
Rahoitusalan työsuojeluvaltuutetun vaaliohjeet 2020 

 

Syksyllä 2020 järjestetään työsuojeluvaltuutettujen vaaleja rahoitusalalla seuraavasti:  

- OP Ryhmässä toimikausi on 3 vuotta (2021–2023)  

 

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on kaksi tai kolme vuotta. Rahoitusalan työehtosopimuksen 40 §:n 

menettelymääräyksiä noudattaen voidaan paikallisesti sopia pidemmästä, kuitenkin enintään neljän vuoden 

mittaisesta, toimikaudesta. 

- Finnverassa toimikausi on 2 vuotta (2020–2021) 

- Danske Bankissa työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on 3 vuotta (2020–2022) 

- Handelsbankenissa toimikausi on 2 vuotta (2020–2021) 

- Nets Oy (ent. Luottokunta) toimikausi on 3 vuotta (2019–2021) 

- POP Pankki- ja Säästöpankkiryhmissä toimikausi on 3 vuotta (2019–2021) 

- S-Pankissa toimikausi on 2 vuotta (2020–2021) 

 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät 

– edustaa koko työyhteisöä työsuojeluun liittyvissä asioissa 

– kehittää fyysistä, psyykkistä ja henkistä työsuojelua omassa työyhteisössään 

– huolehtii, että ergonomia huomioidaan muutostilanteissa 

– toimii tiedonvälittäjänä työnantajan ja toimihenkilöiden välillä 

– toimii tiedonvälittäjänä yrityksen, liiton, yhdistyksen ja ammattiosaston välillä 

– työsuojelulainsäädännön mukaan varattava riittävästi aikaa tehtävästä suoriutuakseen  

(työstä vapautus, kulkuyhteydet tarkastettaviin konttoreihin yms.). Sovi järjestelystä työnantajan kanssa 

– ohjaa ja neuvoo henkilöstöä työsuojeluasioissa 

 

Työsuojeluvaltuutetulta odotetaan 

– sitoutumista ja yhteistyökykyä luottamustehtävän hoitoon 

– kiinnostusta työilmapiirin ja yleensä työsuojelun aihepiiriin kuuluviin asioihin 

– aktiivisuutta tehdä esityksiä epäkohtien poistamiseksi 

– perehtymistä työsuojelulainsäädäntöön ja edustamansa työpaikan olosuhteisiin 

– työsuojeluorganisaation tuntemusta asioiden hoitamiseksi 

 

 

https://www.proliitto.fi/sites/default/files/Tessit/rahoitus_tes_2020-2022.pdf


Henkilöstön edustajat työsuojelussa 

 

Päätyösuojeluvaltuutettu ja hänelle I ja II varavaltuutettu 

– valitaan yritykseen, jossa vähintään 30 toimihenkilöä 

– kuuluvat yrityksen työsuojelutoimikuntaan 

– työsuojelutoimikunnan toimihenkilöjäsenet päättävät: 

> valitaanko päätyösuojeluvaltuutettu heidän keskuudestaan 

> järjestetäänkö vaali, joka noudattaa pääpiirteissään luottamusmiesvaalijärjestystä 

– päätyösuojeluvaltuutettu kuuluu yt‐neuvottelukuntaan yrityksissä, joihin se on perustettu 

 

Työsuojeluvaltuutettu ja hänelle I ja II varavaltuutettu 

– alle 30 toimihenkilön yritykset 

– kuuluu työsuojelutoimikuntaan, joka perustettu vähintään 20 toimihenkilön yrityksiin 

– toimii koko yrityksen henkilöstöedustajana (ei valita erikseen konttoreille) 

 

Työsuojeluvaltuutetun valinta 

Työsuojeluvaltuutetut valitaan työpaikkakokouksessa. Kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä 

henkilöstölle hyvissä ajoin. 

Kokouskutsussa on todettava työsuojeluvaltuutettuehdokkaiden ehdokasasettelusta: 

– valittavana on päätyösuojeluvaltuutettu/työsuojeluvaltuutettu ja I ja II varavaltuutettu. 

