huoltoliikkeeksi
Pee-Tee
Ky:n
Raahesta.
Kävin viemässä
heille pystin ja onnittelemassa. Oli
hienoa kun paikalla oli kolme sukupolvea kodinkonemiehiä. Onnittelut heille vielä kerran! Vuosikokousosallistujat
äänestivät
myös
vuoden
huoltoauton. Tiukan äänestyksen
ja arvonnan jälkeen valinta osui omaan
liikkeeseeni. Automme ovatkin todella
hienot ja toimivat hyvänä mainoksena
alueellamme. Kehotankin kaikkia tekemään omista autoistaan liikkuvia mainoksia. Lauantain vuosikokouksessa valitsitte minut jatkamaan puheenjohtajana. Kiitos teille suuresta kunniasta. Teen
parhaani, jotta liittomme jatkaa tärkeää
toimintaansa suomalaisten kodinkonehuoltojen hyväksi. Kokouksesta voitte lukea lisää muualla lehdestämme.
Ensi vuosi on liittomme juhlaa. Täytämme kunnioitettavat 40 vuotta. Järjestämme
isot juhlat ensi syksynä Helsingissä. Kut-

summe paikalle kaikki vanhat jäsenet ja
yhteistyökumppanit. Jos sinulla on mielessäsi henkilö kenet olisi kiva nähdä kokouksessamme, niin kerro siitä toimistollemme.
Koska olen vain viisi vuotta liittoamme vanhempi, en pysty kaikkia muistamaan.
(Vaikka olenkin ollut 8-vuotiaana ensimmäisessä liittokokouksessa Hämeenlinnassa). Siitä eteenpäin liittokokouksia on-

kin kerääntynyt useampi.
Järjestämme perjantaina juhlaseminaarin, jonne pyrimme saamaan laadukkaita puhujia ja luennoitsijoita. Seuraa
tiedotustamme niin saat tietää lisää. Tähän kokoukseen sinun kannattaa osallistua.
Kulunut vuosi oli liittomme näkyvyyden kannalta todella hyvä. Saimme paljon julkisuutta tiedotteellamme ja mielipidekirjoituksellamme kotitalousvähennyksestä. Tämän lisäksi haastatteluja on
ollut useita. Alamme päästä toimittajien
mieleen vakavasti otettavana toimijana ja
meidän mielipiteitämme kuunnellaan ja
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neuvojamme arvostetaan. Tämä on oikea
kehityssuunta ja tämän eteen työ jatkuu.
Olemme myös osallistuneet kentällä tärkeiksi koettujen asioiden hoitoon ja olen
ollut jäsenenä mm. Electroluxin huoltoneuvostossa. Sielläkin on ajettu jäsenistömme asiaa.
Kiitos teille kaikille kuluneesta vuodesta. On ollut hienoa olla puheenjohtajananne ja luotsata
tätä
järjestöä
eteenpäin. Nyt on
jälleen aika levon ja
herkuttelun. Naapurin pikkupojan
sanoin
toivotan
teille kaikille rauhaisaa joulua ja
menestyksekästä
vuotta 2016.
”Jos Joulukalenterin luukut avaa liian aikaisin, niin joulupukki erehtyy päivästä”.
Mikko Ranta

Hallituksen kuulumisia
Syksyn aikana hallitus on
kokoontunut kaksi kertaa.
Syyskuussa hallitus kokoontui Mielen tiloissa
keskustellen esimerkiksi järjestömme ajamaa kodinkonehuollon kotitalousvähennysoikeutta. Tämän asian tiimoilta on hallituksemme jäsenet keskustelleet eri puolueiden
henkilöiden kanssa laajasti aiheesta, mutta
valitettavasti ehdotusei tällä kertaa mennyt
läpi.
Yhtenä hallituksen tämän vuoden tavoitteena on ollut liiton tunnettavuuden lisääminen ja tätä kautta ammattimme tunnetuksi
tuominen. Liiton kotisivut on uudistettu ja Facebook on otettu käyttöön. Olemme saaneet
useita yhteydenottoja eri tahoilta asiantuntijalausuntoja antamaan. Olemme olleet näkyvillä niin lehdissä kuin TV:ssä.
Syksyn toisessa tapaamisessa vuosikokouksen yhteydessä Itämerellä pohdimme jo tulevan vuoden asioita. Liittomme täyttää kunnioitettavat 40 vuotta ja tämä tarkoittaa meille juhlavuotta.
Hallitus haluaa tässä kohtaa kiittää Mieleä
vieraanvaraisuudesta ja että saimme pitää
kokouksen teidän tiloissa. Hallitus toivottaa
kaikille lukijoille Rauhallista Joulunaikaa.
			
sihteeri Anu
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Uusi työtapaturmalaki
voimaan vuoden alusta

§

Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö on kirjoitettu
kokonaisuudessaan uudestaan ja koottu yhteen lakiin.
Järjestelmän perusrakenteisiin ei ole tulossa muutoksia.

