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 Sähköliitto muodostuu 34 036 jäsenestä, joista 

5855 on oppilasjäseniä. (31.12.2020 tilasto)

 Koronan myötä jäsenmäärät ovat nousseet 

varsinaisten jäsenten keskuudessa.

 Jäsenet ovat ylpeitä omasta ammattikuntaliitosta.

 Solmimme 11 eri työehtosopimusta. 



 Sähköisten alojen koulutus on muutostilassa. Oppilaitoksessa opiskelu painottuu yhä 

enemmän työssäoppimisjaksoihin sekä hyödynnytetään mahdollisuutta suorittaa 

opiskeluja oppisopimusten kautta. 

 Sähköliiton oppilasjäsenyys auttaa sinua perehtymään alaan yleisemmin ja voi tuoda 

sinulle arvokasta tietoa alueen työpaikoista. Verkostoituminen!

 Aktiivisesti Sähköliiton tapahtumiin osallistumalla tutustut paikallisiin alan ammattilaisiin 

ja samalla voit saada tuntumaa työelämästä jo opiskeluiden aikana.



 Oppilasjäsenyys on maksutonta.

 Pääset maksutta meidän tapahtumiin. Matkat, hotellit ja ruoat maksetaan puolestasi.

 Oppilasjäseneksi voit liittyä, vaikka olisit jonkun muun ammattiliiton varsinainen jäsen tai 

oppilasjäsen. 

 Sähköliiton oppilasjäsenyys antaa mahdollisuuden liittyä takautuvasti Sähköliiton 

varsinaiseksi jäseneksi. 



sahkoliitto.fi/opiskelijalle

https://www.sahkoliitto.fi/opiskelijalle-0


Sähköliitto maksaa SAKKI-kortin oppilasjäsenilleen

Pitää itse tilata: 

sakkiry.fi/opiskelijakortti/



QR-koodit lomakkeisiin

Liity oppilasjäseneksi Tilaa SAKKI-kortti



Lataa Sähköliiton 
mobiilisovellus



AMMATTIOSASTOT MUODOSTAVAT SÄHKÖLIITON

 Ammattiosastot muodostavat Sähköliiton 
toiminnan  selkärangan, sillä niiden jäsenet ovat 
tosiasiassa ammattiosastonsa kautta Sähköliiton 
jäseniä.

 Sähköliittoon kuuluu 124 ammattiosastoa eri 
puolella Suomea.

 Ammattiosastot tukevat liittoa edunvalvontatyössä 
ja järjestävät jäsenilleen myös koulutus- ja 
virkistystoimintaa.

 Myös oppilasjäsenet ovat tervetulleita oman 
ammattiosastonsa tapahtumiin.



Haetko ensi kesänä töihin?

 Kuinka monella on työkokemusta työelämästä?

 Kesätöiden ajaksi kannattaa vaihtaa oppilasjäsenyys 

Sähköliiton varsinaiseksi jäseneksi.

 Palatessasi opiskelemaan saat 

jäsenmaksuvapautuksen maksuista, mutta olet silti 

varsinainen jäsen. Merkittävä etu!

https://www.kesaduunari.fi/


TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT



 Työsuhteen ehtoja säätelee työelämän 

lainsäädäntö.

 Työelämän lakeja ovat mm. työsopimuslaki, 

työehtosopimuslaki, työaikalaki, 

työturvallisuuslaki, vuosilomalaki ja 

yhteistoimintalaki.

 Ammattiliittojen neuvottelemat 

työehtosopimukset ovat pääsääntöisesti 

eduiltaan parempia kuin laki edellyttää.

Mikä on minimipalkka Suomessa?

TYÖELÄMÄN LAINSÄÄDÄNTÖ



 Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajajärjestön välinen sopimus,

jolla määritellään alan vähimmäisehdot kuten vähimmäispalkat.

 Työehtosopimukset ovat määräaikaisia.

 Työehtosopimukset ovat ammattiliittojen päätuote ja tärkein etu jäsenilleen.



 Työehtosopimuksissa on sovittu kaikista alan keskeisistä pelisäännöistä.

 Työehtosopimuksissa on sovittu mm. seuraavista asioista: Työaika ja työajan lyhennys, 

vuosiloma, palkka, sairausajan palkka, ylityön tekeminen, paikallinen sopiminen, 

ammatillinen koulutus..



TYÖSOPIMUS

 Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu 

tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta 

vastiketta vastaan.

 Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on sitova.

 Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin alan työehtosopimuksessa on sovittu.



TYÖSOPIMUS

 Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. 

Määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä vain perustellusta syystä, esimerkiksi 

perhevapaan sijaisuus voi olla tällainen syy.

 Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle 

kirjallinen selvitys työehdoista.



TYÖSOPIMUS

Työsopimuksesta tulisi löytyä ainakin nämä asiat:  

 Työnantajan ja työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka

 Työsopimuksen voimassaolo (onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai 

määräaikaisesta työsopimuksesta)

 Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle

 Työaika



TYÖSOPIMUS

 Koeaika

 Työtehtävät

 Palkka ja palkanmaksukausi

 Vuosiloma

 Irtisanomisaika

 Noudatettava työehtosopimus

 Päiväys ja allekirjoitus

P Y R I  A I N A T E K E M Ä Ä N  T Y Ö S O P I M U S  K I R J AL L I S E N A !



KOEAIKA 

 Vuoden määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa 

voidaan sopia koeaika, jonka pituus on korkeintaan kuusi kuukautta. 

 Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus voi olla enintään puolet 

määräaikaisuuden pituudesta. Kahden kuukauden työsuhteessa enintään 

yksi kuukausi.

