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Luottamusvaltuutettu 
 
Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenistä moni työskentelee yksityissektorilla työntekijöinä, eikä heihin sovelleta 
työehtosopimusta. Luottamusmies on käsitteenä monelle tuttu, mutta luottamusmiehen toimivalta ja asema 
perustuvat aina vain työehtosopimuksiin. Sen sijaan työntekijät voivat työsopimuslain mukaan valita 
keskuudestaan luottamusvaltuutetun edustamaan heitä sovittaessa työpaikan asioista työnantajan kanssa. 
 
Luottamusvaltuutetun keskeisin tehtävä on työntekijöiden edustaminen henkilöstön työsuhteita koskevissa 
asioissa ja neuvotteluissa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi työaikoihin ja vuosilomiin liittyvät 
neuvottelut. Lakisääteisten tehtävien lisäksi työntekijät voivat enemmistöpäätöksellä valtuuttaa 
luottamusvaltuutetun edustamaan heitä muissakin yksittäisissä tapauksissa, kuten palkkaneuvotteluissa.  

Lain mukaan työnantajan on annettava luottamusvaltuutetulle tarpeelliset tiedot tehtävien hoitamiseksi. 
Luottamusvaltuutetulla on oikeus esimerkiksi vaatia työnantajaa näyttämään yrityksen vuosilomakirjanpito. 
Tietojensaantioikeuden avulla luottamusvaltuutettu voi valvoa, että työnantaja noudattaa lainsäädäntöä.  

Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään lakisääteisten tehtäviensä 
hoitamiseksi ja työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansion menetys. Muiden kuin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisesta ja ansion menetyksen korvaamisesta on sovittava työnantajan kanssa.  

Luottamusvaltuutetulla on työsopimuslain mukaan tavallista vahvempi irtisanomissuoja. Suoja on 
voimassa vain sen ajan, jonka hän toimii luottamustehtävässä.  

 
Luottamusvaltuutetun valinta 
Luottamusvaltuutetut valitaan yleensä henkilöstöryhmittäin. Esimerkiksi pieneläinklinikalla eläinlääkärit 
voivat valita keskuudestaan yhden luottamusvaltuutetun ja hoitajat toisen. Vaalitavasta tai toimikauden 
pituudesta ei ole säädetty lailla ja työntekijät sopivat näistä asioista keskenään. Vaali voidaan toteuttaa 
esimerkiksi valintakokouksella tai sähköpostiäänestyksenä. Kaikille äänioikeutetuille työntekijöille on 
varattava mahdollisuus osallistua vaaliin.  

Henkilöstöön kuuluvat kaikki saman yhtiön palveluksessa työskentelevät henkilöt. Olennaista ei siis ole 
työntekijöiden fyysinen työntekopaikka vaan juridinen työnantaja. Jos samalla yhtiöllä on useita 
toimipisteitä, valitaan kaikissa toimipisteissä työskentelevien keskuudesta lähtökohtaisesti yksi 
luottamusvaltuutettu.  

Luottamusvaltuutetun valinnasta on ilmoitettava työnantajalle. Toivomme, että valinnasta ilmoitettaisiin 
myös liitolle, sillä liitto haluaa tukea luottamusvaltuutettua tehtävässään.  

 
Luottamusvaltuutettu vai työsuojeluvaltuutettu? 
Luottamusvaltuutetun ohella on olemassa myös toinen laissa säännelty luottamustehtävä: 
työsuojeluvaltuutettu. Kun luottamusvaltuutettu vastaa työsopimuksiin ja työoloihin liittyvästä 
edunvalvonnasta, työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluvat henkilöstön fyysinen ja henkinen työhyvinvointi 
sekä työturvallisuus ja -terveys asiat. Muun muassa työergonomia ja työpaikkakiusaamiseen puuttuminen 
kuuluvat työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. Työpaikalle on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi 
varavaltuutettua aina silloin, jos yhtiössä työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.  

 
Tämä kirjoitus on yleiskatsaus. Todellisesta tilanteesta kannattaa aina olla yhteydessä liiton 
jäsenneuvontaan. 
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