Uusi työtapaturmalaki on aiempaa täsmällisempi ja vastaa paremmin työelämän muuttuneita olosuhteita. Laissa on
jatkossa säännökset esimerkiksi etätyössä, työmatkoilla ja työkomennuksilla sattuneiden työtapaturmien ja ammattitautien korvaamisesta.
Työntekijöiden työtapaturmavakuuttaminen on työnantajan lakisääteinen
velvollisuus. Yrittäjälle lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen ottaminen säilyy edelleen vapaaehtoisena. Uuteen lakiin on otettu nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, ketkä työsuhteessa olevat ja ansiotyötä tekevät kuuluvat lakisääteisen vakuutuksen piiriin.

mikä on
tapaturma?
Laissa on nyt myös ensimmäistä kertaa määritelty, mitä tapaturmalla käsitetään. Tapaturmalla tarkoitetaan lain
mukaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa
äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa,
joka aiheuttaa vakuutetulle vamman tai
sairauden.
Laissa on määritelty myös olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmina. Vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai
sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioin-

nissa huomioidaan erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat
vammat ja sairaudet.

muutoksen vaikutukset
työnantajalle
Uuden lain mukaan työntekijänä pidetään henkilöä, joka tekee työtä työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa.
Tämä tarkoittaa sitä, että vain ansiotarkoituksessa tehtävä työ vakuutetaan
lain mukaan. Myös yrittäjän perheenjäsenet, jotka työskentelevät yrityksessä
työsuhteessa, kuuluvat pakollisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.
Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja
muuttuu uuden lain myötä. Enää ei lasketa työntekijöiden työpäiviä, vaan työtapaturmavakuutus tulee ottaa työntekijöille, jos työnantaja maksaa kaikille työntekijöillensä palkkoja kalenterivuoden aikana yli 1200 euroa.
Uuden lain myötä työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä 10 arkipäivän kuluessa siitä,
kun asia on tullut hänen tietoonsa.

muutoksen vaikutukset
yrittäjälle
Tapaturmavakuuttaminen kytketään
vahvemmin YEL-vakuutuksen voimas-

Suomen Yrittäjät
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§

saoloon. Lain yrittäjämääritelmä yhdenmukaistetaan yrittäjän eläkelain määritelmän kanssa. Poikkeuksena YEL-sidonnaisuuteen on, että jatkossa alle
18-vuotiaalla yrittäjällä on oikeus vakuutukseen ja yli 68-vuotiaan yrittäjän
vakuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa yrittäjän jatkaessa työskentelyään.
Yrittäjän vapaaehtoisen vakuutuksen
vakuutusmaksun sekä ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perustana on yrittäjän eläkelain mukainen vahvistettu YEL-työtulo.
Yrittäjän on ilmoitettava omasta vahingostaan 30 päivän kuluessa
vahinkotapahtumasta.

Korvauskäsittely
tehostuu
Uuden lain tavoitteena on tehostaa ja
nopeuttaa korvauskäsittelyä vakuutuslaitoksissa. Niiden on aloitettava korvauskäsittely seitsemän arkipäivän aikana asian vireilletulosta ja ilmoitettava vireilletulosta vahingoittuneelle.
Korvauspäätös on annettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän
kuluessa siitä, kun se vakuutuslaitos
on saanut riittävät selvitykset asian
ratkaisemiseksi.
Lakia sovelletaan 1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneiden työtapaturmien ja
ammattitautien korvauksiin.

Laki on päivitetty vastaamaan
tämän päivän työelämän olosuhteita.
6

§

Herra Hernenenän
ahdistukset!
Kirjoitan tämän vuodatukseni teidän
lehteen. En siksi että kodinkoneliikkeet olisi asiasta vastuulliset. Ei toki,
vuodatukseni vastuuhenkilöt ovat
valmistajien palkkalistoilla.
Kotona kävi niin, että olin laittamassa lihapataa uuniin muhimaan. Aukaisin uuninluukun, joka irtosi koko hellasta. Kaikkien
”sivistyssanojen” sadattelun jälkeen soitin
huoltoyhtiöön, että luukku on tultava korjaamaan heti, koska olen laittamassa pataa
uuniin.
Huoltomies tuli ja korjasi luukun ja kiinnitti lasin jollain silikonin tapaisella aineella. Miehen lähdettyä laitoin uuniin päälle
200 asteeseen. Hetken perästä alkoi palovaroitin hälyttämään. Minä menin keittiöön
katsomaan mikä hätänä. Se helv… silikoni
ei kestänyt kuumuutta, vaan savusi ja haisi
kun auton renkaita olisi polttanut. Ei auttanut muu kun mennä soittamaan naapurin
ovikelloa ja kysymään saanko lainata uunia
pariksi tunniksi. Naapuri ystävällisenä ihmisenä sanoi, että toki saat. Osaatko itse
irroittaa johdot seinästä ja kytkeä sen sitten takaisin. Nainen luuli tosissaan, että halusin lainata koko hellan. Loppujen lopuksi
pata valmistui ja saimme syötävää.
Toinen närästys sai alkuunsa kun ostin
Lidlistä kuiva-/märkäimurin. Edullinen kun
oli. Kotona aukaisin pakkauksen ja ihastelin imuria. Koekäytin sitä ja se toimi aivan
erinomaisesti. Mukana oli eri suulakkeet,
joten homma hanskassa. Vein kaikki pakkauksen pahviroskat kierrätykseen sorttiasemalle. Kotona ajattelin kokeilla miten