 Koeaikana työnantaja tai työntekijä voivat purkaa työsopimuksen ilman 

irtisanomisaikaa, mutta vain asiallisin perustein.



TYÖAIKA 

 Työaika on se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan 

työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä.

 Säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa.

 Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu 

lyhemmäksi, esimerkiksi 37,5 tunniksi viikossa.



YLITYÖ  

 Ylityötä on työaika, joka ylittää säännöllisen vuorokautisen tai viikoittaisen 

työajan.

 Työntekijän kanssa on joka kerta sovittava erikseen ylityön tekemisestä.

YLITÖIHIN  EI OLE PAKKO SUOSTUA.

 Ylityöstä maksetaan aina korotettua palkkaa.

 Ylitöitä voi tehdä enintään 138 tuntia neljän kuukauden jakson aikana, kuitenkin 

enintään 250 tuntia vuodessa.



VUOSILOMA

 Lomanmääräytymisvuosi on 1.4 - 31.3 välisenä aikana.

 Pääperiaate on, että 35 tuntia viikossa tai 14 työpäivää kuukaudessa työskentelevälle kertyy 

2 lomapäivää kuukaudessa. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden on kertymä 2,5 päivää 

kuukaudessa.

 Kertyneeltä loma-ajalta maksetaan vuosilomapalkka. Vuosilomapalkan lisäksi maksetaan 

työehtosopimuksissa sovittu lomaraha.



LUOTTAMUSMIES 

 Sähköliiton varsinainen jäsen, joka edustaa Sähköliiton varsinaisia 

jäseniä työpaikalla.

 Luottamusmieheltä voi kysyä apua ongelmatilanteissa.

 Luottamusmiehen valitsevat keskuudestaan Sähköliittoon kuuluvat 

työntekijät. 

 Luottamusmiehen tärkein tehtävä on seurata, että työnantaja 

noudattaa alan työehtosopimusta.



TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 

 Työntekijät valitsevat työpaikalle työsuojeluvaltuutetun edustamaan heitä työsuojeluun ja 

työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

 Työsuojeluvaltuutettu tekee yhteistyötä työnantajan ja toimihenkilöiden kanssa.

 Yhteistoiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että työpaikalla noudatetaan 

työsuojelulainsäädäntöä ja ettei työntekijöiden terveys työn johdosta vaarannu.



PALKKALASKELMA

 Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma.

 Palkkalaskelmasta tulee näkyä ainakin seuraavat asiat:

• Peruspalkka

• Erilliset palkanlisät

• Mahdolliset luontaisedut

• Ylityöt

• Päivärahat ja kilometrikorvaukset

• Vuosilomapalkka

• Palkasta perityt sosiaaliturva- ja eläkemaksut, verot ja mahdollinen ammattiliiton jäsenmaksu.



ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHA 

 Merkittävä etu lyhyitä työsuhteita tekeville. 

 Liittymällä Sähköliiton varsinaiseksi sopimusalajäseneksi, liityt samalla myös 

Sähköliiton työttömyyskassaan.

 Työttömyyskassojen jäsenille maksettava työttömyyspäiväraha, jonka määrä perustuu 

siihen, paljonko päivärahan saaja sai palkkaa työssä käydessään.



Ansiosidonnaisen tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehtoa ei tarvitse kerätä yhdenjaksoisesti. 

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää jopa seitsemän vuotta, jos sinulla on hyväksyttävä syy 
olla poissa työmarkkinoilta. Tämä tarkoittaa, että teet jotain sellaista, jonka vuoksi sinun ei 
edellytetä olevan työmarkkinoiden käytettävissä. Hyväksyttäviä syitä olla poissa 
työmarkkinoilta ovat esimerkiksi sairaus, laitoshoito tai kuntoutus. Asevelvollisuus tai 
siviilipalvelus. Päätoimiset opinnot. Lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito.

Kun olet poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä, voidaan nämä ajat ”hypätä yli” 
työssäoloehtoa tarkasteltaessa. Muista ilmoittaa Sähköliiton työttömyyskassaan asiasta! 
Meillä saat maksuvapautuksen tältä ajalta ja säilytät oikeuden ansiosidonnaiseen 
työttömyysturvaan.



ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHA 

 Enimmäiskesto 400 päivää, alle 3 vuotta töissä olleilla enimmillään 300 päivää. Pitkän 

työuran tehneillä 58-vuotiailla ansiosidonnainen on 500 päivää tietyin ehdoin.

 Omavastuuaika viisi päivää. 

Mikäli ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen, silloin saat työmarkkinatukea Kelalta. Ilman 

korotuksia työttömyysetuuden määrä on keskimäärin 675,6 e/kk (20 x 33,78 e). 

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojesi lisäksi 

vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa.



TYÖTODISTUS

 Työntekijän on oikeus saada työsuhteen päätyttyä työtodistus.

 Todistukseen on kirjattava työsuhteen kesto ja työtehtävät. 

 Halutessaan voi työntekijä pyytää työnantajaa merkitsemään työtodistukseen myös 

työsuhteen päättymissyyn ja arvion työtaidoista.



MUISTILISTA

 Ota selvää alasi työehtosopimuksesta.

 Työllistyessäsi alalle ilmoita Sähköliittoon, että haluat vaihtaa 

jäsenyyslajisi varsinaiseksi jäseneksi. 

 Ota selvää työporukkasi aktiivisuudesta Sähköliitossa



Esimerkki Sähköliiton tuomasta 
oikeusturvasta

https://www.sahkoliitto.fi/blogi/merkittava-tuomio-vahan-palstatilaa


005 Sähköistys- ja sähköasennusala

(STTA ry ja PALTA ry) - Palkkataulukko

Yhden vuoden työkokemuksen jälkeen noustaan palkkaryhmä 2:seen. 




