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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 ilmoitetaan
viimeistään kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

ASA-rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Työnantajan pitää ilmoittaa rekisteriin tieto työpaikan altisteista
ja altistuvista työntekijöistä. Työnantaja voi tehdä ilmoitukset nyt myös verkossa osoitteessa
https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/asa-rekisteri/tee-asa-ilmoitus-verkossa

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 §).

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.

Työvälineet heikosti lainmukaisessa kunnossa
Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa sattuu vuosittain satoja nostolaitteiden tai
muiden työvälineiden aiheuttamia työtapaturmia. Tilanteen parantamiseksi työsuojeluviranomaiset suorit-
tivat viime vuonna noin 200 työvälineiden toimintakunnon varmistamiseen liittyvää tarkastusta.
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Tehtyjen valvontahavaintojen perusteella työnantajat varmistavat heikosti työvälineiden lainmukaisen
toimintakunnon. Täysin kunnossa olevia työvälineitä havaittiin valvonnassa vain vähän. Lisää tietoa ai-
heesta löytyy täältä Työvälineet heikosti lainmukaisessa kunnossa - Työsuojelu (tyosuojelu.fi)

Työsuojeluvaltuutetun valinnasta ilmoitus myös liittoon
Työsuojeluvaalit seuraavalle kaksivuotiselle kaudelle on tullut järjestää työpaikoilla viime vuoden marras-
joulukuussa.

Huomioi että:

 työnantajan on lain mukaan ilmoitettava tiedot työsuojelutehtäviin valituista ja nimetyistä
henkilöistä työsuojeluhenkilörekisteriin Työturvallisuuskeskukseen. Ohjeistus ilmoituksesta
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla www.ttk.fi/tyosuojeluhenkilorekisteri.

 työntekijän edustajan (luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu) on ilmoitettava tiedot
työsuojelutehtäviin valituista ja nimetyistä Sähköliiton jäsenistä Sähköliiton
työsuojeluvaltuutettujen rekisteriin. Jos ilmoitusta ei ole vielä tehty, sen voi tehdä liiton
kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
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 tehtävässään.

Luottamushenkilöseminaariin ilmoittautuminen päättyy 4.2. Ilmoittaudu nyt!
Luottamushenkilöille on noin kaksi viikkoa sitten lähetetty sähköpostikutsu luottamushenkilöseminaa-
riimme Helsinkiin 1.–2. huhtikuuta. Ilmoittautuminen päättyy jo tämän viikon perjantaina 4. helmi-
kuuta, joten nyt on aika etsiä kutsu sähköpostista, klikata siinä olevaa ilmoittautumislinkkiä ja täyttää
omat tietosi!

Seminaari järjestetään Clarion Hotel Helsingissä. Tilaisuuden ensimmäinen päivä on kaikille yhteistä
ohjelmaa ja toisena päivänä osallistujat kokoontuvat sopimusaloittain. Kaksipäiväinen seminaari on oiva
tilaisuus verkostoitua ja päivittää tiedot esimerkiksi uudesta yt-laista.

Seminaari on suunnattu kaikille Sähköliiton varsinaisille luottamushenkilöille. Joten nyt siis sinä työsuoje-
luvaltuutettu tai- asiamies, jos et ole vielä ilmoittautunut seminaariin, tee se nyt!

Työsuojelupäivät Oulussa ja Hämeenlinnassa
Työsuojelupäivät on kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille suunnattu tilaisuus tietojen päi-
vittämiseen, oppimiseen ja verkostoitumiseen muiden kanssa. Tapahtuma tarjoaa työsuojeluun uutta ja
ajankohtaista näkökulmaa sopimusalasta riippumatta. Saat valmiuksia oman työpaikkasi työsuojelun
kehittämiseen, sekä kuulet muiden työpaikkojen käytäntöjä ja puheenvuoroja. Tilaisuuden kouluttajina
toimii eri aihealueiden asiantuntijoita. Tapahtuma alkaa perjantaina aamupäivällä ja päättyy lauantaina
iltapäivällä.

Tapahtumat ovat samansisältöiset. Joten varaa toinen päivämääristä kalenteriisi:

- 30.9. – 1.10.2022 Oulussa Sokos Hotel Arinassa. Hakuaika päättyy 16.9.2022.
- 28. – 29.10.2022 Hämeenlinna, Scandic Aulanko. Hakuaika päättyy 14.10.2022.