sillä sohvan imurointi hoituu. Olisihan se
hoitunut varmaan hyvin, mutta kun minä
pölkkypää vein myös lattiasuulaketta lukuun ottamatta kaikki muut suulakkeet
sorttiasemalle. Soitin heti sorttiasemalle
ja selitin asian. mutta pahvilava oli viety jo
pois. Ei voinut mitään. Ei ne ongelmat siihen loppuneet, imuri toimi hyvin mutta sitten tuli ongelma, kun piti saada pölypusseja lisää. Ei kun Lidliin ostamaan. Yllätys oli
melkoinen, kun kysyin mistä löydän pölypussit imuriin. Myyjä ilmoitti ykskantaan,
että ne on tilattava itse heidän päävarastolta joka oli joko Oulussa tai Porissa, en muista sen tarkemmin. Soitin joka tapauksessa
heidän päävarastoon ja kerroin haluavani
tilata lisää pölypusseja. Onneksi kysyin
hintaa ja mitä lähetyskulut ovat. Olisi tullut
kalliimmaksi kun koko imuri, joten jätin väliin.
Ajattelin, että löydän kyllä jostain sopivia pölypusseja, ja löysinkin Tokmannin
myymälästä. Einhellin pussit sopivat siihen
hyvin. Tällä hetkellä on vain niin että kyseinen tuote poistuu heidän valikoimasta, joten imuri viettää hyvin ansaittuja eläkepäiviä meidän saunan lauteiden alla. Toki voin
käyttää sitä märkäimurina, jos sattuu että
joskus käy asunnossa vesivahinko. Eihän
sitä koskaan tiedä.
Kaikesta huolimatta; hyviä kauppoja ja
mukavia asiakkaita, jos niitä on edes olemassa (en kyllä usko). Näin oli herneet nenässä tällä kertaa.
			
Christer
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Työtehoseura testasi
Käyttömukavuus lisää siivoustyön
imua. Pölypussiton edelleen
haastajana.
Energiamerkin avulla voi vertailla pölynimureiden suorituskykyeroja, kuten imurointitulosta, poistoilman puhtautta ja
energiatehokkuutta. Työtehoseura testasi
11 pölynimuria, joista neljä oli pölypussitonta mallia. Arvioinnissa painotettiin käyttöominaisuuksia, sillä ne vaikuttavat merkittävästi imuroinnin sujuvuuteen ja lopputulokseen sekä imurin puhdistamiseen.
Testissä ilmeni, ettei pölypussiton imuri ole
huolettoman käyttäjän laite, toisin kuin monet olettavat. Kodinkonehuollon mukaan
suurin osa pölynimureiden vioista johtuu
käyttövirheistä.
Imureiden arvosanoissa painotettiin
suorituskykyä 30 prosentilla ja käyttöominaisuuksia 70 prosentilla. Tärkeimmät arviointikriteerit olivat imurin toimintasäde,
paino ja liikuteltavuus erilaisilla pinnoilla ja
kynnyksen ylityksissä, suuttimien ja valitsimien käytettävyys, suodattimien ja pölypussien vaihtaminen sekä käyttöohje. Pölypussittomissa malleissa mielenkiinto kohdistui pölysäiliön toimivuuteen ja puhdistamiseen. Pölypussillisten imureiden hinnat oli-

vat 229–359 euroa ja pussittomien 139–
239 euroa.
”Testin tulokset auttavat imurivalinnassa, mutta niitä kannattaa tarkastella omien
käyttötarpeiden kautta. Esimerkiksi imurin
paino tai koko voivat olla ratkaisevia valintaperusteita, jos kotona on vähän säilytystilaa tai jos imuria kannellaan kerroksesta
toiseen. Toimintasäde ja johdon pituus ovat
tärkeitä valintaperusteita isossa asunnossa tai jos pistorasioita on vähän”, kertoo
tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.

Pölypussilla vai ilman?
Pölypussillisten imureiden imurointitulokset matoilla olivat hiukan parempia kuin pölypussittomilla imureilla, mutta energiatehokkuudeltaan ja käytettävyydeltään kaikki imurit olivat varsin hyviä, kuten tämänhintaisilta imureilta voidaan odottaa.
Testin pölypussilliset imurit olivat keskenään melko tasaväkisiä. Suorituskyvyn kokonaisarvosanat olivat 4,1–4,7 pistettä ja
käyttöominaisuusarvosanat 3,9–4,6 pistettä maksimipistemäärästä 5. Pölypussittomat imurit ovat edelleen pölypussillisten
mallien haastajia, sillä niiden arvosanat olivat hieman heikompia, joskin vähintäänkin

tyydyttäviä. Niiden suorituskykypisteet olivat 2,9–4,0 ja käyttöominaisuuksien arvosanat olivat 3,2–4,1 pistettä.

Käytä alkuperäispusseja
Alkuperäispölypussien käyttö on turvallinen valinta. Monen pölynimurin käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään alkuperäispusseja, sillä ”merkittömien” pölypussien
käyttö voi aiheuttaa imurille vaurioita, joita
tuotetakuu ei korvaa. Hyvä konsti on ottaa
imurin tunnistetiedoista kuva puhelimen
kameraan, jos pölypussimerkkiä tai -mallia
on hankala muuten muistaa, vinkkaa Marjomaa.
Pölypussiton imuri on varteenotettava
vaihtoehto, jos pölypussien hankkiminen
tuottaa alituista päänvaivaa.
”Testissä kävi selväksi, että pölypussittoman imurin imurointitulos etenkin kovalla
lattialla on hyvä. Sen sijaan pölysäiliön tyhjentäminen ja puhdistaminen on epämiellyttävää, vaikka säiliön irrottaminen ja takaisin paikoilleen laittaminen on vaivatonta. Pölyallergikolle pölypussiton imuri ei ole
järkevä valinta, sillä tyhjennyspuuhassa
pölyä pöllähtää sekä ympäristöön että käsille”, Marjomaa toteaa.

