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Valtioneuvoston asetus henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
Sosiaali- ja terveysministeriön 20.5.2021 antaman tiedotteen 137/2021 mukaan valtioneuvoston
antaman uuden asetuksen tarkoituksena on uudistaa ja selkeyttää henkilösuojainten valintaa ja
käyttöä koskevaa sääntelyä. Uudella asetuksella korvataan voimassa oleva valtioneuvoston päätös
asiasta.

Asetus sisältää tarkemmat säännökset henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä.

Asetus tulee voimaan 1.8.2021.

Työnantajan huolehdittava henkilösuojaimien käytöstä

Henkilösuojaimet ovat aina toissijainen vaarojen torjuntakeino. Suojaimia käytetään vain silloin, kun
työssä esiintyviä vaaratekijöitä ei voida työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä poistaa
tai vähentää riittävästi.

Asetuksessa on tarkennetty työnantajan velvollisuutta huolehtia henkilösuojaimien käytöstä työssä.

Arvioinnilla varmistetaan suojainten tarkoituksenmukaisuus ja suojausteho
Asetuksessa säädetään henkilönsuojaimilta vaadittavista ominaisuuksista. Työssä saadaan käyttää
vain sellaisia henkilönsuojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat erikseen säädetyt vaatimukset.
Henkilönsuojaimissa, joihin sovelletaan henkilönsuojainasetusta, on oltava CE-merkintä.
Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että henkilönsuojain on tarkoituksenmukainen ja
suojausteholtaan riittävä suojaamaan kyseisessä työssä esiintyviltä vaaroilta.

Henkilönsuojainten turvallista käyttöä koskevia säännöksiä täsmennetty

Asetuksessa on tarkennettu henkilönsuojainten huoltoa ja kunnossapitoa koskevaa säännöstä.
Uutena asiana on säädetty siitä, että henkilönsuojaimia on säilytettävä ja puhdistettava siten, että
suojain säilyttää suojausominaisuutensa ja on työntekijän käytössä turvallinen, terveellinen ja
hygieeninen.

Uusi asetus sisältää myös täsmällisemmät säännökset työntekijöille annettavasta opetuksesta ja
ohjauksesta.

Henkilönsuojainten käyttöä työssä koskevaa sääntelyä valvoo työsuojeluviranomainen

Alueellisina työsuojeluviranomaisina toimivat aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet.
Neuvoja työsuojelulainsäädännöstä saa työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta
puhelinneuvonnasta numerossa 0295 016 620.

Lisätietoja:

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/valtioneuvosto-antoi-asetuksen-henkilonsuojainten-valinnasta-ja-
kaytosta-tyossa-  sekä valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (pdf)

Terveellinen työ –kampanjan Hyvien käytäntöjen kilpailu 2020-2022
Kampanja toivoo kisaan työpaikkoja, jotka ovat onnistuneesti panostaneet mm. hyvään ergonomiaan
ja työjärjestelyihin ehkäistäkseen tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Lue: Hyvien käytäntöjen kilpailu -
Terveellinen Työ - Terveellinen Työ (ttl.fi)

Ehdokkaita voivat nimetä esim. työsuojelun ammattilaiset. Ilmoita siis työpaikkasi mukaan Euroopan
työterveys- ja turvallisuusviraston järjestämään kilpailuun! Voitte voittaa hyvän maineen lisäksi matkat
Espanjaan marraskuussa 2022. Kilpailun järjestää Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto.
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Miten kilpailuun osallistutaan?

1. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailulomake ja lähettämällä se sähköisesti
osoitteeseen fop.finland(at)ttl.fi (pyydä sieltä ensin täytettävä lomake).

2. Tutustu huolellisesti lomakkeeseen. Sen lopussa on mm. termien selitykset. Täytä lomake,
tulosta ja skannaa, ja lähetä yllä mainittuun osoitteeseen 15.9.2021 mennessä. Lähetä
skannattu lomake sekä word-lomake.

