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Huomioita ja vinkkejä työterveyssopimusten päivittämiseen  

Vuodenvaihteen tienoilla monissa työpaikoissa arvioidaan työterveyssopimuksen ja toimintasuunnitel-
man toteutumista ja tehdään sisältöön tarvittavia päivityksiä. Tiedotteen liitteenä olevassa, SAK:n koos-
tamassa, tiedotteessa on muutamia huomioita, infoa ja vinkkejä päivitystyötä varten ja tiedoksi.  

 

Työsuojeluvaltuutetun valinnasta ilmoitus myös liittoon 

Työsuojeluvaalit seuraavalle kaksivuotiselle kaudelle on tullut järjestää työpaikoilla marras-joulukuussa 
2021.  
 
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. 

 
 

Edustajiston syyskokous  

Liiton edustajisto kokoontui syyskokoukseensa 11.–12.11.2021 Tampereelle. Kokouksessa hyväksyttiin 
mm. talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022, vahvistettiin yksimielisesti liiton jäsenmaksuksi  
1 %, käsiteltiin edustajistolle tehdyt esitykset ja tehtiin tarvittavat henkilövaihdokset hallintoon.  
Edustajiston vahvistama liittomaksu 1 %, jakaantuu seuraavasti: 
 
liitto  0,55 % - lisäosuus n.0,046% = 0,504 % 
osastot  0,15 % - (0,15 – 0,20 %) +säännöt 4§ 3. m. lisäosuus n.0,046%= 0,196 % 
työtaistelukassa 0 % 
työttömyyskassa  0,30 %  
vapaajäsen maksaa 0,30 %  
Ammatinharjoittajien jäsenmaksu 30 € / kk sisältäen mahdollisen työttömyyskassan jäsenmaksun. 

 
Edustajiston julkilausuma: 
Uudelle yhteistoimintalaille on annettava mahdollisuus 
Edustajiston yksimielisesti hyväksymä julkilausuma löytyy linkin takaa liiton verkkosivuilta, 
https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/edustajisto-uudelle-yhteistoimintalaille-annettava-mahdollisuus 
 
 

Jari Korpela vuoden 2021 luottamushenkilöksi  

Sähköliiton edustajiston syyskokouksessa valittiin myös liiton historian neljäs vuoden luottamushenkilö. 
Finalistien joukosta voittoon ylsi tuttu mies, SSAB Hämeenlinnan tehtaiden yhteyshenkilö Jari Korpela.  
 
Valinnan teki tänä vuonna poikkeuksellisesti edustajisto, syyskuun luottamushenkilöseminaarin peruun-
nuttua koronantilanteen vuoksi. Perinteisesti voittaja on valittu seminaarissa. Finaalikolmikkoon kuuluivat 
lisäksi pääluottamusmies Jani Ekman Nousiaisista ja työsuojeluasiamies/varayhteyshenkilö Sampsa 
Karhu Turusta. Sähköliiton jäsenpalveluasiain johtokunta valitsi finalistit anonyymisti luottamushenkilöi-
den työkavereiden tekemien ehdotusten perusteella.  
 
 

 

http://www.ttk.fi/tyosuojeluhenkilorekisteri
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Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2022 

 Auto 
46 senttiä kilometriltä, jota korotetaan 

o 8 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 
o 12 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista au-

toon kiinnitettynä 
o 23 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan ras-

kaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä 
o 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden 

paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri 
o 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa 

koiraa 
o 10 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäauto-

tiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta. 

 Moottorivene, enintään 50 hv 80 senttiä kilometriltä 

 Moottorivene, yli 50 hv  116 senttiä kilometriltä 

 Moottorikelkka  110 senttiä kilometriltä 

 Mönkijä   104 senttiä kilometriltä 

 Moottoripyörä  35 senttiä kilometriltä 

 Mopo   19 senttiä kilometriltä 

 Muu kulkuneuvo  11 senttiä kilometriltä 
 
Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kul-
jetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 snt/km kutakin mukana seuraa-
vaa henkilöä kohden. 
 
Päivä- ja koulutuspäivärahat, ateria- ja majoituskorvaukset 1.1.2022 alkaen: 
- Kokopäiväraha 45,00 € 
- Osapäiväraha 20,00 € 
- Ateriakorvaus 11,25 € 
- Yömatkaraha 13 €  
 
 

Sähköliiton luottamushenkilöseminaari 1. - 2.4.2022 Helsingissä 

Kertaalleen peruuntunut luottamushenkilöseminaari järjestetään 1. – 2.4.2022 Helsingissä Hotelli  
Clarionissa. Ajankohta kannattaa jo merkitä kalenteriin ylös. Henkilökohtainen kutsu ja ilmoittautumis-
linkki tilaisuuteen lähetetään luottamushenkilöille tammikuun aikana.  
 
 

Uusi konsepti luottamushenkilöiden tukemiseen 

Osastoilla on ensi vuonna mahdollisuus tarjota luottamushenkilöilleen työnohjausta.  
 
Osastot voivat hakea sitä paikallisena koulutuksena, eli täyttämällä paikallisen koulutuksen hakulomak-
keen (lomakkeet löytyvät https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet). Koulutusasiantuntija tilaa kurssin TSL:ltä 
ja osasto saa sopia TSL:n ryhmänohjaajan kanssa aikatauluista ja muista järjestelyistä. Liitto korvaa 
koulutusohjesäännön mukaisesti kulut.  
 
Osastoja on tiedotettu asiasta. Tarvittaessa apua antaa koulutusasiantuntija Tarja Toppari,  
tarja.toppari(at)sahkoliitto.fi tai 050 409 8469. 
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Asiointi liiton toimistoissa vain ajanvarauksella 

Sähköliiton toimistoissa paikan päällä asioidaan jatkossa ainoastaan ajanvarauksella. 
Aika varataan etukäteen soittamalla halutun osaston tai henkilön numeroon arkisin klo 9–15.  
Jäsenrekisterin ajanvaraus normaaleina palveluaikoina ma, ke, pe, klo 9–15.  
 
Yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta, https://www.sahkoliitto.fi/yhteystiedot 
 

 

Turvan vakuutusedut  

Vakuutuskumppanimme Turva tarjoaa Sähköliiton jäsenille monia etuja. Jäsenalennuksen päälle  
Sähköliitto on neuvotellut myös muita erikoisalennuksia. Sähköliiton erikoisalennuksia ei saa Turvan 
verkkokaupasta. Turvan edut löytyvät osoitteesta https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ammattiliiton-
jasen/sahkoliitto tai soittamalla p. 01019 5110 arkisin klo 8-18. 
 
 

Kiljavan opiston kurssikalenteri 2022  

Luottamushenkilöille on lähetetty postissa Kiljavan opiston kurssikalenteri 2022. Koulutustarjontaan  
voi tutustua myös sähköisesti osoitteessa www.kio.fi . Osoitteesta löytyy tarkempaa tietoa kurssien  
sisällöstä kurssiesitteineen. 
 
 

Sähköliiton koulutukset ensi vuodelle 

Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka on tarkoitettu liiton sopimusalajäsenille.  
 
Koulutukset ja tapahtumat vuodelle 2022 löytyvät liiton kotisivuilta 
https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat  
Kannattaa tutustua tarjontaan ja ilmoittautua kursseille mukaan!  
 
Lisätietoja:  
Koulutusasiantuntija Tarja Toppari 050 409 8469 tai tarja.toppari(at)sahkoliitto.fi  
 
 
 
 
 
 

Nyt on aika kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista ja  

rentoa joulun aikaa sekä kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2022!  
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