Pölynimureiden viat usein
seurausta käyttövirheistä
Toimitusjohtaja Mikko Ranta Kodinkonehuolto Urpo Ranta Ky:stä toteaa, että suuri
osa pölynimureiden vioista johtuu käyttäjälähtöisistä tekijöistä. Käyttöohjeita ei lueta ja
imurin huoltotoimenpiteet laiminlyödään.

Työtehoseuran vertailutestissä on mukana 11 letkupölynimuria. Testissä imureita tarkasteltiin erityisesti niiden ominaisuuksien suhteen, jotka vaikuttavat
imurin käyttömukavuuteen, työn sujuvuuteen ja
imuroinnin lopputulokseen. Mukana oli myös neljä
pölypussitonta imuria. Kuva: Tarja Marjomaa
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pölynimureita
”Meille tulee huoltoon melko uusiakin
imureita, joiden rikkoutumisen syy on usein
suodattimien likaisuuden aiheuttama huono imuteho tai jopa moottorivaurio. Koska
kyse on käyttövirheestä, jäävät kustannukset laitteen omistajalle. Ihmiset ostavat pölypussittomia imureita ja kuvittelevat niiden olevan huoltovapaita. Pölypussiton
imuri ei ole huolettoman käyttäjän laite. Se
vaatii säännöllisiä hoitotoimenpiteitä kuten
esimerkiksi pölysäiliön puhdistamisen tyhjennyksen yhteydessä, suodattimien pesuun ja vaihtoon liittyviä toimenpiteitä sekä putkistojen tarkistusta”, Mikko Ranta
neuvoo.
Huoltoon tulevissa imureissa on usein
vaurioita myös imuputken mekanismeissa.
”Imuputkea ja -letkua käsitellään voimalla.
Myös imuputkelle tarkoitettu lepoteline imurin rungossa rikkoutuu helposti, kun imuputki
runnotaan siihen täydessä pituudessaan.
Käyttäjän pitäisi muistaa, ettei imurin varsi
ole astalo”, Mikko Ranta opastaa.

Testin tulokset kokonaisuudessaan
TTS:n tiedotesarjassa: Pölynimurien vertailutesti, TTS:n tiedote, Asuminen, teknologia ja palvelut, 4/2015 (691).
http://www.motiva.fi/ajankohtaista/
kuvapankki/energiamerkinnat_eu?gpid_
4385=10230#gallery_4385

Lisätietoja:
Tutkija Tarja Marjomaa TTS
p. 044 7143698
tarja.marjomaa@tts.fi
Toimitusjohtaja Mikko Ranta,
Kodinkonehuolto Urpo Ranta Ky
p. 050 553 3445
mikko.ranta@kodinkonehuoltoranta.fi

Maksimiottoteho
alle 1600 wattia
Vuosi sitten voimaan astunut EU-direktiivi
rajoittaa verkkokäyttöisten pölynimurien
maksimiottotehoa ja asettaa alarajan niiden imukyvylle. Imureiden ottotehot ovat
olleet suuria, jopa yli 2000 wattia, joka on
ollut myös vahva myyntiargumentti. Suuri
wattimäärä, eli nimellisen ottotehon määrä
ei kerro imurin pölynpoistotehosta. Myytävien imureiden maksimiteho saa olla jatkossa enintään 1600 wattia. ”Maksimiottotehon pieneneminen ei automaattisesti heikennä imurin puhdistustulosta. Lopputulokseen vaikuttavat myös muun muassa
imurin tiiveys ja suuttimien muotoilu. Nyt
testattujen imureiden liitäntätehot olivat
vain 650–800 wattia, mutta silti niiden pölynimukyvyn tulokset olivat etenkin kovalla
lattialla hyviä”, toteaa Marjomaa.

Huollon laiminlyönnin takia imuriin voi pahimmassa tapauksessa tulla
moottorivaurio. Kuvan imuri tuotiin huoltoon viiden kuukauden käytön
jälkeen. Laitteen hankintahinta oli 150 euroa ja korjauskustannukset noin
100 euroa, joista uuden moottorin hinta oli hieman alle 60 euroa. Korjauskustannukset jäivät koneen omistajalle. Imurista kannattaa huolehtia.
Kuvat: Mikko Ranta
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Taulukko 1. Pölynimureiden tekniset tiedot. Pölypussilliset imurit

Merkki

Electrolux UltraOne ZUOGREEN+

Electrolux UltraOne ZUODELUXE+

Electrolux UltraSilencer
ZUSGREEN+

Maahantuoja/Markkinoija

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi
030 600 5120

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi
030 600 5120

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi
030 600 5120

Valmistusmaa

Unkari

Unkari

Unkari

Hinta €, toukokuussa 2015 maahantuojan mukaan

299

359

249

Liitäntäteho (arvokilvessä), W

800

800

700

energiatehokkuusluokka

A

A

A

energiankulutus, kWh/a

28

28

26

poistoilman pölyjäämä

A

A

A

puhdistuskyky matolta

B

B

C

puhdistuskyky kovalta lattialta

A

A

A

äänitehotaso, dB

66

66

61

Paino käyttövalmiudessa, kg

7,5

7,7

7,7

Liitosjohdon pituus, m

8,8

8,7

8,7

Työskentelyulottuvuus, kun kädensija 800+/- 50 mm korkeudellaa
lattiasta, m

12 0
12,0

11,8

11,9

Vakiosuuttimet

lattia-/mattosuutin, kovan lattiapinnan lattia-/mattosuutin, kovan lattiapinnan lattia/mattosuutin, kovan lattiapinnan
suutin, 3 in 1 -piensuutin
suutin, 3 in 1 -piensuutin
suutin, 3 in 1 -piensuutin

