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Työsuojeluvaalit kaudelle 2022 – 2023
Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on lain mukaan valittava työpaikalle, jossa sään-
nöllisesti työskentelee, toimihenkilöt mukaan lukien, vähintään kymmenen työntekijää. Työnteki-
jät voivat valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun myös pienemmillä työpaikoilla.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä
työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työpaikoilla tulee valita marras-joulukuussa 2021 työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu ja
työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet
seuraavaksi toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2023.

Työturvallisuuskeskuksen vaaliohje työsuojeluvaalien järjestämisestä teollisuuden ja
palvelualojen työpaikoilla löytyy tiedotteen liitteenä sekä Työturvallisuuskeskuksen sivuilta
http://www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit ja liiton sivuilta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet kohdasta
työsuojelu. Ohje perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnas-
ta (44/2006) sekä työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Ohjeen lopussa on myös malli
vaalitoimikunnan pöytäkirjasta sekä äänestyslipusta työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen
vaalia varten sekä työsuojelutoimikunnan jäsenen / työsuojeluasiamiehen vaalia varten.

Ilmoitus valinnoista työsuojeluhenkilörekisteriin

Työnantajan on ilmoitettava tiedot työsuojelutehtäviin valituista ja nimetyistä henkilöistä
Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen valinnoista ilmoitus myös liittoon
Jotta tiedot työsuojeluhenkilöistä saadaan päivitettyä Sähköliiton työsuojeluhenkilörekisteriin,
toimita täytetty työsuojeluhenkilöilmoituslomake tekninen asiantuntija Anne-Marie Paasoselle,
joko sähköpostiin anne-marie.paasonen(at)sahkoliitto.fi tai kirjepostina osoitteeseen Sähköliitto
ry, PL 747, 33101 Tampere. Toimita kopio täytetystä lomakkeesta myös ammattiosastoosi.

Ilmoitus on tehtävä, vaikka entiset työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet jatkaisivat tehtä-
vässään. Samalla lomakkeella tulee ilmoittaa tiedot edellisestä tehtävänhaltijasta, ettei rekiste-
riin jää virheellisiä tietoja luottamustehtävistä. Myös varajäsenen voi ilmoittaa samalla lomak-
keella. Liitteenä Sähköliiton työsuojeluhenkilöilmoituslomake. Lomake löytyy myös liiton kotisi-
vuilta http://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet/ kohdasta työsuojelu.

Jotta saisimme työsuojeluhenkilörekisterimme pidettyä paremmin ajan tasalla, ilmoitathan aina
muutoksista luottamustehtävässäsi liittoon.

Jos et enää toimi työsuojelutehtävissä, anna tämä tiedote seuraajallesi ja ilmoita vaihdoksesta
liittoon sähköpostitse anne-marie.paasonen(at)sahkoliitto.fi tai soittamalla p. 050 409 8468,
niin päivitämme tiedon rekisteriimme.

Syksyn luottamushenkilöseminaari peruttiin
Sähköliiton syksylle aiottu luottamushenkilöseminaari on päätetty perua heikentyneen koronavi-
rustilanteen vuoksi. Uusi seminaari pyritään järjestämään ensi keväänä.

Sähköliiton kautta tehdyt majoitusvaraukset on peruttu. Huom! Jos olet itse tehnyt majoitus-
varauksen suoraan Clarion hotelli Helsingistä 16. – 17.9.2021 väliseksi yöksi, muista
myös itse perua majoitusvarauksesi.



3 (4)

Led-valaisimien asennusturvallisuus
Sähköurakoinnissa on havaittu muovikuvullisia 230VAC led-nauhalla tehtyjä valaisimia, joissa
nauha on pohjapellissä kiinni, eikä niissä ole ollut varoitusmerkintää siitä, ettei valaisimen kupua
saa avata jännitteisenä. Työskentely jännitteettömässä laitteistossa on turvallisinta.

Tukes on jo vuonna 2018 havainnut puutteita led-valaisimissa joita on suunnattu kuluttajille,
mutta myös ammattilaisten käyttöön. Suurimmat puutteet olivat juurikin sähköeristyksissä, jotka
voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran lähinnä käyttö- ja huoltotilanteissa. Lisäksi joissakin valai-
simissa on tulipalon vaara virheellisen valaisin rakenteen johdosta.

Mikäli valaisimista, mutta myös muista sähkötarvikkeista löytyy tuotemerkki ja valmistajan tiedot
sekä muut vaaditut merkinnät, tuotteen turvallisuus on varmemmalla pohjalla kuin sellaisissa
tuotteessa, joista useat merkinnät tai tiedot puuttuivat kokonaan. Suurimmat puutteet ovat ul-
komailta tilatuissa tuotteissa.