3. FOP Finlandin ohjausryhmä valitsee kaksi kansallista ehdotusta ja lähettää ne EU-OSHA:an.

4. EU-OSHA nimeää voittajat tammi-helmikuussa 2022. Voittajat palkitaan Bilbaossa
marraskuussa 2022.

Lisää tietoa EU-OSHA:n Hyvien käytäntöjen kilpailusta tehdystä videosta, joka näkyy mm.
LinkedIn:ssä:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:ugcPost:67906127079985233
92,urn:li:sponsoredCreative:118582846)/?actorCompanyId=163816&viewContext=REVIEWER

Sekä kilpailun mainoksesta:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:share:6790898905526738944
,urn:li:sponsoredCreative:118705206)/?actorCompanyId=163816&amp;viewContext=REVIEWER

Kesäduunari-info on auennut
SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avattiin toukokuun 3. päivä. Kesäduunari-
infossa yhteydenottoihin vastaa tänä kesänä Salla Hakoköngäs.  Palvelu on auki 30. elokuuta asti.
Kesäduunarineuvojan tavoittaa arkisin kello 9–15 puhelimitse numerosta 0800 179 279 tai WhatsApp-
sovelluksella numerosta 040 747 1571. Käytössä on myös sähköinen yhteydenottolomake
Kesäduunari-infon sivuilla.

Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömänä.

Viestintä:

- Tiedote löytyy https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/maksuton-kesaduunari-info-palvelee-
jalleen-kesatyontekijoita-ja-tyonantajia

- Tämän jälkeen jaoissa kannattaa suosia suoraa palvelun sivua https://www.kesaduunari.fi/

Sähköliiton luottamushenkilöseminaari tulee taas, ilmoittaudu 9.
kesäkuuta mennessä!

Sähköliiton perinteinen luottamushenkilöseminaari tulee vihdoin koronaepidemian aiheuttamien
peruutusten jälkeen! Seminaari järjestetään perjantaista lauantaihin 17.‒18. syyskuuta 2021
Clarion Hotel Helsingissä.

Olemme lähettäneet jäsenrekisterissämme oleville luottamushenkilöille henkilökohtaisen kutsun
ilmoittautumislinkkeineen toukokuun kolmannella viikolla. Lähettäjänä näkyy CWT Meetings & Events.
Tarkista, että olet saanut kutsun, ja ilmoittaudu pikaisesti, sillä aikaa on 9. kesäkuuta saakka!

Seminaarin paneelikeskustelussa puidaan alkuvuoden puhuttavinta aihetta: työmarkkinoiden
tulevaisuutta. Siitä kertovat näkemyksensä paitsi Sähköliiton, myös kolmen työnantajaliiton edustajat.
Heti paneelin jälkeen aihepiiriä laajennetaan vielä sopimisen eri tasoihin. Mitä tarkoittaa, jos sovitaan
ilman sopimusta tai jos valtakunnallisista sopimuksista luovutaan?
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Kaikille osallistujille yhteinen osuus ajoittuu ensimmäiseen seminaaripäivään perjantaihin, joka
huipentuu Sähköliiton neljännen Vuoden luottamushenkilön valintaan. Finaalissa on kolme ehdokasta,
joista osallistujat äänestävät voittajan.

Toinen seminaaripäivä on varattu sopimusalakohtaisille tapaamisille, joita vetävät kunkin sopimusalan
työehtoasiantuntijat. Pienemmissä ryhmissä pureudutaan juuri oman alasi erityiskysymyksiin, edustit
sitten sähköistys- ja sähköasennus-, energia-ICT-verkosto- tai teollisuuden ja erityisalojen
sopimusalaa.

Varaa paikkasi Volttipäivien tapahtumista sähköpostilla
Sähköliiton Volttipäivät siirtyivät koronaepidemian takia tälle kesälle. Tapahtuma järjestetään tänä
vuonna 30.7. –1.8.2021 Helsingissä. Moni asia on samoin kuin viime vuoden järjestelyissä:
järjestäjänä toimii Helsingin Sähköalantyöntekijät ry, ja kolmipäiväisen tapahtuman keskuspaikkana
toimii Original Sokos Hotel Presidentti.

Volttipäiville lähtevien kannattaa nyt muistaa sähköpostiosoite volttipaivat2020(at)gmail.com. Sitä
kautta onnistuu ilmoittautuminen viikonlopun tapahtumiin: perjantai-illan saaristoristeilylle sekä
lauantain keilailukisaan ja iltajuhlaan. Osoitteessa on vuoden takainen vuosiluku, koska tapahtuma
siirtyi koronaepidemian takia viime kesältä vuoden päähän.

