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Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin työntekijät, jotka altistuvat
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille

ASA-rekisteriä on pidetty lakisääteisesti vuodesta 1979. Sen avulla pyritään ehkäisemään työhön liitty-
vää syöpävaaraa, seuraamaan työpaikkojen altistumistilannetta ja ennen kaikkea kohentamaan työoloja.

Työterveyslaitos ylläpitää ASA-rekisteriä, laatii vuositilastoja ja seuraa ilmoitettujen työntekijöiden syöpä-
sairastuvuutta määräajoin. Rekisteröintitietojen avulla työsuojeluviranomaiset tietävät tarkemmin, missä
altistumista tapahtuu, ja voivat tarvittaessa tehostaa valvonta- ja neuvontatoimintaansa.

Ilmoitus laaditaan kalenterivuosittain takautuvasti siten, että edellisen vuoden altistumiset ilmoi-
tetaan viimeistään kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

ASA-rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Työnantajan pitää ilmoittaa rekisteriin tieto työpaikan altisteista
ja altistuvista työntekijöistä.

ASA-verkkosivut löytyvät Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu:

∂ pitää luetteloa työpaikalla käytettävistä tai esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista teki-
jöistä ja perimää vaurioittavista tekijöistä

∂ selvittää työntekijöiden mahdollinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja
perimää vaurioittaville tekijöille

∂ pitää luetteloa näille altistuvista työntekijöistä

∂ tiedottaa työntekijöiden edustajille luettelon pitämisestä.

Luettelon sisällöstä on erikseen säädetty laissa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetel-
mille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020, 3 §). Laki astui voimaan syyskuun
1. päivä 2020.

ASA-rekisteriin ilmoittamisen tulee perustua työpaikalla tehtyyn altistumisen arviointiin. Työnantajan
tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka on arvioitu altistuneiksi.

Työntekijän arviointi altistuneeksi voi perustua:

∂ työhygieenisiin selvityksiin (ilman epäpuhtausmittaukset tai biologiset altistumismittaukset)

∂ muihin vastaavissa olosuhteissa tehtyihin selvityksiin tai mittauksiin

∂ 20-päivän sääntöön: jos työhygieenisiä selvityksiä ei ole tehty, mutta työntekijä on tehnyt altista-
vaa työtä kalenterivuoden aikana vähintään 20 päivän ajan vähintään 2 tunnin ajan päivässä (tai
vastaavan altistumisajan, esim. 40 päivää 1h/päivä), tai

∂ merkittävään kerta-altistumiseen esimerkiksi tuotantohäiriöissä ja onnettomuustilanteessa.

ASA-rekisteriin liittyy myös Valtioneuvoston asetustyöhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta.
Asetus astui voimaan vuoden 2020 alussa.
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Sähköliiton luottamushenkilöseminaari siirtyy syksyyn
Koronatilanteen vuoksi huhtikuussa pidettäväksi aiottu luottamushenkilöseminaari on
päätetty siirtää syksyyn. Uusi ajankohta seminaarille on 17. – 18.9.2021, paikkana Hotelli
Clarion Helsingissä.

Kannattaa merkitä uusi ajankohta kalenteriin.

Myös vuoden luottamushenkilön valinta siirtyy syksyyn – esitysaikaa jatket-
tu 15.4.2021 asti!
Koska luottamushenkilöseminaarin siirron johdosta myös vuoden luottamushenkilön valinta siirtyy syk-
syyn, päätimme jatkaa vuoden luottamushenkilön ehdotusaikaa 15.4.2021 asti!

Vuoden luottamushenkilön valinnan tarkoituksena on tuoda esiin luottamushenkilön tärkeys työpaikalla,
niissä pienimmissäkin työyhteisöissä. Tarkoitus ei ole huomioida vain luottamushenkilöä, joka on ollut
tehtävässään monia vuosia, vaan myös vähemmän aikaa toiminut henkilö voi olla nimityksen arvoinen.
Vuoden luottamushenkilö voi olla Sähköliittoon kuuluva työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies,
pääluottamusmies, luottamusmies, työosaston luottamusmies tai yhteyshenkilö. Esityksiä vuoden
luottamushenkilöksi voivat tehdä ammattiosastot, työhuonekunnat ja Sähköliiton jäsenet.

