TYÖTURVALLISUUSKESKUS

TYÖJÄRJESTYS

1 (2)

10.3.2011

PAPERITEOLLISUUDEN TYÖALATOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Paperiteollisuuden työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää toimialansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja tuottavuutta sekä työhyvinvoinnin kehittämistä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunta vaikuttaa 0-tapaturmaajattelun tunnetuksi tekemiseen ja syventämiseen paperiteollisuudessa.
Työalatoimikunnan jäsenet
Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alan työnantajia ja palkansaajia. Alan työmarkkinajärjestöt sopivat jäsenten lukumäärästä ja heidän edustajuudestaan.
TTK:n hallitus nimeää työalatoimikunnan jäsenet liittojen ehdotuksen pohjalta.
Paperiteollisuuden työalatoimikunnassa ovat edustettuina seuraavat järjestöt ja
organisaatiot:
Metsäteollisuus ry
Ammattiliitto Pro
Paperiliitto
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Työalatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
eri osapuolten edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajuus vaihtelee vuoroittain työnantajien ja palkansaajien edustajien kesken.
Työvaliokunta
Työalatoimikunta valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, jossa kaikki tahot ovat
edustettuina.
Sihteeri

TTK nimeää sihteerin.

Tehtävät

Työalatoimikunnan tehtävänä on:
- seurata ja edistää alansa työsuojelutyön kehitystä
- oman toimintasuunnitelman teon yhteydessä seurata ja arvioida vuosittain
oman toimialansa työhyvinvointipalvelujen tarpeita ja toteutumista. Tämän pohjalta työalatoimikunta laatii toimialakohtaisen suunnitelman, jonka toimeenpanosta osapuolet huolehtivat. Työalatoimikunta tekee myös ehdotuksia tarvittavista
jatkotoimista
- suunnitella ja toteuttaa alansa työsuojeluun liittyvää koulutusta, tiedotusta ja
neuvontaa
- tuottaa ajankohtaista toimintansa aiheisiin liittyvää aineistoa
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- edistää ja kehittää yhteistyötä työpaikkojen, viranomaisten, tutkimuslaitosten,
korkeakoulujen ja muiden koulutuslaitosten kanssa
- seurata ja tiedottaa yhteiskunnassa, työelämässä ja lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista
- edistää toimialakohtaista työturvallisuuskorttikoulutusta ja –käyttöä
- edistää parhaita käytäntöjä tekemällä yhteistyötä työpaikkojen kanssa
- seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää yhteyttä alan pohjoismaisiin
ja kansainvälisiin organisaatioihin
- osallistua toimialaan kuuluviin tehtäviin, joista sovitaan TTK:n hallituksessa tai
alan sopijaosapuolten kesken.
Työalatoimikunta voi perustaa erillisiä työryhmiä ja kutsua niihin ulkopuolisia asiantuntijoita.
Työalatoimikunta suunnittelee ja budjetoi toimintansa sekä toteuttaa hyväksytyt
suunnitelmat.
Päätöksenteko
Työalatoimikunnan päätösten on oltava yksimielisiä.
Kokouskutsut ja pöytäkirjan varmentaminen
Kokousasiakirjat toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.
Kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Kustannukset
Työalatoimikunnan toiminnasta aiheutuvista tavanomaisista kustannuksista vastaa TTK. Jäsentensä matka- ja majoituskustannuksista vastaa kukin työalatoimikunnassa edustettuna oleva taho erikseen. Erityisistä kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

