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Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta ja sähköpostitietojen 

päivittäminen ESS:iin 

Oulun kaupungin Oulun kaupungin työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta 

toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2025 suoritetaan loka-marraskuun aikana. Vaali 

on sähköinen. 

 

 

  

 

 
 

 

Työsuojeluvaaleissa valitaan työntekijöitä edustavat työsuojeluvaltuutetut ja 

kullekin kaksi varavaltuutettua sekä toimihenkilöitä edustavat 

työsuojeluvaltuutetut ja kullekin kaksi varavaltuutettua. Joillekin toimialueille 

valitaan yhteinen työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja 

kaksi varavaltuutettua.  

 

Äänioikeus on jokaisella vaalin toteuttamisajankohtana 22. – 26.11.2021 

Oulun kaupungissa työ- tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä, ei kuitenkaan 

työnantajan edustajilla (kaupungin johto, toimialan tai liikelaitoksen johtaja, 

työsuojelupäällikkö). Vaalikelpoisuus on jokaisella äänioikeutetulla henkilöllä. 

Vaalien ehdokasasetteluaika on 18.10. – 1.11.2021. 

 

Äänioikeuden tarkistamista varten lähetetään kaikille toimialueille 

henkilöstölistaus 4.10.2021 tilanteen mukaisesti.  

 

Toimihenkilöt on merkitty henkilöstöluetteloon ”1”-merkinnällä. Toimihenkilö on 

henkilö, jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä ja joka 

ei ota tai vain tilapäisesti ottaa osaa näiden työhön. Oulun kaupungilla tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi nimikkeitä, joissa lukee joko johtaja, päällikkö, rehtori tai 

esimies. 

 

Työntekijät/toimihenkilöt tarkistavat työpaikkakohtaisista henkilöstöluettelosta 

äänioikeutensa ja vaalikelpoisuutensa. Mikäli Oulun kaupungin palveluksessa 

olevan henkilön nimeä ei löydy luettelosta, tulee hänen olla yhteydessä 

vaalitoimikunnan puheenjohtaja Katariina Kattelukseen 

(katariina.kattelus@ouka.fi) ja henkilöstöasiantuntija Leila Matilaan 

Hyvä Oulun kaupungin työntekijä/toimihenkilö, päivitä 

työsähköpostisi ESS: iin 1.10. mennessä.  
 

Mikäli sinulla ei ole työsähköpostia, voit lisätä ESS: iin 

henkilökohtaisen sähköpostisi. 
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(leila.matila@ouka.fi) oikaisuvaateen tekemiseksi. Vapaamuotoinen 

oikaisuvaade tulee tehdä perjantaihin 15.10.2021 mennessä. 

 

Huom. Henkilö on kirjattu siihen vastuuyksikköön, missä hän tekee työtään. 

Esimerkki: Henkilö on vakituinen hyvinvointipalveluissa, mutta tekee 

määräaikaista työtä konsernihallinnossa. Henkilö on kirjattu konsernihallintoon ja 

äänestää sillä alueella. 

 

 

Vaaliterveisin, 

 

Katariina Kattelus 

vaalitoimikunnan puheenjohtaja 
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Työsuojeluvaalien vaalialueet 

 

Hyvinvointipalvelut 

Terveyspalvelut 

Sosiaalinen hyvinvointi  

Hallinto, talous, kehittäminen ja HR 

Ikäihmisten hyvinvointi 

Sivistys ja kulttuuri 

Perusopetus 

Lukio 

Varhaiskasvatus 

Nuoriso 

Kulttuuri  

Liikunta 

Sivistys- ja kulttuuri, Koha, BO ja Digi 

Sikun hallinto ja asiantuntijat  

Vapaa sivistys- ja kasvatus (Taivas) 

Koha 

BO 

Digi 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

Ensihoito 

Pelastus 

Yhdyskunta ja ympäristö 

Oulun Vesi 

Yhdyskunta- ja ympäristö 

Rakennusvalvonta 

Oulun seudun ympäristötoimi, hallinto 

Tilapalvelut -liikelaitos 

Oulun Infra -liikelaitos 
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