ILMOITUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUISTA
ANMÄLAN OM ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE
No / Nr

Ammattiosasto
Fackavdelning

Osaston nimi / Avdelningens namn

Toimikausi
Verksamhetsperiod

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi
Arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsperiod

Työnantaja
Arbetsgivare

Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn

20

– 20

Toimipaikka / Verksamhetsställe

Y-tunnus / FO-nummer

Toimipaikan lähiosoite / Verksamhetsställets näradress

Postilokero / Postbox

Postinro ja -toimipaikka / Postnr och -anstalt

Sähköposti / E-post

Onko työnantaja työnantajaliiton jäsen?
Hör arbetsgivaren till ett arbetsgivarförbund?

Puhelin / Telefon

Sopimusala / Avtalsbransch

Kyllä / Ja

Työnantajaliitto / Arbetsgivarförbund

Ei / Nej

Syntymäaika tai jäsennro / Födelsedatum eller medlemsnr

Työsuojeluvaltuutettu

Sukunimi / Efternamn

Arbetarskyddsfullmätig

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)
Matkapuhelin kotiin / Mobiltelefon hem

1 (2)

Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet
Sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (1050/2018) sekä liiton antamia
ohjeita käyttäessäni toimipaikkani jäsenten tietoja. Lisäksi sitoudun vaitioloon tehtävässäni käsittelemistäni henkilötiedoista.
Med min underskrift förbinder jag mig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och Datasekretesslagen (1050/2018) samt
förbundets direktiv då jag behandlar medlemsuppgifter i mitt arbete. Dessutom förbinder jag mig till förtegenhet då jag i mitt uppdrag sköter
personuppgifter.
Allekirjoitus / Underskrift

Aika ja paikka / Tid och plats

Syntymäaika tai jäsennro / Födelsedatum eller medlemsnr

Ensimmäinen
varavaltuutettu

Sukunimi / Efternamn

Första
vicefullmäktig

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)
Matkapuhelin kotiin / Mobiltelefon hem

Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet
Sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (1050/2018) sekä liiton antamia
ohjeita käyttäessäni toimipaikkani jäsenten tietoja. Lisäksi sitoudun vaitioloon tehtävässäni käsittelemistäni henkilötiedoista.
Med min underskrift förbinder jag mig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och Datasekretesslagen (1050/2018) samt
förbundets direktiv då jag behandlar medlemsuppgifter i mitt arbete. Dessutom förbinder jag mig till förtegenhet då jag i mitt uppdrag sköter
personuppgifter.
Aika ja paikka / Tid och plats

05/2022

Allekirjoitus / Underskrift

ILMOITUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUISTA
ANMÄLAN OM ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE

Toinen
varavaltuutettu

Sukunimi / Efternamn

Andra
vicefullmäktig

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)
Matkapuhelin kotiin / Mobiltelefon hem

2 (2)

Syntymäaika tai jäsennro / Födelsedatum eller medlemsnr

Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet
Sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (1050/2018) sekä liiton antamia
ohjeita käyttäessäni toimipaikkani jäsenten tietoja. Lisäksi sitoudun vaitioloon tehtävässäni käsittelemistäni henkilötiedoista.
Med min underskrift förbinder jag mig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och Datasekretesslagen (1050/2018) samt
förbundets direktiv då jag behandlar medlemsuppgifter i mitt arbete. Dessutom förbinder jag mig till förtegenhet då jag i mitt uppdrag sköter
personuppgifter.
Allekirjoitus / Underskrift

Työsuojeluasiamiehet
Arbetarskyddsombud

Aika ja paikka / Tid och plats

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

Ilmoitus liitteenä / Anmälan bifogas
Työpaikalla ei ole työsuojeluasiamiehiä / Arbetarskyddsombud finns inte

Aika ja paikka / Tid och plats

Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus / Underskrift av fackavdelningens namntecknare

Aika ja paikka / Tid och plats

Työnantaja on vastaanotanut ilmoituksen / Arbetsgivaren har mottagit anmälan

05/2022

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

Täyttöohje
Työttömyyskassan asiamiehet
Työttömyyskassan asiamiehinä voivat toimia työttömyyskassan hallituksen nimeäminä seuraavissa luottamustehtävissä toimivat:
pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä näiden varahenkilöt, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, sihteerit,
taloudenhoitajat ja jäsenhuoltajat ja ammattiosaston toimistonhoitajat. Kun jäsen valitaan johonkin edellä mainituista
luottamustehtävistä, katsotaan hänen samalla toimivan työttömyyskassan asiamiehenä. Lisäksi työttömyyskassan asiamiehinä toimivat
liiton jäsenrekisterin työntekijät ja aluetoimistojen toimistosihteerit.
Työttömyyskassa tulee lähettämään erikseen em. luottamustoimen haltijoille ohjeet asiamiesvaltuutuksesta ja asiamiehenä
toimimisesta.

Teollisuusliitto tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ja
käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisina. Lue lisää www.teollisuusliitto.fi/tietosuoja.