Hakulomakkeet tapahtumiin löytyvät ko. tapahtuman kohdalta liiton kotisivuilta linkistä
https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat

Lisätietoja:
Koulutusasiantuntija Tarja Toppari 050 409 8469 tai tarja.toppari(at)sahkoliitto.fi
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Volttipäivät
Sähköliiton perinteiset Volttipäivät järjestetään tänä vuonna Porin Yyterissä 1.‒3. heinäkuuta. Majoitus ja
juhlapaikkana on Virkistyshotelli Yyteri. Majoitusta ja lauantai-illan illalliskortteja kannattaa ryhtyä varaa-
maan heti, kun mahdollista. Varauksia aletaan ottaa vastaan 15. helmikuuta lähtien.
Tarkemmat tiedot Volttipäivien ohjelmasta, majoitus- ja lippuvarauksista löytyvät osoitteesta
https://www.volttipaivat.fi/

Koulutukset ja tapahtumat
Sähköliitto järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta.

Tarjolla olevat kurssit löydät täältä https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat
Tutustu kurssivalikoimaan ja ilmoittaudu mukaan!

Myös Kiljavan opisto järjestää kursseja, joista pääosa on suunnattu erilaisissa SAK:laisen ammattiyhdis-
tysliikkeen luottamustehtävissä toimiville.

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, joita saat oman ammattiosastosi opintosihtee-
riltä, luottamushenkilöiltä tai liiton postituksesta. Lomake löytyy myös pdf-muotoisena liitteenä tästä
https://www.sahkoliitto.fi/sites/default/files/attachments/kiljavan%20opiston%20kurssihakemuslomake_0.pdf

Ohjeen Kiljavan kurssien hakemiseen löydät tästä
https://www.sahkoliitto.fi/sites/default/files/attachments/Ohje%20Kiljavan%20kurssien%20hakemiseen_0.pdf

Nyt alkuvuodesta tulevia kursseja ovat esimerkiksi:

- Työsuojelun yleinen peruskurssi Oulussa 21. – 25.2.2022. Kurssi on yhteinen muiden liittojen
kanssa

- Työsuojelun peruskurssi Kiljavan opistolla Nurmijärvellä 21. – 25.3.2022
- Työsuojelun yleinen peruskurssi Kuopiossa 28.3. – 1.4.2022. Kurssi on yhteinen muiden liittojen

kanssa.
- Työsuojelun yleinen jatkokurssi Oulussa 1. osa 25. – 29.4.2022 ja 2. osa 30.5.- 3.6.2022. Kurssi

on yhteinen muiden liittojen kanssa.

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

Työttömät jäsenemme voivat nyt päivittää työturvallisuus- tai sähkötyötur-
vallisuuskortin maksutta!
Sähköliitto tarjoaa tänä vuonna työttömille jäsenilleen mahdollisuuden suorittaa ilmaiset sähkötyöturvalli-
suus- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Päivittämällä kortit työllistymismahdollisuudet paranevat.

Jos jäsen on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja jompikumpi kortti on vanhentunut tai vanhene-
massa, silloin voi ottaa yhteyttä liiton koulutusasiantuntijaan Tarja Toppariin tarja.toppari@sahkoliitto.fi,
puh. 050 409 8469 ja selvittää, onko mahdollisuutta koulutukseen.

Molemmat koulutukset suoritetaan etänä. Koulutukseen tarvitaan mobiililaite, toimiva sähköpostisoite ja
nettiyhteys, työturvallisuuskorttikoulutukseen myös kamera. Sähkötyöturvallisuuskorttia varten voi opis-
kella verkossa omaan tahtiin. Työturvallisuuskortti-webinaaria vetää kouluttaja, ja kahdeksan tunnin kou-
lutusta voi seurata minä tahansa arkipäivänä kello 8‒16.

Lue lisää työturvallisuuskortin ja sähkötyöturvallisuuskortin suorittamisesta.
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Työttömyyskassojen etuusopas
Jos työhuonekuntasi jäseniä koskettaa työttömyys, 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/

Kiljavan kurssit sekä opinto-opas 2022
Kiljavan opisto on Nurmijärven Kiljavalla sijaitseva kansanopisto, joka on erikoistunut työelämän kehit-
tämisen ja edunvalvonnan koulutuksiin. Kiljava tarjoaa runsaasti työelämän kehittämiseen ja edunval-
vontaan liittyviä kursseja. Kiljavalla voit suorittaa myös ammattitutkintoja. Kiljavan opiston koulutustarjon-
ta löytyy nettisivuilta https://kio.fi/ ja sieltä löydät myös selailtavan opinto-oppaan, jossa kerrotaan, kenel-
le kurssit on suunnattu ja tarkemmat sisältökuvaukset kurssikalenterin kursseista.

Kiljavan opiston kurssikalenteri: https://kio.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kiljava_kurssikalenteri-22.pdf
Kiljavan opiston opinto-opas: https://kio.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kiljava_Opinto-opas_2022.pdf

Sähköalojen ammattiliitto ry
Työehdot ja työelämän kehittäminen

työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola
tekninen asiantuntija Anne-Marie Paasonen


