Työsuojelu ja työhyvinvointi on yhteistoimintaa
Vuosi 2021 on monella työpaikalla työsuojelun vaalivuosi
Tapaturmien ja sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi, työn kuormittavuuden vähentämiseksi ja alan
työvoimapulan vuoksi, työsuojeluun ja työhyvinvointiin panostaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.
Monilla työpaikoilla työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy vuoden 2021 lopulla ja uudet
työsuojeluvaltuutetut kaudelle 2022–2023 valitaan loppuvuonna 2021.
Syksyn työsuojeluvaalien lähestyessä me yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen osapuolet
haluamme yhteisesti muistuttaa alan työpaikkoja työsuojelun yhteistoiminnan tärkeydestä.
Työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, ja siitä on myös
monipuolista hyötyä työnantajalle. Hyvin toimiva työsuojelun yhteistoiminta parantaa työpaikan
tuottavuutta, tuloksellisuutta ja kilpailukykyä sekä vähentää sairauspoissaoloja. Toimiva yhteistoiminta
mahdollistaa työn sujuvuuden, yrityksen toiminnan yhteisen kehittämisen ja lisää tiedonkulkua, luottamusta
ja avoimuutta työpaikalla. Yhteistoiminnalla voidaan lisätä henkilöstön sitoutumista ja siten osaavan
henkilöstön pysyvyyttä.
Nyt on hyvä mahdollisuus tarkastella oman organisaation työpaikan työsuojelutoimintaa ja laittaa
se kuntoon, mikäli siinä on parantamisen varaa. Vaalin toimittamista varten osapuolet yhdessä määrittelevät
työpaikan, ns. yhteistoimintatyöpaikan, johon työsuojeluvaaleissa valittavat edustajat valitaan. Yritykseen
voidaan määritellä myös useampia yhteistoimintatyöpaikkoja. Kannustamme siihen, että työnantaja ja
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neuvotellen
kuhunkin
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Työsuojeluvaltuutetun tehtävässä korostuu työympäristön ja työyhteisön tuntemus, mikä on hyvä huomioida
paitsi organisaatiota rakennettaessa myös toimintaedellytyksistä neuvoteltaessa. Ei ole esimerkiksi estettä
sille, että jokaiseen toimipisteeseen valitaan oma työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojelun yhteistoiminnan keskeinen sisältö
Osapuolina työsuojeluyhteistoiminnassa ovat työnantaja ja työntekijät valitsemiensa edustajien
välityksellä. Työsuojelun yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän
turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan
ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. On hyvä muistaa, että työsuojelun
yhteistoimintaan kuuluu myös käsiteltyjen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta. Tavoitteena on,
että yhteistoiminta on luonnollinen osa työpaikan arkea.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden valinta
Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava
keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen työpaikan työsuojelun
yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. Myös tätä pienemmille työpaikoille voidaan
valita edellä tarkoitetut valtuutetut.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn
liittyviä asioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin.
Työsuojeluvaltuutetulla on mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin ja tehdä työpaikasta yhteistyössä
työnantajan kanssa parempi paikka työskennellä. Työsuojeluvaltuutetun tehtävään saa koulutusta ja lisäksi
aina tarvittaessa tukea omasta työntekijäliitosta, joten kaikkien työpaikan työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin kehittämisestä vähänkään kiinnostuneiden työntekijöiden kannattaa rohkeasti lähteä
ehdolle työsuojeluvaaleissa. Muiden töiden ohella tai omalla ajalla tehtäviä ei tarvitse hoitaa, sillä tehtävien
hoitamiseen saa käyttää työaikaa. Lisäksi tehtävästä maksetaan valtuutetulle kuukausittainen korvaus.
Yksityisillä palvelualoilla työsuojeluvaltuutettujen vaaliajankohta on vakiintuneesti marras-joulukuussa.
Vaalissa valittujen edustajien toimikausi on kaksi seuraavaa kalenterivuotta, ellei paikallisesti ole sovittu
pidemmästä toimikaudesta.
Linkin takaa löydät työturvallisuuskeskuksen julkaiseman vaaliohjeen, joka on laadittu
työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Työturvallisuuskeskuksen vaaliohjeen löydät täältä (Teollisuuden ja
palvelualojen vaaliohjeet). Lisätietoja työsuojeluvaalien järjestämisestä löydät Työturvallisuuskeskuksen
sivuilta tämän linkin takaa: Työsuojeluvaaliohjeet - Työturvallisuuskeskus (ttk.fi).
Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä säädetään tarkemmin työturvallisuuslaissa sekä laissa
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.
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