Poistoilman suodatin

Allergy Plus (pestävä)

Allergy Plus (pestävä)

Suodattimien vaihdon ilmaisimet

pölypussin täyttymisen ilmaisin

pölypussin ja suodattimien täyttymisen pölypussin täyttymisen ilmaisin
elektroninen ilmaisin

Lisävarusteet ja niiden hinta, €

Matala FlexPro -suutin 39 €, Mattotamppari-suutin 59 €, Turboharja 29 €

Matala FlexPro -suutin 39 €, Mattotamppari-suutin 59 €, Turboharja 29 €

Energiamerkin tiedot

Muuta huomioitavaa

Hygienia-suodatin E 12 (pestävä)

Matala FlexPro -suutin 39 €, Mattotamppari-suutin 59 €, Turboharja 29 €

Electrolux UltraSilencer
ZUSANIMAL+

Miele Complete C 3 Celebration
Parquett EcoLine Plus

Miele Complete C 3 Celebration
EcoLine Plus

Philips Performer Expert FC8721

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi
030 600 5120

Miele Oy www.miele.fi (09) 875 970

Miele
iele Oy www.miele.fi
www
ww
(09) 875 970

www.philips.fi

Unkari

Saksa

Saksa

Turkki

269

329

279
2

229

700

800
00

800

650

A

A

A

A

26

25,6
2

26,7

27,8

A

A

A

A

C

C

C

C

A

A

A

A

61

75

75

78

7,8

7,5

7,3

7,2

8,7

7,3

7,3

7,6

11,8

10,6

10,6

10,9

lattia-/mattosuutin, turboharjasuutin, kovan lattiapinnan suutin, 3 in 1
-piensuutin

lattia-/mattosuutin, tekstiilisuutin,
lattia-/mattosuutin, tekstiilisuutin,
TriActiveMax lattia-/mattosuutin, rakorakosuutin, pölysuutin, kovan lattiapin- rakosuutin, pölysuutin, kovan lattiapin- suutin, 2 in 1 -harjasuutin/pieni suutin
nan suutin, parkettisuutin
nan suutin

Allergy Plus (pestävä)

Air Clean Plus -PureAir (vaihdettava)

Air Clean Plus PureAir (vaihdettava)

Hepa 13 (vaihdettava)

pölypussin ja suodattimien täyttymisen pölypussin täyttymisen ilmaisin
elektroninen ilmaisin

pölypussin täyttymisen ilmaisin

pölypussin täyttymisen ilmaisin

Matala FlexPro -suutin 39 €, Mattotamppari-suutin 59 €

Lisävarusteita saatavilla laaja valikoima.
Esimerkiksi Mielen alkuperäinen
HyClean- kuitupölypussi GN 17,90 €
tai Air Clean Plus PureAir- suodatin
22,90 €.

Lisävarusteita saatavilla laaja valikoima. Lisävarusteena saatavilla kovan lattiaEsimerkiksi Mielen alkuperäinen
pinnan suutin
HyClean- kuitupölypussi GN 17,90 €
tai Air Clean Plus PureAir- suodatin
22,90 €.

Imurissa EcoComfort -käsikahva, jossa
integroitu pölyharja. Air Clean Plus(PureAir) suodatin, jossa TimeStrip
-teknologia (ilmaisee suodattimen
vaihtotarpeen).

Air Clean Plus- (PureAir) suodatin,
jossa TimeStrip -teknologia (ilmaisee
suodattimen vaihtotarpeen).

Taulukko 1. Pölynimureiden tekniset tiedot. Pölypussitomat imurit

Merkki

Electrolux UltraFlex
ZUFGREEN

Philips PowerPro Compact
FC9323

Philips PowerPro Active
FC9521

Philips PowerPro Expert
FC9721

Maahantuoja/Markkinoija

Oy Electrolux Ab www.electrolux.fi 030 600 5120

www.philips.fi

www.philips.fi
www.p

www.philips.fi

Valmistusmaa

Unkari

Kiina

Kiina
iina

Kiina

Hinta €, toukokuussa 2015
maahantuojan mukaan

279

139

169

239

Liitäntäteho (arvokilvessä), W

800

750
75

750

650

energiatehokkuusluokka

A

B

B

A

energiankulutus, kWh/a

28

33,8

33,6

27,9

poistoilman pölyjäämä

A

C

C

B

puhdistuskyky matolta

C

E

D

D

puhdistuskyky kovalta
lattialta

A

A

E

A

äänitehotaso, dB

75

79

78

76

Paino käyttövalmiudessa,
kg

7,2

5,8

6,5

7,2

Liitosjohdon pituus, m

8,8

4,9

5,9

7,0

Työskentelyulottuvuus,
kun kädensija
800+/- 50 mm korkeudella
lattiasta, m

11,9

8,1

9,1

10,2

Vakiosuuttimet

lattia-/mattosuutin, kovan
TriActive -lattia-/mattosuutin,
lattian suutin, 3 in 1 -piensuutin rakosuutin, pieni suutin