Kuinka voin tehdä esityksen vuoden luottamushenkilöksi?
Ehdotuksen voi tehdä lomakkeella, joka löytyy netistä osoitteella https://webropol.com/s/Sahkoliitto-
Ehdotuksesivuodenluottamushenkiloksi2021. Lomakkeeseen pääsee myös Sähköliiton nettisivuilta Liiton
muut verkkopalvelut -alasvetovalikosta. Klikkaa linkkiä Ehdota Vuoden luottamushenkilöä ja täytä avau-
tuva lomake huolellisesti. Ehdotuksen voi tehdä myös kirjallisesti tiedotteen liitteenä olevaa lomaketta
käyttäen ja postittamalla sen Sähköliitto / Kaisa Järvensivu, PL 747, 33101 Tampere tai skannaamalla
sen sähköpostin liitteeksi osoitteeseen kaisa.jarvensivu(at)sahkoliitto.fi.  Lisäksi ehdotuksen vuoden luot-
tamushenkilöksi voi tehdä myös Sähköliiton WhatsApp-numeroon p. 050 470 7167. Ehdotus voi olla kir-
joitettu viesti, ääniviesti tai vaikkapa video (kunhan asia käy siitä selväksi).

Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi on jätettävä 15.4.2021 mennessä.

Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi käsitellään jäsenpalveluasiain johtokunnassa. Ehdokkaista vali-
taan 3 ehdokasta jatkoon. Johtokunta tekee valintansa ehdokkaista anonyymeina, joten ehdotus-
/perustelutekstit kannattaa kirjoittaa mahdollisimman kattavasti. Kolmesta ”finalistista” tehdään juttu Va-
samaan, kotisivuille ja Facebookiin. Kevään luottamushenkilöseminaariin osallistujat valitsevat vuoden
luottamushenkilön. Vuoden luottamushenkilöksi valittu palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

Nyt kannattaa alkaa miettiä ehdokasta osaston nimissä tai tehdä ehdotus esim. oman työpaikan luotta-
mushenkilöstä. Sana on vapaa!

Lisätietoja:
Järjestöasiantuntija Kaisa Järvensivu, puh. 050 409 8456, kaisa.jarvensivu(at)sahkoliitto.fi

Työsuojelupäivät Oulussa ja Hämeenlinnassa

Työympäristön ajankohtaispäivät järjestetään tänä vuonna 1. – 2.10.2021 Oulussa ja
29. – 30.10.2021 Hämeenlinnassa.

Lisää tietoa ajankohtaispäivien sisällöstä ja ilmoittautumisesta myöhemmin. Ajankohdat
kannattaa kuitenkin laittaa jo tässä vaiheessa kalenteriin ylös.
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Koulutustarjontaa

Sähköliitto järjestää jäsenilleen laadukasta ja monipuolista koulutusta. Voit ilmoittautua
kursseille hakuaikaan mennessä. Lisätietoja niin alla olevista, kuin muistakin tulevista
kursseista ja tapahtumista löydät myös jäsenlehti Vasamasta sekä liiton kotisivuilta
https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat

Kiljavan opisto järjestää mm. seuraavat kurssit:
- Työsuojelun peruskurssi 22. – 26.3.2021, Nurmijärvi
- Työsuojelun peruskurssi (yleinen) 19. – 23.4.2021, Kuopio

Lisätietoja:
Kiljavan opisto 09 276 2748 tai 09 276 2739

Sähköliitto järjestää mm. seuraavan kurssin:
- Valtakunnallinen nuorisotapahtuma 5. – 6.6.2021, Tampere

Lisätietoja:
Koulutusasiantuntija Tarja Toppari 050 409 8469 tai tarja.toppari(at)sahkoliitto.fi

Työttömyyskassojen etuusopas

Jos työhuonekuntasi jäseniä työttömyys koskettaa, saat oppaasta hyödyllistä tietoa, miten
pitää toimia, että työttömyysturva toteutuu. Tutustu oppaaseen ja opasta tarpeen mukaan
työhuonekuntasi jäseniä. Aina voi myös soittaa Sähköliiton työttömyyskassaan. Puhelinpäivystys
puh. 03 252 0300 maanantaina ja keskiviikkona klo 9‒15 sekä perjantaina klo 9‒12.

