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TYÖSUOJELUVAALIEN TULOS KAUDELLE 1.1.2022-31.12.2025 

 
Työsuojeluvaalit järjestettiin sähköisesti 8.-13.11.2021. Työsuojeluvaaleissa valittiin tänä syksynä 
työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut nelivuotiskaudelle 2022-2025. Henkilökohtaiset äänestyslinkit 
ohjeineen lähetettiin henkilöstölle työsähköpostiosoitteisiin.  
 
Sivistyspalvelujen vaalialueelle valittiin neljä kokoaikaista työsuojeluvaltuutettua ja heille kullekin kaksi 
varavaltuutettua. Lisäksi valittiin yksi osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu ja hänelle varavaltuutetut. Uudelle 
työsuojelukaudelle perusopetuksen puolelle valittiin yksi kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi yksi 
kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu hoitavat koko palvelualueen sisäilmaongelmia. 
Toisella asteella, johon lukiokin kuuluu, valittiin yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu 
sekä heille kummallekin kaksi varavaltuutettua. 
 
 

Perusopetus – kokoaikainen  

 

Työsuojeluvaltuutetuksi ja -varavaltuutetuiksi tulivat: 
Työsuojeluvaltuutettu: Jouni Kaipainen 

1. varavaltuutettu: Jussi Inna 

2. varavaltuutettu:  Jaana Vallius 
 

 

Sisäilma-asiat - kokoaikainen 

Työsuojeluvaltuutetuksi ja -varavaltuutetuiksi tulivat: 

Työsuojeluvaltuutettu: Raimo Laaksonen 

1. varavaltuutettu: Kirsi Formulahti 

2. varavaltuutettu:     

 

Vapaaksi jääneen 2. varavaltuutetun paikka (sisäilma-asiat – kokoaikainen) voidaan täyttää 

myöhemmin ilman erillistä vaalia.  

 

 

Toinen aste, lukiokoulutus (osa-aikainen) 

Työsuojeluvaltuutetuksi ja -varavaltuutetuiksi tulivat: 

Työsuojeluvaltuutettu   Arto Kauppinen   

1.varavaltuutettu:  Ismo Pentinlehto  

2. varavaltuutettu  Juhani Leväsluoto  
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ÄÄNESTYSTULOKSET 

Perusopetus – kokoaikaisen työsuojeluvaltuutetun vaalin äänestystulos 

 
Formulahti Kirsi, vastuukoulunkäynninohjaaja (64 ääntä) 18,5%  

Inna Jussi, käsityönlehtori 114 (ääntä) 32,9%  

Kaipainen Jouni, työsuojeluvaltuutettu, luokanopettaja (118 ääntä) 34,1%  

Vallius Jaana, luokanopettaja (50 ääntä) 14,5 % 

 

Perusopetuksen 1. varatyösuojeluvaltuutetun vaalin äänestystulos  

 
Formulahti Kirsi, vastuukoulunkäynninohjaaja (93 ääntä) 26,9%  

Inna Jussi, käsityönlehtori (147 ääntä) 42,5%  

Vallius Jaana, luokanopettaja (106 ääntä) 30,6% 

 

Perusopetuksen 2. varatyösuojeluvaltuutetun vaalin äänestystulos  

 
Formulahti Kirsi, vastuukoulunkäynninohjaaja (84 ääntä) 25,0%  

Inna Jussi, käsityönlehtori (153 ääntä) 45,5%  

Vallius Jaana, luokanopettaja (99 ääntä) 29,5 % 

 

Sisäilma-asiat – kokoaikaisen työsuojeluvaltuutetun vaalin äänestystulos  

 
Formulahti Kirsi, vastuukoulunkäynninohjaaja (206 ääntä) 28,7%  

Laaksonen Raimo, työsuojeluvaltuutettu, erityisluokanopettaja (354 ääntä) 49,3%  

Rajamäki Veli, luokanopettaja (158 ääntä) 22,0% 

 

Toisen asteen, lukiokoulutuksen osa-aikaisen työsuojeluvaltuutetun vaalin äänestystulos 

Haanpää Marko (21 ääntä) 7,5%   

Kauppinen Arto (161 ääntä) 57,1%  

Leväsluoto Juhani (17 ääntä) 6,0%  

Läärä Virva (48 ääntä) 17,0%  

Pentinlehto Ismo (35 ääntä) 12,4%  

 
Tredun sekä lukiokoulutuksen valtuutettujen valinnoissa noudatettiin suhteellista enemmistövaalin vaalitapaa sekä painotusta, 

minkä perusteella paikat ja äänestystulos määräytyivät.  

 


