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1§
Hallitus

8.5.2018

Hallituksena toimii Työturvallisuuskeskus ry:n hallitus.
Hallitukseen valitaan jäseniä seuraavasti: AKAVA ry 1, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2, Kirkon työmarkkinalaitos KiT 1, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT 1, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
ry 2 ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 1. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuvat hallituksen toimikausittain siten, että toinen
heistä edustaa työnantajaryhmää ja toinen palkansaajaryhmää.
Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee edellyttäen, että myös varapuheenjohtaja on puheenjohtajan kanssa samaa
mieltä.
Asiat esittelee hallituksen kokoukselle toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen. Hallitus voi tarvittaessa
kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.
Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

2§
Puheenjohtajisto
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto valmistelee hallituksen määräämät asiat hallitukselle.
3§
Toimitusjohtaja
Työturvallisuuskeskuksen toimiston toimintaa johtaa ja valvoo toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on:
1) johtaa ja kehittää TTK:n operatiivista toimintaa hallituksen määrittelemän strategian ja linjausten
mukaisesti
2) vastata siitä, että TTK:n kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
3) johtaa TTK:n henkilöstöä
4) päättää TTK:n muun kuin johtoryhmään kuuluvan henkilöstön valinnasta, työsuhteen päättämisestä
ja työsuhteen ehdoista hallituksen asettamien puitteiden mukaisesti
5) antaa hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
Mitä tässä määrätään toimitusjohtajasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa, kun tämä hoitaa tehtävää
toimitusjohtajan ollessa estynyt.
4§
Hallituksen asettamat ryhmät ja toimikunnat
3.1. Toimialaryhmät
Toimialakohtaista työsuojeluyhteistyötä ja työturvallisuuden kehittämistyötä tehdään toimialaryhmissä.
Hallitus asettaa toimialaryhmät ja määrittelee tarvittaessa niiden kokoonpanon. Tällä hetkellä asetettuna ovat teollisuuden, palvelualojen, kunta-alan sekä kuljetus- ja logistiikka-alan toimialaryhmät. Ryhmissä edustettuina olevat tahot nimeävät omat jäsenensä. Nimitykset vahvistetaan toimialaryhmien kokouksissa. Toimialaryhmät työskentelevät hallituksessa hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti.
3.2. Työalatoimikunnat
Työalakohtaista työsuojeluyhteistyötä ja työturvallisuuden kehittämistyötä tehdään työalatoimikunnissa.
Hallitus päättää työalatoimikunnista asianomaisten sopimusosapuolten esitysten pohjalta. Toimikunnissa edustettuina olevat tahot nimeävät omat jäsenensä. Nimitykset vahvistetaan työalatoimikuntien kokouksissa. Työalatoimikunnat työskentelevät hallituksessa hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti.
3.3 Toiminnan suunnittelu ja raportointi
Toimialaryhmän ja työalatoimikunnan tulee vuosittain toimittaa keskuksen hallitukselle, sen antamien
ohjeiden mukaisesti, ehdotukset keskuksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Keskus voi toimia
tarvittaessa myös muualta rahoitettujen projektien toimeenpanijana. Ryhmät ja toimikunnat raportoivat
toiminnastaan hallitukselle vuosittain Työturvallisuuskeskuksen toimintakertomuksen yhteydessä.
Mikäli toimialaryhmän tai työalatoimikunnan kustannuksista vastaavat niihin kuuluvat osapuolet keskenään, kustannukset jaetaan niiden sopimalla tavalla. Jos kustannusjakoa ei ole sovittu, vastuu jaetaan
puoliksi työnantajia ja palkansaajia edustavien osapuolten kesken.
3.4 Päätöksenteko
Toimialaryhmien ja työalatoimikuntien päätökset tehdään yksimielisesti.
3.5 Muut työryhmät
Hallitus voi asettaa myös muita työryhmiä ja toimikuntia.