TriActive -lattia-/mattosuutin,
rakosuutin, pieni suutin

TriActiveMax- lattia-/mattosuutin, rakosuutin, 2 in 1
-harjasuutin/pieni suutin

Poistoilman suodatin

Hygienia-suodatin E 12 (pestävä), moottorinsuojasuodatin
pestävä kestosuodatin

Vaahtomuovisuodatin (vaihdet- Kuitukangasuodatin (vaihdetta- EPA 10 (vaihdettava), moottava sienisuodatin), moottorin- va mikrosuodatin), moottorin- torinsuojasuodatin pestävä
suojasuodatin EPA 10 (pestävä) suojasuodatin EPA 10 (pestävä) kestosuodatin

Lisävarusteet ja niiden
hinta, €

Matala FlexPro -suutin 39 €,
Mattotamppari-suutin 59 €,
Turboharja 29 €

Lisävarusteena saatavilla kovan
lattiapinnan suutin

Energiamerkin tiedot
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Lisävarusteena saatavilla kovan
lattiapinnan suutin

Lisävarusteena saatavilla kovan
lattiapinnan suutin

Pölynimureiden energiamerkissä
ilmoitetaan laitteen vuotuinen energiankulutus ja energialuokka asteikolla A-G. Poistoilman puhtaus ja
puhdistuskyky lattialta ja matolta
ilmoitetaan myös asteikolla A-G.
Lisäksi merkissä ilmoitetaan laitteen ääni. Energiamerkki helpottaa
imureiden vertailua ja sen on oltava
selvästi esillä myymälässä olevissa pölynimureissa.
Kuva: Tarja Marjomaa.

Tavarantoimittajan nimi tai
tavaramerkki
sekä mallitunniste

Suodatuskyky:
poistoilman pölyjäämäluokka
asteikolla A–G
kertoo, kuinka paljon tilaan
palautuu pölyä
imurin poistoilman mukana
Pölynimukyky:
kertoo asteikolla A–G, kuinka
inka
in
ka
paljon
palj
pa
ljon
on imuri
iimu
muriri kkeeräää pölyä
rä
pöly
pö
lyää mamatolta.
tolt
to
lt

Energiamerkit
pölynimureissa.
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Energiatehokkuusluokka: kertoo pölynimurin
energiatehokkuudesta asteikolla
A–G
Vuotuinen energiankukutus
(kWh/vuosi): on
laskettu se mukaan, että 87 neliön tila imuroidaan 50 kertaa
vuodessa

Äänitaso (dB(A)):
1.9.2017 alkaen
äänitehotaso saa
olla enintään 80
dB(A)

*)

Pölynimukyky:
kertoo asteikolla A–G, kuinka
paljon imuri kerää pölyä kovalta
lattialta.

39. Vuosikokous 2015

Itämerellä 30.10-1.11.

3. Kodinkonehuolto Urpo Ranta

Mukaan matkaan lähti noin 50 henkinen ryhmä keskustelemaan päivänpolttavista asioista ja tapaamaan
muita kollegoja ympäri Suomen.
Perjantaina aloitimme ohjelmamme heti
laivan irtauduttua Helsingin satamasta.
Ensin oli luvassa pientä välipalaa ja Vuoden Huoltoauton ja Vuoden Huoltoliikkeen
palkitseminen. Tällä kertaa mukaan Vuoden Huoltoautokisaan osallistui viisi liikettä (Orimattilan Sähkö- ja konehuoltokeskus Oy/Huoltoportti, Valkeakosken Kodinkonehuolto Oy, Kodinkonehuolto Urpo
Ranta, Sähkö- ja Konehuolto Reijo Teva, sekä Espoon Kodinkonehuolto) äänestys oli
äärimmäisen tiukka ja lopullinen voittaja
ratkesi arvalla. 2015 SKHL Vuoden Huoltoauto kisan voitti Kodinkonehuolto Urpo
Ranta Järvenpäästä.
Vuoden 2015 Huoltoliikkeeksi jäsenistömme valitsi selkeällä äänienemmistöllä
Kodinkonehuolto Pee Tee Raahesta.
Jäsenistössämme oli myös pyöreitä vuosia täyttänyt jäsen, joka on toiminut liitossamme kuluneiden vuosian aikana vahvasti niin piirisihteerinä kuin muussakin toiminnassa. Halusimme näin ojentaa Isto
Parkkiselle Suomen Kodinkonehuoltojen
Liiton viirin kiitokseksi liiton eteen tehdystä työstä.

Vielä kerran onnittelut
palkituille !
Muodollisuuksien jälkeen meillä oli
vuorossa maahantuojien puheenvuorot.
Edustajina paikalla oli Electroluxilta Timo
Rekiranta, Harri Hakavuori ja Paavo Virtanen, Gorenjelta Erkki Mäkikoski ja Impala
Services Henri Koivumaa sekä Sampo Piisalo. Saimme kuulla heiltä uusimmat terveiset ja saimme keskustella heidän kanssa meitä askarruttavista asioista.
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Huoltoauto 2015 kilpailuun
4. Sähkö- ja Konehuolto Reijo Teva
osallistuneet autot.

