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Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 2010 –
2013
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (jäljempänä seurakunta) työsuojeluvaltuutettujen ja
varavaltuutettujen sekä työympäristötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2009. Seurakunnan henkilöstöä yhteistoimintajärjestelmässä edustavien työsuojeluvaltuutettujen ja
varavaltuutettujen valinta 1.1.2010 alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtuu vaalilla, joka on toimitettava tämän vuoden marras-joulukuun aikana.
Vaali toimitetaan nyt myös seurakunnissa, joissa on toteutettu seurakuntajaotuksen muutos 1.1.2009 lukien. Näiden seurakuntien yhteistoimintaorganisaatiota koskevat siirtymäkauden poikkeusjärjestelyt päättyvät 31.12.2009 lukien (Kirkon työmarkkinalaitoksen
yleiskirje A8/08 ja A14/08). Seurakunnissa, joissa seurakuntajaotuksen muutos toteutetaan 1.1.2010 lukien, vaali toimitetaan rakennemuutoksessa syntyvän organisaation mukaisena vuoden 2010 tammi-helmikuun aikana.
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44) sekä yleissopimukseen yhteistoiminnasta seurakunnassa. Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut työsuojeluvaltuutettujen ja
varavaltuutettujen valintaa varten ohjeen (valintaohje) pääsopijaosapuolten kanssa neuvoteltuaan. Se on saatavissa myös Työturvallisuuskeskuksen (www.ttk.fi) Internet-sivuilta.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on huolehtia, että työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valintaan liittyvät toimet käynnistetään riittävän ajoissa valintaohjeen sekä säädösten
ja sopimusten mukaisesti ja että vaalin käytännön järjestelyjä ja toteuttamista varten
muodostetaan henkilöstöä edustava vaalitoimikunta.
Seurakunnassa, jossa asetetaan työympäristötoimikunta, on sovittava hyvissä ajoin ennen
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalia toimikunnan jäsenten määrästä, ks.
Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa, 14 §. Työympäristötoimikunnan jäsenistä
vähintään neljäsosan tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Henkilöstön edustajina työympäristötoimikunnassa toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt.

Työnantaja huolehtii edustajiensa nimeämisestä työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioon. Työsuojelupäällikkö nimetään tehtäväänsä pääsääntöisesti toistaiseksi. Muut mahdolliset työympäristötoimikunnassa työnantajan edustajana toimivat nimetään henkilöstön edustajien lailla neljän vuoden toimikaudeksi siten kuin yleissopimuksen 14 §:n 3
momentissa määrätään.
Työsuojelupäällikön on ilmoitettava työsuojelutehtäviin valitut henkilöt ja heidän yhteystietonsa
Työturvallisuuskeskukseen
(Laki
työsuojeluhenkilörekisteristä
23.11.2001/1039), ks. www.ttk.fi. Samassa yhteydessä suositellaan ilmoitettavaksi työpaikan työterveyshenkilöstön tiedot. Tietoja on päivitettävä myös toimikauden aikana.
Uutta toimikauttaan aloittavan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön on suositeltavaa
toimintansa aluksi perehtyä edellisen toimikauden toimintaan ja samalla täsmentää oman
alkavan toimikauden toimintoja koskevat suunnitelmat. On myös tarpeen arvioida työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kouluttautumistarvetta ja laatia koulutussuunnitelma
siten, että yhteistoimintaorganisaation toimintamahdollisuudet ovat asianmukaiset ja hyvät. Työsuojelun peruskoulutusta järjestävät muun muassa Työturvallisuuskeskus, kirkon
alan työmarkkinajärjestöt ja Työterveyslaitos.
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007 - 2009 allekirjoituspöytäkirjassa sovittu
yleissopimustyöryhmä selvittää parhaillaan Yleissopimuksen uudistamistarpeita. Yleissopimukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista tiedotetaan työn valmistuttua.
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valintaan liittyviä lisätietoja antavat: Kirkon työmarkkinalaitoksessa neuvottelupäällikkö Oili Marttila, (09) 1802 276 ja työmarkkinaasiamies Pauliina Hirsimäki, (09) 1802 274 tai etunimi.sukunimi@evl.fi ja Työturvallisuuskeskuksessa asiamies Hannu Tamminen, (09) 6162 6215 tai etunimi.sukunimi@ttk.fi.
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