Ehdokasasettelussa on mainittava, onko ehdokas ehdolla valtuutetuksi vai varavaltuutetuksi. 

– mihin päivämäärään mennessä ehdokkaat on asetettava. 

– kenelle ehdokkaat ilmoitetaan. 

 

Työsuojelutoimikunta 

Ellei paikallisesti muuta sovita, huolehtii työsuojeluvaalien toimeenpanemisesta työsuojelutoimikunta. 

Valintaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne työntekijät, jotka ovat työsuhteessa valintapäivänä. 

Työnantajalta tulee saada henkilöstöluettelo, josta ilmenee työsuhteessa olevat 

työntekijät sekä ketkä ovat työnantajapuolen edustajia (eivät voi osallistua TSV:n valintaan). 

 

 

 

 



Työpaikkakokous 

Työpaikkakokouksessa: 

– todetaan työsuojeluvaltuutettuehdokkaat. 

– mikäli ehdolla on vain yhdet ehdokkaat kuhunkin tehtävään (TSV, I vara ja II vara), valinta 

suoritetaan tässä kokouksessa. 

– mikäli ehdokkaita on useampia, todetaan ehdokkaat, sovitaan vaaliajankohdasta ja vaalitavasta 

sekä nimetään vaalitoimikunta. 

Toimihenkilöpuolta edustavat työsuojelutoimikunnan jäsenet muodostavat vaalitoimikunnan.  

 

Vaalitoimikunta 

huolehtii työsuojeluvaalien käytännön toimenpiteistä, vaaleista, tiedottamisesta sekä 

ääntenlaskemisesta. 

Työsuojeluvaltuutettujen valintaa valvoo Työturvallisuuskeskus (https://ttk.fi/), joka ohjeistaa 

työsuojeluvaalit. Työturvallisuuskeskuksen sivuilta löytyy tarkempia ohjeita työsuojeluvaaleista. 

 

Työsuojeluvaltuutetun ilmoitus 

Valitusta työsuojeluvaltuutetusta, joka on Pron jäsen, on tarpeen tehdä työsuojeluvaltuutetun ilmoitus sekä 
Prohon että työnantajalle. Saat alla olevan kuittauksen, kun lähetys on otettu vastaan onnistuneesti:   
Tehtävätietosi on päivitetty. Liitteenä on työsuojeluvaltuutetun ilmoitus toimitettavaksi työnantajallesi. 

(Ilmoitukseen tulostuu kaikki yrityksen luottamustehtävät). Jos sinulle tulee edustettavia työpaikkoja lisää, 

lähetä meille uusi työsuojeluvaltuutetun ilmoitus tietojen päivittämistä varten.  

Työnantajan tulee ilmoittaa tiedot Työturvallisuuskeskukseen. 

Työsuojeluvaltuutetun ilmoituksen tekeminen varmistaa, että työsuojeluvaltuutettu saa Pron tiedotteet. 

 

Työsuojeluvaltuutetun koulutus  

Ammattiliitto Pro tarjoaa työehtosopimuksen koulutussopimuksen mukaista koulutusta 

työsuojeluvaltuutetuille. Yhdistykset tarjoavat myös koulutusta työsuojeluvaltuutetuille.  

Tutustu koulutustarjontaan tästä >  Tämä vaatii kirjautumisen Proplussaan, jonka kautta ilmoittautumiset:  

Pro koulutus ja tapahtumat (löytyy sivulta ylhäältä, keskimmäinen kuvalaatikko). Valitse kohderyhmä ja 

sieltä tapahtumaa, johon olet ilmoittautumassa. 

 

Käy tästä > katsomassa pieni videotallenne rahoitusalalta, jossa Danske Bankin päätyösuojeluvaltuutettu 

Seija Gustafsson kertoo tehtävästään.    

 

 

https://ttk.fi/
https://lomakkeet.proliitto.fi/delegate/
https://proplus.fi/palvelukanava/koulutuspalvelut/61101-2/
https://www.proliitto.fi/tyossa/kerro-tehtavastasi-luottamusmies-tai-tyosuojeluvaltuutettu