Tässä kohtaa ilta alkoi jo hämärtää ja oli
aika laittaa perinteiksi muodostuneet arpajaiset käyntiin. Katja Hildeen-Fagerlund oli
jälleen järjestänyt meille mahtavasti erilaisia
palkintoja, pääpalkinnon ollessa tänä vuonna
Gorenje:n lahjoittama Asko tiskikone. Arpojen myyjinä toimivat meidän omat ”mamut”
Henkka ja Jari. Vauhtia ja tilanteita arpajaisissamme riitti ja poskilihakset olivat kaikilla kipeinä jo ennen kuin kaikkia palkintoja olimme
edes saaneet jaettua.
Perjantai-ilta päätettiin illalliseen ja tanssiravintolan huumaan.
Lauantaiksi suunniteltu huoltoliikkeisiin
tutustuminen Ruotsissa jäi väliin pyhäpäivän
vuoksi, mutta suurin osa porukastamme
suuntasi matkan kohti Tukholman keskustaa.
Päivä oli mitä kaunein ja näin ollen tutustuimme Tukholman vanhaan kaupunkiin, ostosmahdollisuuksiin, kuppiloihin ja erilaisiin yleisiin kulkuvälineisiin.
Takaisin laivalle palattua olikin vuorossa
virallinen vuosikokous, missä valittiin vuoden
2016 hallitus ja käsiteltiin muut vuosikokouk-
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sessa käsiteltävät asiat. Puheenjohtajanamme jatkaa vuonna 2016 tämän vuoden puheenjohtajamme Mikko Ranta Järvenpäästä,
uusia jäseniä ei hallitukseen tullut.
Lauantai-ilta päätettiin niin ikään illalliseen ja tanssiravintolan huumaan.
Ensi vuonna vietämme liittomme 40-votisjuhlaa ja juhlia tulemme viettämään syksyllä
pääkaupunkiseudulla. Juhlavuoden kunniaksi keräämme mahdollisia valokuvia ja kirjoituksia vuosien varrelta ja tulemme tekemään
Huoltoviestiin kaksi osaisen historiikki osuuden. Tässä kohtaa hallitus haluaisi peräänkuuluttaa henkilöitä joilla on mahdollisesti
valokuvia tai hyviä muistoja 40 vuoden ajalta
ja toimittamaan näitä toimistoomme.
Haluamme vielä kiittää erityisesti Electrolux, Gorenje, Impala Services, Miele ja
Scanoffice tuestanne vuosikokouksessa, sekä kaikkia muita arvontapalkinnon antaneita
yrityksiä.
Anu Areva, sihteeri
hallitus 2015

Vuoden 2015 Huoltoliike:
Kodinkonehuolto Pee Tee Ky
Vuoden 2015 Huoltoliikkeeksi valitun
kiitospuhe:
”Oli todella iloinen yllätys tulla valituksi
vuoden huoltoliikkeeksi ja haluammekin
kiittää kaikkia meitä äänestäneitä huoltoliikkeitä tästä kunniasta. Monet vuosikymmenet on töitä tehty ja koskaan ei osattu
kuvitellakaan, että näin hieno kunnia saataisiin.
Tämän vuoden erityiskriteereinähän olivat ajantasaiset kotisivut ja että liiton logo
on näkyvästi esillä ja näistä nyt muutama
sananen.
Me emme paljon pyöri liiton tapahtumissa, mutta pidämme tärkeänä sen toimintaa ja siksi mainostamme sitä. Liiton logo löytyy meillä kotisivuilla heti etusivulta

selkeästi sekä myymälässä tiskin kupeesta. Mainostamalla liittoa, saa se enemmän
näkyvyyttä, joka voi parhaimmillaan tuoda
sille lisää vaikutusvaltaa tuoden meille kaikille paremmat neuvotteluasemat pöydässä kuin pöydässä.
Kotisivut ovat tätä päivää! Kaikessa ei
tarvitse olla mukana saati edelläkävijänä,
mutta kelkassa kannattaa pysyä. Nimittäin
putoaminen sattuu. Kotisivut voivat ohjata
palvelua tarvitsevat oikeaan osoitteeseen
eli omaan yritykseen ja antaa hyvää tietoa
vaikkapa yrityksen toimintatavoista ja palveluista asiakkaille, jotka tänä päivänä
ovat hyvinkin laatutietoisia ja hakuisia. Jos
yrityksellä ei ole kotisivuja, tarkoittaa se
nuoremmille käytännössä sitä että yritystä
ei ole olemassa tai että siellä työskentelee

100-vuotias vaari talvisodan aikaisilla työkaluilla ja joka ei osaa edes mikropitsaa
lämmittää. Vanhanaikaiset ja tökeröt sivut
voivat luoda saman kuvitelman monille ja
sitä kuvitelmaa tuskin kukaan haluaa
omasta yrityksestään. Mekin päivitimme
kotisivumme vasta viime vuonna tälle
vuosikymmenelle. Ne liikkeet jotka sitä
eivät ole vielä tehneet, niin suosittelen tekemään. Tuntuu hyvältä olla vuoden huoltoliike!

