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Maatalousalojen työalatoimikunnan vaaliohjeet työsuojeluvaltuutettujen
vaalien järjestämiseksi ja työsuojelun yhteistoiminnan organisoimiseksi työpaikalla
1. Yleistä
Maatalousalojen työalatoimikunnan vaaliohjeet 2019 perustuvat työsuojelun valvontalakiin sekä Maaseudun
Työnantajaliiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen työsuojeluyhteistoiminnasta.
Em. sopimuksen mukaan osapuolet pitävät tarkoituksenmukaisena, että pienillä alle 10 työntekijän työpaikoilla
työntekijät nimeävät keskuudestaan työsuojeluasiamiehen työpaikan työsuojeluyhteistyötä varten.
Työsuojeluasiamiehen valinnassa voidaan käyttää näitä ohjeita.
Työsuojeluvaltuutettu ja hänelle kaksi varavaltuutettua tulee valita työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee
vähintään 10 työntekijää. Työntekijämäärän ollessa 10-20 voi työsuojeluvaltuutettu yhdessä työsuojelupäällikön
kanssa toimia työpaikan paikallisena yhteistoimintaelimenä.
Työsuojelun yhteistyöelimistä ja tarkoituksenmukaisesta yhteistoiminnasta sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen
huomioon työpaikan laatu, laajuus, työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä ja tehtävien laatu sekä muut olosuhteet.
Ellei muusta ole sovittu, työsuojeluyhteistoimintaa varten perustetaan työsuojelutoimikunta, mikäli työpaikalla
työskentelee vähintään 20 työntekijää.
Työsuojeluyhteistoimintasopimuksen mukaan työalatoimikunta suosittelee yhteistoimintamuodon ratkaisemista
nykyisessä työsuojeluorganisaatiossa ennen vaaleja.

2.

Työpaikka

Vaalin toimittamista varten osapuolten on aluksi määriteltävä kirjallisesti yhteistyöyksikkö eli työpaikka, johon
työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen valitaan.
Työpaikalla tarkoitetaan työsuojelutyön toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista eri työskentelypaikkojen
muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta.

3.

Vaalimenettely

3.1

Vaalien valmistelutoimet

Työsuojelun valvontalain sekä työsuojeluyhteistoimintasopimuksen mukaan työsuojelupäällikön on ryhdyttävä
tarpeellisiin toimenpiteisiin työsuojelua koskevan yhteistoiminnan järjestämiseksi.
Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on työsuojelun valvontalain mukaan oikeus valita
keskuudestaan oma työsuojeluvaltuutettunsa ja kaksi varavaltuutettua.
Vaaleja ei tarvitse järjestää, mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on asetettu vain yksi valtuutetun ja kaksi
varavaltuutetun tehtävään ja varavaltuutettujen järjestys sovitaan. Vaalitoimikunta vahvistaa kysei- sen valinnan.
3.2

Vaalitoimikunnat

Vaalitoimikunniksi soveltuvat nykyiset työsuojelutoimikunnat.
Mikäli työpaikalla ei ole työsuojelutoimikuntaa, voivat työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö huolehtia vaalien
toteuttamisesta.
Mikäli työpaikalla ei ole lainkaan työsuojeluyhteistoimintaelimiä, nimeävät työnantaja sekä työntekijä- ja
toimihenkilöryhmät edustajansa vaalien valmistelua ja vaalitoimitusta varten.
Vaalitoimikunnalle ja -toimitsijoille korvataan ansionmenetys ja matkakustannukset työsuojeluyhteistoimintasopimuksen 15 §:n mukaisesti.
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3.3

Vaalien ajankohta

Vaalit toimitetaan marras-joulukuussa vuonna 2019. Vaalipäivästä sovitaan vaalitoimikunnassa etukäteen.
Vaalin ajasta ja paikasta on ilmoitettava työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella tai muulla kaikille työpaikan
työntekijöille ja toimihenkilöille toimitettavalla tiedonannolla vähintään 14 vuorokautta ennen vaalia.
3.4

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysaikana työpaikalla työ- tai oppisopimussuhteessa olevat työntekijät ja
toimihenkilöt lukuun ottamatta tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa perusteella työnantajan edustajina toimivia
henkilöitä. Myös sairaslomalla, vuosilomalla, lomautettuna tai muutoin työpaikalta tilapäisesti poissaolevat henkilöt
ovat äänioikeutettuja.
Vaalikelpoisia ovat kaikki kohdassa 3.5 mainitut henkilöt.
3.5