Työttömyyskassojen etuusopas löytyy sähköisenä osoitteesta https://www.tyj.fi/wp-
content/uploads/2021/01/TYJ_etuusopas_2021.pdf

Opas löytyy TYJ:n sivuilta https://www.tyj.fi/esitteet/ myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi.
	

Työntekijän ryhmähenkivakuutus / ehdot 	
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai
lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka huolehtii myös vakuutuksen kus-
tannuksista. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtoso-
pimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on
ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset. Työntekijän ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat työ-
eläkelakien alaiset työntekijät.

Lue asiasta lisää sähköisestä esitteestä osoitteesta https://www.tvk.fi/trhv

Vaalitukea sähköliittolaisille kuntavaaliehdokkaille – hakemukset liittoon
viimeistään 30.4.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Kuntavaaleihin osallistuvia sähköliittolaisia ehdokkaita tuetaan vaa-
likuluissa hakemuksen ja tositteiden perusteella enintään 200 eurolla. Vaalikulujen tukemiseen on varat-
tu yhteensä 8 500 euroa. Jos hakemusten yhteissumma ylittää 8 500 euroa, jaetaan budjetoitu määrä
suhteellisesti hakijoiden kesken.

Kun ehdokkaalle syntyy vaalityöstä kuluja, hän voi lähettää Sähköliittoon hakemuksen ja siihen liittyvän
tositteen/tositteet. Hakemukseen tulee laittaa lyhyt selvitys kulujen laadusta sekä oma tilinnumero.



5 (6)

Tositteiden pitää koskea selvästi todennettavaa kulua, kuten mainoksen painatuslaskua, laskua lehti-
ilmoituksesta tai muuta vastaavaa kulua, josta on virallinen tosite. Liitto ei maksa esimerkiksi itse tehtyä
matkalaskua. Hakemuksen loppusumma voi mennä yli 200 euron, mutta Sähköliitto maksaa maksimis-
saan vain 200 euroa. Jos loppusumma jää alle 200 euron, maksetaan saajalle tositteen mukainen sum-
ma.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti liitteet skannaamalla/valokuvaamalla Kaisa Järvensivulle
kaisa.jarvensivu(at)sahkoliitto.fi tai postitse osoitteella Sähköalojen ammattiliitto ry, PL 747,
33101 Tampere.

Hakemukset tulee toimittaa Sähköliittoon viimeistään 30.4.2021.

Lisätietoja:
vastaava järjestöasiantuntija Reijo Salmi järjestöasiantuntija Kaisa Järvensivu
p. 050 67 591 p. 050 409 8456
reijo.salmi(at)sahkoliitto.fi kaisa.jarvensivu(at)sahkoliitto.fi

Suosittelukampanja jatkuu tänäkin vuonna
Sähköliiton Värvää työkaverikin liittoon -kampanja jatkuu myös tänä vuonna 2021. Kampanjavuosi on jo
kuudes, ja vuonna 2021 suosittelija saa palkkioksi S-ryhmän 30 euron lahjakortin jokaisesta uudesta
liittyneestä sopimusalajäsenestä. Värväyskampanjan idea on, että jäsenet suosittelevat liiton jäsenyyttä
työkavereilleen ja heidät palkitaan jokaisesta tätä kautta liittyneestä uudesta sopimusalajäsenestä.

Suosittelijan eli värvääjän kannattaa varmistaa, että uusi jäsen täyttää liittymislomakkeen kohdan Jäse-
nyyttä suositteli. Muutenkin on hyvä täyttää lomake yhdessä.

Kampanja ei koske ammattiin opiskelevia, jotka liittyvät jäseneksi.

Lisätietoa värväyskampanjasta ja sähköisen liittymislomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta osoitteesta
https://www.sahkoliitto.fi/liity-jaseneksi/suosittele-sahkoliittoa.

