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Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu 
lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuk-
siin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja 
hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Työsuoje-
lun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnan-
tajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja 
mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikut-
taminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä 
koskeviin asioihin. 

Työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajaa edus-
taa työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö. Työn-
tekijöiden edustajia ovat työsuojeluvaltuutetut, vara-
valtuutetut ja työsuojelutoimikunnan työntekijöitä 
edustavat jäsenet. Työntekijöiden edustajia ovat 
lisäksi työsuojeluasiamiehet, jos näistä on sovittu 
paikallisesti.  

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee 
vähintään 10 työntekijää, valitaan työsuojeluvaltuu-
tettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikalla, jossa 
työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustet-
tava lisäksi työsuojelutoimikunta.

Tämä vaaliohje on tarkoitettu auttamaan työsuo-
jeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinnan 
käytännön järjestelyissä. Ohjetta voidaan soveltaa 
myös valittaessa työsuojelutoimikunnan jäseniä ja 
työsuojeluasiamiehiä.

Ohje perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja 
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 
sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen välisiin sopi-
muksiin. 

Toimialakohtaisissa sopimuksissa voidaan antaa 
tätä ohjetta tarkempia määräyksiä työsuojeluyhteis-
toiminnan järjestämisestä, työsuojeluhenkilöstön 
valinnasta ja vaalin toteuttamisesta. 

Ohje työsuojeluvaalien järjestämiseksi työpai-
koilla on laadittu Työturvallisuuskeskuksessa. Ohje 
on saatavissa myös Työturvallisuuskeskuksen verk-
kosivuilla www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit.

Valmistautuminen vaaleihin 

Työnantajan on annettava työpaikalla tarvittaessa 
tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojelu-
valtuutettu. Työnantajan nimeämänä edustajana 
työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu ryhtyä toimen-
piteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi.

Vaalien toimittamista varten työnantajan on 
annettava työntekijöiden käyttöön hallinnassaan 
olevia tarkoituksenmukaisia tiloja. Työnantaja ei saa 
estää tai vaikeuttaa vaalin järjestämistä. Vaalista ei 
saa aiheutua tarpeettomasti häiriötä työpaikan toi-
minnalle.

Työpaikan työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
tulee ottaa yhteyttä työnantajaan vaalien järjeste-
lyistä sopimiseksi. Tämän jälkeen työnantaja järjes-
tää neuvottelun, jossa sovitaan tarkemmin vaalien 
toimittamiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Työpaikka
Vaalin toimittamista varten osapuolten on aluksi 
määriteltävä työpaikka ns. yhteistoimintatyöpaikka, 
johon työsuojeluvaaleissa valittavat edustajat vali-
taan. Yhteistoimintatyöpaikka on saman työnanta-
jan yhden tai useamman toimipisteen tai toimin-
tayksikön muodostama kokonaisuus. Yritykseen 
voidaan määritellä myös useampia yhteistoiminta-
työpaikkoja.

Yhteistoimintatyöpaikkaa määriteltäessä otetaan 
huomioon toiminnan luonne ja laajuus, toimipistei-
den tai toimintayksiköiden työntekijöiden luku-
määrä sekä työn vaarat ja haitat. Yhteistoiminnan 
osapuolilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus 
keskinäiseen yhteydenpitoon ja tehtäviensä hoita-
miseen. 

Työsuojeluvaalit 
teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla
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Pitääkö työpaikalla olla

työsuojeluvaltuutettu?

Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2021 
www.teollisuusliitto.fi/tyosuojeluvaalit

ILMOITUS
TYÖSUOJELUVAALEISTA

Vaalien ajankohta:

_______ / _______ - _______ / _______ 20 _______

Ehdokas-asettelu alkaa:

_______ / _______ - _______ / _______ 20 _______

Ehdokas-asettelu päättyy:

_______ / _______ - _______ / _______ 20 _______
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Työsuojeluasiamiesvaalit Työsuojelutoimikunnan 
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Työpaikan 
TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TAI  
MUUN YHTEISTOIMINTAELIMEN VAALI 
 
 

Työpaikka _________________________________________________ 
 
ÄÄNESTYSAIKA- JA PAIKKA 

 

Aika  _______ / _______ - _______ / _______ 20 _________________ 
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______ 
 
TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TAI MUUN YHTEISTYÖELIMEN  
VAALIEHDOKKAAT 

 

Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
 
TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TAI MUUN YHTEISTYÖELIMEN 
VARAJÄSENVAALIEHDOKKAAT 
 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUT 
 
 

 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
 
Nimi____________________________ 
Puhelin _________________________ 
________________________________ 
Tavattavissa 
Paikka ______________ klo ________ 
 

1. VARATYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
 
Nimi____________________________ 
Puhelin _________________________ 
________________________________ 
Tavattavissa 
Paikka ______________ klo ________ 
 
 2. VARATYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
 
Nimi____________________________ 
Puhelin _________________________ 
________________________________ 
Tavattavissa 
Paikka ______________ klo ________ 
 
 

Työpaikka _________________________________________________

Aika _______ / _______ - _______ / _______ 20 _________________

ÄÄNESTYSPAIKAT

Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______

EHDOKKAAT TYÖSUOJELUASIAMIEHEKSI

Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________

Vaalitoimikunta _______ / _______ 20 _________________

TYÖSUOJELUASIAMIESVAALI
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ehdokkaat ja 

äänestyspaikat
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Työpaikka  ________________________________________________ 
Aika _______ / _______ - _______ / _______ 20 _________________ 
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Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______ 
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______ 
Paikka ____________________ päivä _________ klo ______ - ______ 
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Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
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Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
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Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 
Nro ______ Etunimi _____________ Sukunimi __________________ 

 
 
Vaalitoimikunta _______ / _______ 20 _________________ 
 

Työsuojeluvaalien 
ehdokkaat ja  

äänestyspaikat

ILMOITUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUISTA 
ANMÄLAN OM ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE 

Ammattiosasto 
Fackavdelning

Osaston nimi / Avdelningens namn No / Nr

Työsuojelu-
asiamiehet 
Arbetarskydds-
ombud Ilmoitus liitteenä / Anmälan bifogas

Työpaikalla ei ole työsuojeluasiamiehiä / Arbetarskyddsombud finns inte

Tee ilmoitus työnantajalle ja toimita alkuperäinen kappale aluetoimistoon (katso ohjesivu). 
Gör anmälan till arbetsgivaren och skicka det ursprungliga exemplaret till regionkontoret (se instruktionssidan). 

Toimikausi 
Verksamhetsperiod

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi 
Arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsperiod 20 20–

Työnantaja 
Arbetsgivare

Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn Toimipaikka / Verksamhetsställe

Y-tunnus / FO-nummer Toimipaikan lähiosoite / Verksamhetsställets näradress

Postilokero / Postbox Postinro ja -toimipaikka / Postnr och -anstalt Puhelin / Telefon

Sähköposti / E-post

Työnantajaliitto / Arbetsgivarförbund

Sopimusala / Avtalsbransch

Onko työnantaja työnantajaliiton jäsen?
Hör arbetsgivaren till ett arbetsgivarförbund?

Kyllä / Ja

Ei / Nej

Työsuojelu-
valtuutettu

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Arbetarskydds-
fullmäktig

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Kotipuhelin / Telefon hem Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti kotiin / E-post hem Sähköposti töihin / E-post till arbetet

Sitoudun allekirjoituksellani vastaanottamaan työttömyyskassan jäsenhakemukset kassan antamien ohjeiden mukaisesti (katso ohjesivu).
Med min underskrift förbinder jag mig till att ta emot arbetslöshetskassans medlemsansökningar enligt a-kassans instruktioner (se instruktionssidan).

