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Anvisningar för val av arbetarskyddsfullmäktig i finansierings-
branschen 2021  
 
 
Hösten 2021 ordnas val av arbetarskyddsfullmäktige i finansieringsbranschen enligt följande: 
 
– I Finnvera är mandatperioden 2 år (2020–2021) 

– I Handelsbanken är mandatperioden 2 år (2020–2021) 

– I Nets Oy (fd. Luottokunta) är mandatperioden 3 år (2019–2021) 

– I POP Bank-gruppen och Sparbanksgruppen är mandatperioden 3 år (2019–2021) 

– I S-Banken är mandatperioden 2 år (2020–2021) 

Mandatperioden för arbetarskyddsfullmäktige är två eller tre år. Enligt bestämmelserna i 40 § i fi-
nansieringsbranschens kollektivavtal kan man lokalt avtala om en längre mandattid, likväl högst 
fyra år. 
 
– I OP Gruppen är mandatperioden 3 år (2021–2023)  

– I Danske Bank är arbetarskyddsfullmäktiges mandatperiod 3 år (2020–2022) 

 
Arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter 
 
– representera hela arbetsgemenskapen i arbetarskyddsärenden 
– utveckla det fysiska och psykiska arbetarskyddet i den egna arbetsgemenskapen 
– se till att ergonomin beaktas vid förändringar 
– fungera som informationsförmedlare mellan arbetsgivaren och tjänstemännen 
– fungera som informationsförmedlare mellan företaget, förbundet, föreningen och fackavdel-

ningen 
– enligt arbetarskyddslagstiftningen ska tillräcklig tid reserveras för att sköta uppdraget (befrielse 

från arbetet, förbindelserna till kontoren som ska granskas osv.). Avtala med arbetsgivaren om 
arrangemangen.  

– instruera och ge råd åt personalen i arbetarskyddsärenden 
 
Av arbetarskyddsfullmäktig förväntas 
– samarbetsförmåga samt vilja att förbinda sig att sköta förtroendeuppdraget 
– intresse för arbetsatmosfär och frågor i anslutning till arbetarskyddet överlag 
– aktivitet att komma med förslag för att avlägsna olägenheter 
– att han eller hon är insatt i arbetarskyddslagstiftningen och förhållandena på arbetsplatsen han 

eller hon representerar 
– kännedom om arbetarskyddsorganisationen för att sköta ärendena 
 
 
 
 

https://proliitto.fi/sites/default/files/2020-12/rahoitusala_tes_2020-2022_ruotsi.pdf
https://proliitto.fi/sites/default/files/2020-12/rahoitusala_tes_2020-2022_ruotsi.pdf
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Personalens företrädare i arbetarskyddet 
 
Huvudarbetarskyddsfullmäktig och I och II vice fullmäktig 
 
– väljs till företag med minst 30 tjänstemän 
– hör till företagets arbetarskyddskommission 
– tjänstemannamedlemmarna i arbetarskyddskommissionen besluter om: 

• ifall huvudarbetarskyddsfullmäktige väljs bland dem 

• om det ordnas val, som i huvuddrag följer valordningen för förtroendeman 
– huvudarbetarskyddsfullmäktigen hör till samarbetsdelegationen i de företag där sådan bildats 
 
 
Arbetarskyddsfullmäktig och I och II vice fullmäktig 
 
– väljs till företag med under 30 tjänstemän 
– hör till arbetarskyddskommission som bildats i företag med minst 20 tjänstemän 
– är personalrepresentant för hela företaget (väljs inte separat för kontoren) 
 
 
Val av arbetarskyddsfullmäktig 
 
Arbetarskyddsfullmäktige väljs på arbetsplatsmöte. Mötet sammankallas genom att meddela  
personalen om det i god tid. 
 
I möteskallelsen ska det framgå om kandidatnomineringen: 
– Det väljs huvudarbetarskyddsfullmäktig/arbetarskyddsfullmäktig samt I och II vice fullmäktig. 

I kandidatnomineringen ska nämnas om kandidaten är nominerad till fullmäktig eller vice  
fullmäktig. 

– Senast vilken dag kandidaterna ska nomineras. 
– Till vem man meddelar om kandidaterna. 
 
 
Arbetarskyddskommission 
 
Om inte lokalt annat överenskoms, sköter arbetarskyddskommissionen om verkställandet av arbe-
tarskyddsvalet. Alla de arbetstagare som är i anställningsförhållande på valdagen har rätt att delta i 
valet. Av arbetsgivaren bör man få en personalförteckning, av vilken framgår arbetstagare i  
anställningsförhållande och vilka som är arbetsgivarens representanter (de senare kan inte delta i 
valet av ASF). 
 
 
Arbetsplatsmöte 
 
På arbetsplatsmötet: 
– Konstateras kandidaterna till arbetarskyddsfullmäktig. 
– Ifall det bara finns en kandidat för var uppgift (ASF, I vice och II vice) väljs de på det här mötet. 
– Ifall det finns flera kandidater konstateras kandidaterna, man kommer överens om tidpunkten och 

sättet för valet samt utser en valkommitté. 
De medlemmar i arbetarskyddskommissionen som företräder tjänstemännen bildar valkommitté.  
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Valkommitté 
 
Valkommittén sköter om praktiska åtgärder i anslutning till arbetarskyddsvalet, själva valet,  
informationen och rösträkningen. 
 
Arbetarskyddscentralen övervakar valet av arbetarskyddsfullmäktige (https://ttk.fi/sv) och ger direk-
tiv om arbetarskyddsval. På Arbetarskyddscentralens webbplats finns närmare information om 
arbetarskyddsval. 
 
 
Anmälan om arbetarskyddsfullmäktig 
 
Om vald arbetarskyddsfullmäktig, som är medlem i Pro, bör det göras anmälan både till Pro och till 
arbetsgivaren. Du får en kvittering då anmälningen lyckats och tagits emot: 
 
Vi uppdaterar uppgifterna i dina medlemsuppgifter. Efter uppdateringen ser du i rapporterna i 
Proplus Pro-medlemmarna du företräder på arbetsplatserna/verksamhetsställena.  
 
 
Arbetsgivaren bör meddela uppgifterna till Arbetarskyddscentralen 
 
Genom att göra anmälan om arbetarskyddsfullmäktig försäkrar man sig om att arbetarskyddsfull-
mäktigen får Pros meddelanden. 
 
 
Utbildning för arbetarskyddsfullmäktig 
 
Fackförbundet Pro erbjuder i enlighet med kollektivavtalets utbildningsavtal utbildning för arbetar-
skyddsfullmäktige. Föreningarna erbjuder också utbildning för arbetarskyddsfullmäktige.  
 
Bekanta dig med kursutbudet och anmäl dig med från Pros utbildnings- och evenemangkalender.  
 
Se här en video (på finska) från finansieringsbranschen, på vilken Danske Banks huvud-
arbetarskyddsfullmäktig Seija Gustafsson berättar om sin uppgift. 
 

https://ttk.fi/sv
https://lomakkeet.proliitto.fi/sv/delegate/
https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen
https://youtu.be/1ShKuB-jlk8