Uutta! – Liitä Sähköliiton jäsenkortti MobilePayhin ja saat Teboilin alennuk-
sen suoraan ostoksistasi!
Nyt pystyt liittämään Sähköliiton jäsenkortin MobilePayhin ja voit maksaa kaikki autoiluun liittyvät ostot
Teboil-asemien sisäkassoilla ja samalla saat helposti maksun yhteydessä myös korttiin liitetyt alennuk-
set. Jäsenkortilla saat alennusta polttoaineista kaikilta palvelevilta Teboil-huoltoasemilta ja -
automaattiasemilta, vain Express-asemat eivät kuulu edun piiriin. Polttoainealennuksen lisäksi kuukau-
sittain vaihtuvat herkulliset syötävät täyttävät kuljettajan kuin kuljettajan vatsan. MobilePaylla maksami-
nen sujuu entistäkin helpommin, nopeammin ja turvallisesti.

Näin liität jäsenkorttisi MobilePayhin:
1. MobilePayn voi ladata maksutta Google Play kaupasta tai App Storesta
2. Täytettyäsi tarvittavat tiedot ja maksukortit voit liittää jäsenkorttisi sovellukseen. Jos sinulla on jo

MobilePay, voit jakaa suoraan alla olevien ohjeiden mukaan.
3. Sovelluksessa (riippuu hiukan puhelimesta) on kohdat KANTA-AS tai VALIKKO, josta valitaan

KANTA-ASIAKKUUDET. Jos KANTA-AS klikataan sitä ja eteen tulee neljän kortin kuvat.
4. Klikataan Teboilin korttia
5. Ruudulle tulee kuva Teboilin asiakaskortista ja sen alapuolella on laatikko, jossa lukee Asiakas-

kortin numero. Tähän kenttään syötetään Sähköliiton kortissa oleva Teboil-numero (jossa saa
mm. polttoainealennuksen ja on kortin kääntöpuolella) joka on 7030049323000006 ja klikataan
JATKA -painiketta.

6. Tämän jälkeen sovelluksessa on näkyvillä Teboilin kortti (jos on epävarma, onko lisännyt jo kor-
tin, niin isommalla olevat kortit on lisätty ja pienemmällä olevat ovat vielä lisättävissä).
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Kortin voi poistaa sovelluksesta menemällä kanta-asiakaskortteihin, klikkaamalla Teboilin korttia ja sitten
roskapönttöä -> tämä toiminto poistaa kortin sovelluksesta.

MobilePaylla kuppi kahvia tai teetä veloituksetta 15.1.-15.2.2021! *Aktivoi jäsenkorttisi MobilePayssa
jo tänään, maksa ostot huoltamon sisäkassalla ja saat kupin kahvia tai teetä maksutta ajalla 15.1.-
15.2.2021. Ostolla ei ole alarajaa.

Eckerö Linen päivitetyt jäsenedut vuodeksi 2021
Eckerö Line myöntää Sähköalojen ammattiliitto ry jäsenille 20 % alennuksen henkilölippujen risteily- ja
reittimatkojen päivittäisestä verkkokauppahinnasta (ajalla 28.6.-15.8.2021 alennus on -10 %). Alennuk-
set vain verkkokaupasta käyttämällä tuotekoodia JARJ21 varausvaiheessa.

Voimassa oleva jäsen- /henkilökortti on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuksen yh-
teydessä. Etuhinnat koskevat Sähköliiton ammattiosastoja sekä niiden henkilöjäseniä ja muita samalla
varausnumerolla matkustavia. Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin
alennuksiin tai tuotepaketteihin. Edut voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Varaukset www.eckeroline.fi/SAHKOLIITTO.

Sähköliittolaisten kokous- ja ryhmämatkaetu puolestaan sisältää kokoustilan tarjoiluineen sekä maistu-
van Buffet Eckerö -aamiaisen tai lounaan/päivällisen ruokajuomineen. Hinta on alkaen 49 euroa henkilöl-
tä.

Eckerö Linella on kolme päivittäistä lähtöä Helsingistä ja Tallinnasta suomalaisella m/s Finlandialla. Ko-
kouskeskus & Lounge tarjoaa inspiroivat tilat jopa 200 hengen tilaisuuksiin.

Eckerö Line kokous- ja ryhmämyynti puh. 09 228 8540 ma–pe  klo 8–19, ryhmat@eckeroline.fi.

Tiedotteen liitteenä esite Eckerö Linen tarjouksista Sähköliittolaisille.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Työehdot ja työelämän kehittäminen

työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola
tekninen asiantuntija Anne-Marie Paasonen