Allekirjoitus / Underskrift Aika ja paikka / Tid och plats

Ensimmäinen
varavaltuutettu

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Första
vicefullmäktig

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Kotipuhelin / Telefon hem Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti kotiin / E-post hem Sähköposti töihin / E-post till arbetet

Sitoudun allekirjoituksellani vastaanottamaan työttömyyskassan jäsenhakemukset kassan antamien ohjeiden mukaisesti (katso ohjesivu).
Med min underskrift förbinder jag mig till att ta emot arbetslöshetskassans medlemsansökningar enligt a-kassans instruktioner (se instruktionssidan).

Allekirjoitus / Underskrift Aika ja paikka / Tid och plats

Toinen
varavaltuutettu

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Andra
vicefullmäktig

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Kotipuhelin / Telefon hem Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti kotiin / E-post hem Sähköposti töihin / E-post till arbetet

Sitoudun allekirjoituksellani vastaanottamaan työttömyyskassan jäsenhakemukset kassan antamien ohjeiden mukaisesti (katso ohjesivu).
Med min underskrift förbinder jag mig till att ta emot arbetslöshetskassans medlemsansökningar enligt a-kassans instruktioner (se instruktionssidan).

Allekirjoitus / Underskrift Aika ja paikka / Tid och plats

Työsuojeluasiamiehet ilmoitetaan vapaamuotoisella liitteellä. Ilmoituksessa on mainittava työpaikka, työsuojeluasiamiesten nimi, henkilötun-
nus ja yhteystiedot. / Arbetarskyddsombuden meddelas med en fritt formulerad bilaga. Nämnas bör arbetsplatsens namn, ombudets namn, 
personbeteckning och kontaktuppgifter.

Aika ja paikka / Tid och plats

Aika ja paikka / Tid och plats

Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus / Underskrift av fackavdelningens namntecknare

Työnantaja on vastaanotanut ilmoituksen / Arbetsgivaren har mottagit anmälan

Ilmoitus työsuojeluasiamiehestä 
Meddelande om arbetarskyddsombud

Työpaikan täydellinen nimi / Arbetsplatsens fullständiga namn

Toimikausi / Mandatperiod Ammattiosaston nro / Fackavdelningens nr

Tee ilmoitus työnantajalle ja toimita alkuperäinen kappale aluetoimistoon työpaikan työsuojeluvaltuutetun ilmoituksen liitteenä.

Gör en anmälan till arbetsgivaren och skicka originalet till regionbyrån som bilaga till arbetsplatsens meddelande om 
arbetarskyddsfullmäktige. 

Nido tämä liite kiinni työsuojeluvaltuutetun ilmoitukseen.
Nita fast denna bilaga med arbetarskyddsfullmäktigemeddelandet.
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TYÖSUOJELUVAALIT 
Vaalitoimikunnan pöytäkirja 

Sivu 1 / 4

Pöytäkirja 
Pöytäkirja työsuojeluhenkilöiden vaaleista 

Työpaikan nimi ___________________________________________________ 

Aika __________ / _______________ 

Kokouksen puheenjohtajana toimi __________________________________ ja 

sihteerinä ________________________________________.  

Läsnä olivat seuraavat vaalitoimikunnan jäsenet: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

1. § Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. § Todettiin, että ehdokkaiksi on asetettu 

Tehtävä: Nimi 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

[mikäli on asetettu vain yksi henkilö kuhunkin tehtävään, ei vaaleja järjestetä.  Siirry kohtaan 6.§] 

Postiäänten laskemisen aloittamisessa otetaan huomioon se, että ää-
nestyksen tulos ei saa olla tiedossa ennen varsinaisen vaalin loppu-
mista. Laskennan väliajalla ei saa millään tavoin ilmoittaa tietoja las-
kennan tuloksista ennen varsinaisen vaalin äänestyksen loppumista.

Työsuojeluvaalin 
valintakokouksen 

pöytäkirja

Ilmoitus työsuojelu-
valtuutetuista

Ilmoitus  
työsuojeluasiamiehistä