Lisätietoa ohjelmasta ja muut tärkeät tiedot löytyvät Volttipäivien omilta nettisivuilta
https://www.volttipaivat.fi/.

Majoitus Presidentistä kannattaa varata nyt! Sen teet kätevästi Sokos Hotelsin oman myyntipalvelun
kautta puh. 0300 870 000. Muista varaustunnus BVoltti2021.

Edustajiston kevätkokous siirtyy syksyyn
Sähköliiton hallitus päätti kokouksessaan 1.4. siirtää Sähköliiton edustajiston kevätkokouksen
syksyyn koronaviruspandemian vuoksi. Kokous järjestetään torstaina 16.9.2021 Helsingissä Radisson
Blu Seaside hotellissa. Kokousta seuraavana päivänä alkaa Sähköliiton luottamushenkilöseminaari
Helsingissä.

Työsuojeluvaalit loppuvuodesta
Muistutamme jo tässä vaiheessa, että 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 päivitettäneen Työturvallisuuskeskuksen sivuille
https://ttk.fi/tyosuojeluvaalit syksyyn mennessä, josta se silloin löytyy.

Ilmoitus työsuojeluhenkilörekisteriin

Työnantajan on ilmoitettava tiedot työsuojelutehtäviin valituista ja nimetyistä henkilöistä
Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin. Valinnoista on tehtävä ilmoitus
myös Sähköliittoon. Ilmoitus on tehtävä, vaikka entiset työsuojeluvaltuutetut ja –asiamiehet
jatkaisivat tehtävässään.

Sähköliiton uutena työehtoasiantuntijana aloitti Perttu Sarja
Sähköliiton hallitus valitsi kokouksessaan 1.4.2021 liiton uudeksi työehtoasiantuntijaksi oululaisen
Perttu Sarjan. Hän aloitti tehtävässä Oulun toimipaikassa toukokuun alussa.
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Ennen valituksi tulemistaan Sarja on työskennellyt Laanilan Voima Oy:ssä ja toiminut työpaikkansa
pääluottamusmiehenä.

Sähköliiton työehtoasiantuntijana hänen päävastuualueenaan on energia-, ICT- ja verkostoala.

Perttu Sarja valittiin viime marraskuussa Sähköliiton hallitukseen. Edustajisto valitsee hänen
seuraajansa syksyllä.

Koulutustarjontaa

Sähköliitto järjestää jäsenilleen paljon erilaista koulutusta. Kurssikalenteri 2021 on lähetetty
käyttöönne jo aiemmin. Kursseista ja niiden sisällöstä tiedotetaan tarkemmin liiton viestimissä mm.
Vasamassa ja kotisivuilla https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat
Seuratkaa tiedotusta, ilmoittautukaa mukaan ja innostakaa myös muita jäseniä työpaikoiltanne
mukaan oman liiton kursseille.
Muistattehan myös nämä samansisältöiset tapahtumat:

- Työsuojelupäivät 1.-2.10.2021, Sokos hotel Eden, Oulu (hakuaika päättyy 17.9.2021)
- Työsuojelupäivät 29.-30.10.2021, Scandic Aulanko, Hämeenlinna (hakuaika päättyy 15.10.)

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

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan kesäajan päivystykset
Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan toimisto on suljettu 28.6. – 30.7.2021.

Palvelemme seuraavasti:

∂ Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut puh. 03 252 0400 ma‒pe klo 10‒11,
jasenrekisteri(at)sahkoliitto.fi, jäsenten sähköinen asiointipalvelu: jasenpalvelu.sahkoliitto.fi

∂ Työnantajatilitykset puh. 03 252 0500 ma‒pe klo 9‒15, tyonantajatilitykset(at)sahkoliitto.fi

∂ Työsuhde- ja työehtosopimusasiat puh. 03 252 0700 ma‒pe klo 9‒11 ja 12‒14,
edunvalvonta(at)sahkoliitto.fi

∂ Työttömyyskassa puh. 03 252 0300 ma‒pe klo 10‒11, jäsenten sähköinen asiointi ja
e-viestit: sahko.yap.fi, työnantajat ja viranomaiset: ttkassa(at)sahkoliitto.fi

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Sähköalojen ammattiliitto ry
Työehdot ja työelämän kehittäminen

työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola
tekninen asiantuntija Anne-Marie Paasonen