Harri Törmäkangas
Jonne Törmäkangas
Kodinkonehuolto Pee Tee Ky

2015 Vuoden Huoltoliike Kodinkonehuolto Pee Tee Raahesta ei ollut itse paikalla vastaanottamassa kunniakirjaa. Kuvassa vasemmalta: Liiton varapuheenjohtaja Kari Järvinen, sihteeri Anu Areva ja puheenjohtaja Mikko Ranta.
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Vuosikokous 2015 kuvakooste

2015 Vuoden
Huoltoauto palkittu
Mikko Ranta Kodinkonehuolto
Urpo Rannalta.

Hallitus vuodelle 2016

Kuvassa vasemmalta: Henry Lesch, Max Fagerholm, Arto Pynnönen, Jari Suono, Mikko Ranta, Kari Järvinen, Matti Kinnunen, Tapani
Puranen, Reijo Teva. Kuvasta puuttuu Riku Murtoaro.
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Toimiston puhelinnumero muuttuu 1.1.2016.
Toimiston puhelinnumeroihin on tulossa muutoksia.
Kiinteä puhelinnumero ja fax postuvat 31.12.2015.
Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry
Satamakatu 20, 24100 SALO
Puh. 044 733 7101
Email: skhl@skhl.fi
www.skhl.fi
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Päivärahat 2016
Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika

Päivärahan enimmäismäärä (euro)

yli 6 tuntia (osapäiväraha)
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)
Kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla
- yli 6 tunnilla

19,00
40,00

19,00
40,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun
hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet
1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä
ollen yhtä ilmaista ateriaa.
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta
päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta
ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.
Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,00 euroa.
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen
ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa,
ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,00
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Tribuni huollot ohjelmisto

Osallistuimme liiton vuosikokoukseen ja pääsimme keskustelemaan huoltoyrittäjien ja työntekijöiden
kanssa alasta ja ohjelmistojen toiminnasta. Keskustelut olivat hyvin antoisia ja oli hyvä saada palautetta
nykyisiltä asiakkailta sekä keskustella muiden yrittäjien kanssa ohjelma asioista. Keskusteluissa nousi esille
maahantuojien laskuttamisen kehittämien edelleen. Useamman maahantuojan laskutusten hoitamien
yhden ohjelman kautta helpottaa huoltoyrittäjän työtä huomattavasti. Huoltoliikkeet hoitavat hyvin monia
merkkejä ja lähes jokaisella merkillä on omat ohjelmistonsa. Tähän aiomme myös panostaa jatkossa ja
toteutamme uusia maahantuojalaskutuksia ensi vuoden aikana. Toivomme myös maahantuojilta
aktiivisuutta tässä asiassa, jotta heidän huoltoverkostonsa voi palvella asiakkaitaan vielä nykyistäkin
paremmin.
Tribuni ohjelmiston saa nyt käyttöönsä pelkällä edullisella kuukausimaksulla nopeasti, yhteydenoton
jälkeen ohjeet ja tunnukset lähetetään tilaajan sähköpostiin ja käytön voi aloittaa vaikka heti. Käyttöönotto
on kevyt ja ohjelmiston käytön logiikan omaksuminen on helppoa, jolloin aikaa opetteluun kuluu
mahdollisimman vähän. Kursseja ei tarvita koska ohjelmisto tulee tutuksi käytössä. Yrityksen toiminnassa ei
tapahdu notkahduksia uuden ohjelmiston opettelun takia, sillä tekeminen tehostuu alusta alkaen.
Ota yhteyttä niin laitetaan teidänkin yrityksenne ohjelmisto asiat kerralla kuntoon.
Henri Koivumaa,
Toimitusjohtaja
IMPALA Services Oy
henri.koivumaa@impala.fi
p. 045 6326001
www.impala.fi
-

Ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia:
o www-tilauslomake
 Kotisivuille voidaan sijoittaa Tribunin huoltotilauslomake, jonka avulla asiakkaat
voivat tehdä huoltotilauksia 24/7/365 eli milloin tahansa. Tilaukset tulevat suoraan
Tribuniin tilausjonoon, josta ne on helppo ottaa vastaan ja aikatauluttaa
työkalenteriin. Asiakastietojen kirjaamista erikseen ei tarvitse tehdä, koska asiakas
itse syöttää tarvittavat tiedot huoltotilauslomakkeelta. Näppäilyvirheet jäävät pois
ja työaikaa menee vähemmän tietojen kirjaamiseen.
o Viestintä, sms ja sähköposti
 Tribunista on mahdollista lähettää asiakkaille tekstiviestejä ja sähköpostiviestejä.
Viestejä varten ohjelmassa on viestipohjat eri tilanteisiin, kuten tilausvahvistukset,
huoltoajan sopiminen, varaosan saapumisilmoitukset tai työn valmistumisesta
tiedottaminen. Viestipohjat on luotu eri tilanteisiin sopiviksi ja haetaan
automaattisesti asiakasta ja huoltoa koskevat tiedot. Viestien lähetys on nopeaa ja
asiakaspalvelu hoituu kätevästi suoraan ohjelman kautta. Aikaa säästyy ja asiakkaat
ovat tyytyväisiä.
o Maahantuojien laskutus
 Tribuni mahdollistaa maahantuojien takuulaskuttamisen suoraan ohjelmasta. Kun
huoltotyö kirjataan takuutyönä, vaatii ohjelma kirjaamaan kaikki maahantuojan
vaatimat tiedot työstä ja laitteesta. Kun laskutus voidaan hoitaa samasta
ohjelmasta johon huoltotilaus kirjataan, vähenee tietojen useaan kertaan
kirjaaminen ja työaikaa säästyy. Tällä hetkellä toimivia yhteyksiä on Electroluxille ja
Gorenjelle. Uusia maahantuojia lisätään ohjelmaan jatkossa ja jos haluat tarkempaa
tietoa tulevista maahantuojalaskutuksista, niin ota yhteyttä.