Kannattaa olla työpaikoilla tarkkana, jos tällaisia tuotteita tulee vastaan ja olla yhteydessä Tu-
kesiin, jos epäilee puutteellista tuotetta.

Puupölyn ja kvartsipölyn aiheuttaman syöpävaaran hallinnassa puutteita
työpaikoilla
On todettu, että lehtipuupöly ja kvartsipöly voivat aiheuttaa syöpää. Työsuojelutarkastuksilla on
huomattu, että moni työpaikka ei ole vielä tiedostanut tätä riskiä. Syöpävaaraa pystyy minimoi-
maan tehokkailla keinoilla, mutta niitä ei ole vielä otettu käyttöön riittävän laajasti.

Suomessa sairastuu työperäiseen syöpään vuosittain noin tuhat ihmistä. Kyseessä on useimmi-
ten hengityselinten syöpä. Muun muassa seuraavat syöpävaaralliset altisteet ovat Suomalai-
sessa työelämässä yleisiä:

 kovapuupöly
 hienojakoinen kvartsipöly
 hitsaushuurut
 dieselpakokaasut

Viime vuonna voimaan astui syöpävaarallisille altisteille uudet sitovat raja-arvot. 25 altisteelle
määriteltiin pitoisuus, jota ei saa missään olosuhteissa ylittää. Raja-arvot on lueteltu työpaikka-
tiedotteessa: Työpaikkatiedote 1/2020: Älä altista työntekijää syöpävaaralle (tyosuojelu.fi)

Lisää tietoa aiheesta löytyy Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta:
Puupölyn ja kvartsipölyn syöpävaara ei vielä ole työpaikoilla hallinnassa - Työsuojelu (tyosuojelu.fi)

Jäsenkalenteri taas tilattavissa

Taas on käsillä se aika vuodesta, kun kannattaa kaivaa puhelin esille ja tilata tekstiviestillä Säh-
köliiton sopimusalajäsenten kalenteri.

Sopimusalajäsenet voivat tilata kalenterin myös kirjautumalla liiton sähköiseen asiointipalveluun
viimevuotiseen tapaan.

Sopimusalajäsenen kalenteritilaus 2022 sähköisessä asiointipalvelussa:

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluumme osoitteessa jasenpalvelu.sahkoliitto.fi.
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Omissa tiedoissa näkyy painike, jossa lukee Tilaa kalenteri. Kun sitä klikkaa, painikkeen alle
tulee teksti Tilattu ja päivämäärä. Tilaus on nyt voimassa.

Sopimusalajäsenen kalenteritilaus 2022 tekstiviestillä:

 Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja oma jäsennumero. Muista välilyönti kirjaimen ja numeron
välissä. Esimerkkiviesti: B 12345

 Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300. Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeen.
 Mikäli jokin meni vikaan, saat virheviestin, joka kehottaa lähettämään viestin uudelleen

annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkista, että kirjain ja jäsennumero ovat oikein, tee kor-
jaukset ja lähetä viesti uudelleen.

 Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukai-
sesti.

Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain sopimusalajäsenille, eivätkä oppilas- ja eläkeläisjäsenet voi
tilata sitä. Tilauskanavat ovat auki lokakuun loppuun.

Sähköliiton koulutukset
Sähköliitto järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta. Osallistuminen kursseille on liiton jäse-
nille maksutonta.

Tulossa olevia tilaisuuksia ovat mm. nämä kaksi saman sisältöistä tapahtumaa:

 Työsuojelupäivät Oulussa 1.-2.10.2021 (huom. hakuaika päättyy jo 17.9.)
 Työsuojelupäivät Hämeenlinnassa 29.-30.10.2021 (hakuaika päättyy 15.10.)

Työsuojelupäivät ovat työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille suunnattu tilaisuus tietojen
päivittämiseen, oppimiseen ja verkostoitumiseen muiden kanssa. Tapahtuma tarjoaa työsuoje-
luun uutta ja ajankohtaista näkökulmaa sopimusalasta riippumatta. Tällä kertaa aiheina on työ-
hyvinvointi, korvaava työ ja koronavuoden työturvallisuus. Tapahtuma alkaa perjantaina aamu-
päivällä ja päättyy lauantaina iltapäivällä. Kouluttajana toimii, liiton oman kouluttajan lisäksi, vie-
raileva kouluttaja, Pipsa Härkönen Työväen Sivistysliitto TSL:stä.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matka-
kulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
oman auton käytöstä (vain kuljettajalle) 0,23 €/km lähimmälle kurssipaikalle.

Lisää infoa myös muista koulutuksista ja tapahtumista sekä ilmoittautumisista löytyy liiton kotisi-
vuilta https://www.sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut/laadukasta-koulutusta. Käy tutustumassa ja il-
moittaudu mukaan.

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