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Työsuojelun varavaltuutetun asema ja rooli 

 
Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006, myöh. val-
vontalaki) 29 § 1 momentin mukaan työpaikalla, jossa työskentelee vähintään kymmenen työnteki-
jää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edus-
tajikseen kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa tarkoitettuun yhteistoimintaan 
sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. 
 
Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan edellä tarkoitetut valtuutetut. 
 
Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edus-
tava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. 
 
Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan työsuojeluvaltuutetun tulee ilmoit-
taa esteestään työsuojelupäällikölle ja varavaltuutetulle, ellei paikallisesti ole muuta sovittu. Työsuo-
jelutoimikunnan tai vastaavan yhteistoimintaelimen on siis hyvä sopia paikallisesti varsinaisen työ-
suojeluvaltuutetun poissaoloon ja varavaltuutetun sijaistamiseen liittyvät käytännöt. Tällainen käsi-
teltävä asia on esimerkiksi ilmoittaminen varsinaisen työsuojeluvaltuutetun poissaolosta ja tiedotta-
minen sijaisjärjestelyistä. 
 
Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään hänen sijaisenaan toimii 
hänelle valittu ensimmäinen varavaltuutettu, tai tämän ollessa estynyt toinen varavaltuutettu. Vara-
valtuutetun ajankäyttöön vaikuttaa se, kuinka pitkään varsinainen työsuojeluvaltuutettu on estynyt 
hoitamasta tehtäviään sekä se, onko este ollut tiedossa ennalta. Valvontalain mukaan työnantajan 
täytyy mahdollistaa varavaltuutetun tarpeellinen toiminta ja siihen tarvittava vapautus, kun varsinai-
nen työsuojeluvaltuutettu on estynyt. 
 
 

1. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan tehtäviään tilapäisesti 
(alle kuukauden) 

 
Tällainen tilapäinen este voi syntyä esimerkiksi virka- tai työvapautuksen, vuosiloman tai työ-
matkan johdosta. Tällöin varavaltuutettu hoitaa työsuojeluun liittyvät välttämättömät tehtävät, 
joita ei voi siirtää odottamaan varsinaisen työsuojeluvaltuutetun paluuta. Välttämätön tehtävä 
on esimerkiksi työsuojelutarkastukseen osallistuminen, tapaturman tutkinta, työn keskeyttä-
misoikeuden käyttäminen tai muu niihin verrattava syy. 
 
Sijaistaessaan varsinaista työsuojeluvaltuutettua varavaltuutetulla on työsuojeluvaltuutetun oi-
keuksia vastaava oikeus kyseisten tehtävien edellyttämään tiedonsaantiin, ajankäyttöön ja an-
sionmenetyksen korvauksiin. 

 
 

2. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan tehtäviään yhdenjaksoi-
sesti vähintään kuukauden, este ei ennalta tiedossa. 

 
Ensimmäisen kuukauden ajan toimitaan kuten kohdassa 1. Kuukauden jälkeen varavaltuutettu 
saa käyttöönsä vastaavan vapautuksen kuin varsinaiselle työsuojeluvaltuutetulle on määri-
telty. Tämä vapautus on käytössä, kunnes varsinainen työsuojeluvaltuutettu palaa hoitamaan 
tehtäviään. Kuukauden jälkeen varatyösuojeluvaltuutettu on oikeutettu myös 
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työsuojeluvaltuutetulle maksettavaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen kuukausittai-
seen työsuojeluvaltuutetun korvaukseen. 
 
Korvausta maksetaan enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen 
työsuojeluvaltuutetun tehtävää. 

 
 

3. Varsinainen työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan tehtäviään yhdenjaksoi-
sesti vähintään kuukauden ja este on ennalta tiedossa. 

 
Varavaltuutetun ajankäyttö alkaa heti varsinaisen työsuojeluvaltuutetun esteen alkamisesta. 
 
Työsuojeluvaltuutetulle maksettava virka- ja työehtosopimuksen mukainen kuukausittainen 
korvaus maksetaan myös varavaltuutetulle sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun 
palkallisesta poissaolosta johtuva este (esimerkiksi sairauspoissaolo) on jatkunut yhdenjaksoi-
sesti vähintään yhden kuukauden. Korvausta maksetaan enintään niin kauan kuin varavaltuu-
tettu hoitaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää.  
 
Jos varsinaisen työsuojeluvaltuutetun palvelussuhde päättyy tai hän eroaa työsuojeluvaltuute-
tun tehtävästä kesken toimikautensa, tulee ensimmäisestä varavaltuutetusta varsinainen työ-
suojeluvaltuutettu ja toisesta varavaltuutetusta ensimmäinen varavaltuutettu jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Tarvittaessa tulee järjestää täydennysvaali puuttuvan toisen varavaltuutetun 
valitsemiseksi. 
 
Varavaltuutetut ovat valvontalain mukaisesti henkilökohtaisia varavaltuutettuja kullekin varsi-
naiselle työsuojeluvaltuutetulle. Työpaikalle ei ole siis mahdollista valita kaikille yhteisiä vara-
valtuutettuja. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ei ole mahdollista jakaa varavaltuutetuille, vaan 
varavaltuutetut hoitavat työsuojelun yhteistoimintaan liittyviä tehtäviä vain sijaistaessaan var-
sinaista työsuojeluvaltuutettua tämän ollessa estynyt (ks. edellä). 

 

Varavaltuutetun koulutusoikeus 

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun koulutustarpeen käsittelyssä ja koulutuksen toteuttami-
sessa noudatetaan valvontalain 33 §:n lisäksi kunta-alan koulutussopimusta*). 

Varavaltuutetulla on vastaava oikeus saada yhteistoimintatehtävien hoitamisen edellyttämää koulu-
tusta kuin varsinaisella työsuojeluvaltuutetulla (ValvontaL 33 §). 
 
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että varavaltuutetut pääsevät osallistumaan työsuojeluun ja yhteis-
toimintaan liittyvään koulutukseen ja koulutuksen kustannukset korvataan kunta-alan koulutussopi-
muksen*) mukaisesti. 
 
Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjes-
telyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. 
 
Varavaltuutetulla on työsopimuslaissa säädetty korostettu irtisanomissuoja vain silloin, kun hän to-
siasiassa hoitaa työsuojelun yhteistoimintatehtäviä varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäi-
sesti tai pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäväänsä. 

 
• *) Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus 

ammattiyhdistyskoulutuksesta (Yleiskirje 18/2008) > 

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2008/18/osaamis-suositus-ay-koulutussopimus
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2008/18/osaamis-suositus-ay-koulutussopimus
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