Luettelot äänioikeutetuista ja vaalikelpoisista henkilöistä

Työnantajan on toimitettava valitsijoille luettelot, joista ilmenevät työpaikan kaikkien sekä toistaiseksi voimassa
olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden nimet sekä erikseen luettelo
toimihenkilöasemassa olevista henkilöistä. Äänestysluettelot on laadittava tilanteesta 20 vuorokautta ennen vaalien
suorittamista.
Luetteloon merkitään aakkosjärjestyksessä ensin vakinaisten työntekijöiden nimet ja sen jälkeen määräaikaiset.
3.6

Ehdollepanot

Työsuojeluvaaleissa työntekijät ja toimihenkilöt voivat suorittaa ehdollepanon vaalitoimikunnalle vähintään 14
vuorokautta ennen vaalia. Ehdollepano on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava vähintään kolme (3) allekirjoittajaa
samasta työpaikasta. Ehdollepanossa ei saa esiintyä poliittisia tai muita tunnuksia.
Ehdollepano ei estä äänestämästä ketä tahansa äänestysluettelosta ilmenevää henkilöä.
Vaalitoimikunta toimittaa aakkosjärjestyksessä olevan nimilistan ehdolle asetetuista muun vaalimateriaalin mukana
äänestäjille.
3.7

Luetteloiden toimittaminen ja vaaleista ilmoittaminen

Luettelot ja ilmoitus vaalien toimittamisesta sekä ehdollepanot on toimitettava työntekijöille ja toimihenkilöille
7 vuorokautta ennen vaalitapahtumaa.
3.8

Vaalien yleiset ohjeet

Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut toimihenkilö- ja työntekijäryhmistä valitaan enemmistövaalilla suljetuin lipuin.
Työpaikan työsuojeluvaltuutetuksi tulee eniten ääniä saanut henkilö ja varavaltuutetuiksi seuraavaksi eniten ääniä
saaneet äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan vaali- tulos ratkaistaan arvalla.
Työsuojeluyhteistoimintaelimeen henkilöstöryhmiensä edustajiksi tulevat automaattisesti toimihenkilö- ja
työntekijävaltuutettu.
Jos paikallisesti sovitaan, että luottamusmies hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävät, tulee hänelle kuitenkin valita tai
sopia kaksi varavaltuutettua.
Mikäli työsuojeluyhteistoimintaelimenä on työsuojelutoimikunta, tulee nelihenkiseen työsuojelutoimikuntaan lisäksi
ensimmäinen varavaltuutettu suuremmasta työntekijöitä tai toimihenkilöitä edustavasta ryhmästä.
Kuusihenkiseen työsuojelutoimikuntaan tulevat vastaavasti suuremmasta ryhmästä työsuojeluvaltuutettu ja
ensimmäinen ja toinen varavaltuutettu. Pienemmästä ryhmästä tulevat työsuojeluvaltuutettu ja ensimmäinen
varavaltuutettu.
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3.9

Äänestäminen

Äänestyslippuja varten vaalipaikalla tulee olla vaaliuurna, joka on sinetöity, lukittu tai muutoin varmistettu.
Äänestäminen tapahtuu suljetuin lipuin. Kukin äänioikeutettu äänestää yhtä henkilöä.
3.10 Äänten lasku
Äänten lasku aloitetaan työpaikkaäänestyksessä äänestysajan päätyttyä.
3.11 Valittujen toimikausi
Valittujen toimikausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2023.
3.12 Pöytäkirja ja äänestystuloksesta ilmoittaminen
Vaalitoimituksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään vaalin toimittamisaika ja -paikka, vaaliin osallistu- neiden
lukumäärä, äänioikeutettujen lukumäärä sekä kaikkien vaalissa ääniä saaneiden nimet ja äänimäärät. Pöytäkirja
varmennetaan vaalitoimitsijoiden allekirjoituksilla, minkä jälkeen se asetetaan työpaikalla nähtäväksi, ja jäljennös siitä
toimitetaan työnantajalle.

4.

Valittujen ilmoittaminen työsuojeluhenkilörekisteriin

Valittujen työsuojeluvaltuutettujen, -varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten sekä nimetyn työsuojelupäällikön
yhteystiedot ilmoitetaan Työturvallisuuskeskukseen, osoite Yrjönkatu 29, 00100 Helsinki.
Ilmoitus tehdään erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.
Työturvallisuuskeskus ja Maatalousalojen työalatoimikunnassa mukana olevien liittojen edustajat antavat tarvittaessa
tarkempia ohjeita,
puh. 09 7250 4500 Maaseudun Työnantajaliitto
puh. 020 774 001 Teollisuusliitto
puh. 09 616 261 Työturvallisuuskeskus

MALLI
EHDOLLEPANO TYÖSUOJELUVAALISSA

Kannatamme NN:n valitsemista
työpaikan työsuojeluvaltuutetuksi.

allekirjoitus

allekirjoitus

allekirjoitus

Nämä vaaliohjeet löytyvät myös Työturvallisuuskeskuksen internet-sivuilta www.ttk.fi/vaaliohjeet.