Sopimusalat
Teknologiateollisuus
Malmikaivokset
Pelti- ja teollisuuseristysala
Metsäkoneala
Metsäala
Taimitarha-ala
Puutarha-ala
Maaseutuelinkeinot
Tekninen huolto ja kunnossapito
Viher- ja ympäristörakentamisala
Turkistuotantoala
Turvetuotantoala

0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220

Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta
Muovituoteteollisuus ja kemian
tuoteteollisuus
Media- ja painoalan työntekijät
Kemian perusteollisuus
Tekstiili- ja muotiala
Lasikeraaminen teollisuus

0310
0320
0330
0340
0350
0360

Öljy-, maakaasu- ja
petrokemianteollisuus
Kumiteollisuus
Jakelu
Tekstiilihuoltoala
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry
Kenkä- ja nahkateollisuus
Autonrengasala
Veneenrakennusteollisuus
Lasitus-, rakennuslasitus- ja
lasinjalostusala
Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät
Jalometalliala
Harja- ja sivellinalat
Suorajakelu
Mekaaninen metsäteollisuus
Puusepänteollisuus
Bioteollisuus
Hirsitaloteollisuus

0370
0380
0390
0400
0410
0420
0430
0440
0450
0460
0470
0480
0490
0510
0520
0530
0540

AlueKESKUKSET
Teollisuusliiton uudenmaan aluekeskus
PL 107 (Hakaniemenranta 1)
00530 HELSINKI

Teollisuusliiton Sisä-Suomen aluekeskus
Åkerlundinkatu 11 C
33100 TAMPERE

Teollisuusliiton Etelä-Suomen aluekeskus
Aleksanterinkatu 18 A
15140 LAHTI

Teollisuusliiton Pohjanmaan aluekeskus
Vaasanpuistikko 15 B 28
65100 VAASA

Teollisuusliiton Lounais-Suomen aluekeskus
Linnankatu 50, 2. krs
20100 TURKU

Teollisuusliiton Pohjois-Suomen aluekeskus
Mäkelininkatu 31
90100 OULU

Toimita lomake aluekeskukseesi
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Teollisuusliiton Itä-Suomen aluekeskus
Vuorikatu 20
70100 KUOPIO

Instruktion
Arbetslöshetskassans ombud
Personer med följande förtroendeuppdrag kan av arbetslöshetskassans styrelse utses att fungera som arbetslöshets-kassans
ombud: huvudförtroendeman, förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig samt deras suppleanter, ordförande och viceordförande,
sekreterare, ekonomichef och medlemskoordinator och fackavdelningens kanslipersonal. När en medlem utses till någon av ovan
nämnda förtroendeuppdrag anses han eller hon samtidigt fungera som arbetslöshets-kassans ombud.Ombud för
arbetslöshetskassan är även de anställda som arbetar med förbundets medlemsregister liksom distriktsbyråernas byråsekreterare.
Arbetslöshetskassan kommer att skicka instruktioner till de förtroendevalda angående att ge fullmakt och fungera som
arbetslöshetskassans ombud.

Industrifacket lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. De personuppgifter som registret innehåller
hanteras och lagras strikt konfidentiellt. Läs mer på www.teollisuusliitto.fi/sv/dataskydd.

Avtalsbranscher
Teknologiindustrin
Gruvbranschen
Plåt- och industriisoleringsbranschen
Skogsmaskinsbranschen
Skogsbranschen
Plantskolebranschen
Trädgårdsbranschen
Landsbygdsnäringar
Teknisk service och tekniskt underhåll
Grön- och miljöbyggnadsbranschen
Pälsproduktionsbranschen
Torvproduktionsbranschen

0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220

Bil- och maskinbranscher
Plastproduktsindustri och kemisk
produktindustri
Arbetstagare inom medie- och
tryckeribranschen
Kemisk basindustri
Textil- och modebranschen
Glaskeramisk industri

0310
0320

Olje-, naturgas- och petrokemisk
industri
Gummiindustri
Utdelning
Textilvårdsbranschen
Tjänstemän inom
kommunikationsbranschen
Sko- och läderindustri
Bildäcksbranschen
Båtbyggnadsindustrin
Glasnings-, byggnadsinglasningoch glasförädlingsbranschen
Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare
Ädelmetallbranschen
Borst- och penselbranscher
Direktutdelning

0450
0460
0470
0480
0490

0330
0340
0350
0360

Mekanisk skogsindustri
Snickeriindustri
Bioindustri
Timmerhusindustri

0510
0520
0530
0540

0370
0380
0390
0400
0410
0420
0430
0440

REGIONCENTER
Industrifackets Nylands regioncenter
PB 107 (Hagnäskajen 1)
00530 HELSINGFORS

Industrifackets Inre Finlands regioncenter
Åkerlundinkatu 11 C
33100 TAMMERFORS

Industrifackets Södra Finlands regioncenter
Aleksandergatan 18 A
15140 LAHTIS

Industrifackets Österbottens regioncenter
Vasaesplanaden 15 B 28
65100 VASA

Industrifackets Sydvästra Finlands regioncenter
Slottsgatan 50, 2. vån
20100 ÅBO

Industrifackets Norra Finlands regioncenter
Mäkelininkatu 31, 4. vån
90100 ULEÅBORG

Skicka det ursprungliga exemplaret till regioncenter
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Industrifackets Östra Finlands regioncenter
Vuorikatu 20
70100 KUOPIO

