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KUMITEOLLISUUDEN JA AUTONRENGASALAN TYÖALATOIMIKUNNAN 
TYÖJÄRJESTYS 
 
 Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvalli-

suutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. 
 
Työalatoimikunnan jäsenet 
 
 Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 2 edustaa Auton-

rengasliitto ry:tä ja 2 edustaa Kumiteollisuus ry:tä työnantajien edustajina ja 7 edustaa palkansaajia. 
 
 Palkansaajien edustus jakaantuu toimihenkilöihin ja työntekijöihin seuraavasti: Ammattiliitto Pro ry 

kaksi edustajaa, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry yksi edustaja, Teollisuusliitto ry neljä edustajaa. 
 
 Työturvallisuuskeskuksen hallitus vahvistaa Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan 

jäsenet liittojen esityksien pohjalta. Jäsenasiat ja jäsenten nimeäminen tapahtuu työalatoimikunnan 
kokouksessa. 

 
Työalatoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 
 Työalatoimikunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan saman osapuolten edustajista kah-

deksi vuodeksi kerrallaan.  
  
 Työturvallisuuskeskus nimeää sihteerin. 
 
Päätöksenteko   
 
 Työalatoimikunnan kokouksissa päätökset tehdään yksimielisesti. 
 
  
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
 
 Työalatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan eri osapuolten edus-

tajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajuus vaihtelee vuoroittain työnantajien ja palkansaa-
jien edustajien kesken.  

 
 Puheenjohtajuus kiertää liittojen kesken seuraavasti: 
 
 Puheenjohtajuus 2019--2020 Kumiteollisuus ry 
 
 Puheenjohtajuus 2021--2022 Teollisuusliitto ry 
 
 Puheenjohtajuus 2023--2024 Ammattiliitto Pro ry, varapj. Ylemmät Toimihenkilöt YTN 
 
 Puheenjohtajuus 2025--2026 Autonrengasliitto ry 
 
 
Päätöksenteko  
  
 Työalatoimikunnan kokouksissa päätökset tehdään yksimielisesti. 
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Tehtävät   
 Työalatoimikunnan tehtävinä on: 
  

• toiminnan suunnittelu, budjetointi ja raportointi (hankkeet, koulutus) sekä hyväksyttyjen suun-
nitelmien toteuttaminen 

• seurata ja edistää alansa työsuojelu- ja työhyvinvointityön kehitystä  
• suunnitella ja toteuttaa alansa työsuojeluun liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa 
• tuottaa ajankohtaista toimintansa tarkoitukseen liittyvää aineistoa  
• edistää ja kehittää yhteistyötä työpaikkojen, viranomaisten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen 

ja muiden koulutuslaitosten kanssa 
• seurata ja tiedottaa työelämässä ja lainsäädännössä tapahtuvista työturvallisuuteen liittyvistä 

muutoksista 
• seurata alan kansainvälistä kehitystä ja ylläpitää yhteyksiä alan pohjoismaisiin ym. kansainvä-

lisiin organisaatioihin 
• edistää parhaita käytäntöjä tekemällä yhteistyötä työpaikkojen kanssa 
• Työalatoimikunta kehittää omaa toimintaansa varten hankekohtaiset arvioinnit. Muun toimin-

nan osalta työalatoimikunta laatii toimintakertomuksen, jossa vaikuttavuutta arvioidaan. 
 
 
Kokouskutsut ja pöytäkirja  
 
 Kokousasiakirjat toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.  
  
 Työalatoimikunnan kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.  
 
 
Kustannukset  
 
 Työalatoimikunnan toiminnasta aiheutuvista tavanomaisista kustannuksista vastaa Työturvallisuuskes-

kus. Jäsentensä matka- ja majoituskuluista vastaa kukin työalatoimikunnassa edustettuna oleva taho 
erikseen. Erityisistä kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti. 


