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RAIDELIIKENNEALAN TYÖALATOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Raideliikennealan työalatoimikunta edistää työturvallisuutta,
työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä näiden arvostusta
ja työn tuottavuutta alojen työpaikoilla. Raideliikennealan työalatoimikunta
työskentelee hallituksessa hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti, lisäksi
työalatoimikunnan toimintaa valvoo TTK:n hallitus.
Ryhmän jäsenet

Raideliikennealan työalatoimikuntaan kuuluu tällä hetkellä 3 työnantajaa ja 3
palkansaajien edustajaa, kukin taho nimeää omat ehdokkaansa, jotka
vahvistetaan työalatoimikunnan kokouksessa. Lisäksi asiantuntijajäsenenä
(puhe- ja läsnäolo-oikeudella) työalatoimikunnassa toimii Väyläviraston ja
Fintrafficin edustajat varajäsenineen. Työalatoimikunnan edustajat kuljetus ja
logistiikka-alojen toimialaryhmässä ovat yleensä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Nimitykset vahvistetaan toimialaryhmän kokouksissa.
Raideliikennealan työalatoimikunta voi perustaa alaisuuteensa työryhmiä ja
nimetä niiden jäsenet. TTK nimeää työryhmiin vastuuasiantuntijan. Ryhmä voi
käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita talousarvion edellyttämällä tavalla tai
TTK:n johdon luvalla.
TTK nimeää sihteerin.

Ryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Raideliikennealan työalatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan eri osapuolten edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtajuus vaihtelee vuorottain työnantajien ja palkansaajien kesken.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee aina edustaa eri osapuolta ja eri
työalatoimikuntaa. Peräkkäisinä toimikausina puheenjohtajisto edustaa aina eri
työalatoimikuntaa.
Puheenjohtajuus kiertää seuraavasti:
2022–2023
puheenjohtajana toimii Anna Melleri, Palta ry ja varapuheenjohtajana toimii
Vesa Laitinen, RAU ry
2024–2025
puheenjohtajana toimii Vesa Laitinen, RAU ry ja varapuheenjohtajana toimii
Sanna Ström, Palta ry
2026–2027
puheenjohtajana toimii Sanna Ström, Palta ry ja varapuheenjohtajana toimii
Kimmo Tervakari, JHL ry
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Päätöksenteko
Työalatoimikunnan kokouksissa päätökset tehdään yksimielisesti.
Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on saatavilla sekä työnantajien ja
palkansaajien edustajia.

Tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

Raideliikennealan työalatoimikunnan tehtävinä ovat
työalatoimikunnan toiminnan suunnittelu, budjetointi ja raportointi
(hankkeet, koulutus) sekä hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttaminen
seurata ja edistää Raideliikennealan työsuojelun tarpeita ja kehitystä
seurata ryhmään kuuluvien työalatoimikuntien ja sovittujen työryhmien
toimintaa ja tehdä yhteistyötä näiden kanssa
tuottaa ajankohtaisia työturvallisuus- ja työelämän kehittämisaineistoja
edistää ja kehittää yhteistyötä työpaikkojen, viranomaisten,
tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja muiden koulutuslaitosten
seurata ja tiedottaa työelämässä ja lainsäädännössä tapahtuvista
työturvallisuuteen liittyvistä muutoksista
seurata Työturvallisuuskorttitoimintaa
seurata alojen kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää yhteyksiä alan
pohjoismaisiin ym. kansainvälisiin organisaatioihin.

Kokouskutsut ja pöytäkirjan varmentaminen
Kokousasiakirjat toimitetaan raideliikennealan työalatoimikunnan jäsenille
hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokousasiakirjat valmistelevat TTK:n nimeämä
sihteeri yhteistyössä työalatoimikunnan puheenjohtajiston kanssa.
Kokousmateriaalit toimitetaan kutsujen mukaisesti työalatoimikunnan kaikille
jäsenille ja varajäsenille.
Raideliikennealan työalatoimikunnan kokouksen pöytäkirja hyväksytään
seuraavassa kokouksessa.
Kustannukset
Toimialaryhmän toiminnasta aiheutuvista tavanomaisista kustannuksista vastaa
TTK. Jäsentensä matka- ja majoituskuluista vastaa kukin
toimialaryhmässä edustettuna oleva taho erikseen. Erityisistä kustannuksista
sovitaan tapauskohtaisesti.

