
Rahoitusalan luottamusmiesten vaaliohjeet 2020   
  
Tänä syksynä vaalit järjestetään  

- Danske Bankissa luottamusmiesten 3-vuotinen toimikausi päättyy 31.12.2020 
- OP Ryhmässä luottamusmiesten 3-vuotinen toimikausi päättyy 31.12.2020 

 
Muilla toimikaudet ovat joko kaksi- tai kolmivuotisia ja seuraavasti:  

- Finnverassa luottamusmiesten toimikausi on 3 vuotta (2020–2022)  
- Handelsbankenissa toimikausi on 2 vuotta (2020–2021) 
- Nets Oy:ssa (ent. Luottokunta) toimikausi on 3 vuotta (2019–2021)  
- POP Pankki- ja Säästöpankkiryhmissä toimikausi on 3 vuotta (2019–2021) 
- S-Pankissa toimikausi on 3 vuotta (2019–2021)   

 
Vaaliaika on loka-marraskuussa.  Vaaleista toimitetaan yksityiskohtaiset ohjeet yhdistysten toimesta. 

 

XX HENKILÖSTÖEDUSTAJIEN VAALIT SYKSYLLÄ 20XX  

Luottamusmiesvaalit 2020 

TOIMIKAUSI 1.1.20XX – 31.12.20XX  

VAALIAIKA: XX.XX. – XX.XX.2020 

LUOTTAMUSMIESILMOITUS: 15.12.2020 mennessä liittoon. Ilmoitus tulee tehdä aina valinnan jälkeen.   
(Huom! Ilmoitus tehdään aina vaikka, sama henkilö jatkaisikin tehtävässä)  
 
Luottamusmiesvaalia koskevien ohjeiden lisäksi noudatetaan rahoitusalan työehtosopimuksen 
luottamusmiessopimuksessa (LMS) ja esimiessopimuksessa sovittuja luottamusmiehen valintaa, tehtäviä ja 
oikeuksia koskevia määräyksiä.  

Luottamusmiesvaaleissa voivat äänestää vain Ammattiliitto Pron jäsenet. Luottamusmieheksi valittavan 
on myös oltava Ammattiliitto Pron jäsen. 

Valinnat  

Luottamusmiehet valitaan työpaikkakokouksessa, ammattiosaston/klubin kokouksessa tai tarvittaessa 
vaalilla. Luottamusmiehen valintaan liittyvä kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille hyvissä 
ajoin ennen kokousta. Kokouksen kutsuu koolle nykyinen luottamusmies, ammattiosaston/klubin 
puheenjohtaja tai joku muu jäsen.  

Kokouskutsussa on todettava luottamusmiesehdokkaiden ehdokasasettelusta. Vaaleissa valitaan 
pääluottamusmies/ neuvotteleva luottamusmies/ työpaikan luottamusmies sekä heidän varansa.  
Katso tarkemmin yhdistykseltä tulevat vaaliohjeet.  
 
Luottamusmiesvaalia koskevien ohjeiden lisäksi noudatetaan työehtosopimuksessa sovittuja 
luottamusmiehen valintaa, tehtäviä ja oikeuksia koskevia määräyksiä.  

Luottamusmiehen tehtävät:  
– valvoa, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta sekä työlainsäädännön määräyksiä  

https://www.proliitto.fi/sites/default/files/Tessit/rahoitus_tes_2020-2022.pdf


– valvoa, että työpaikalla noudatetaan liiton, yhdistyksen ja ammattiosaston/klubin päätöksiä  
– toimia tiedonvälittäjänä sekä työnantajan että toimihenkilöiden välillä  
– toimia tiedonvälittäjänä työnantajan, liiton, yhdistyksen ja ammattiosaston/klubin välillä  
Luottamusmieheksi tulevalta odotetaan:  
– sitoutumista luottamustehtävän hoitoon  
– toimintaa ammattiosastossa/klubissa /yhdistyksessä /liitossa  
– yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoa  
– tahtoa kehittää oman toiminnan kautta omaa työyhteisöä  
– edellyttää liiton jäsenyyttä  
 
Luottamusmiesjärjestelmän rakenne, luottamusmiehen valintaohje, vaalitoimikunta ja sen tehtävät sekä 
äänestysohjeet on selvitetty tarkemmin yhdistyksen lähettämissä vaaliohjeissa. 
 
Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana  

Mikäli luottamusmies eroaa/erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, hoitaa varaluottamusmies 
luottamustehtävät, kunnes uusi luottamusmies on valittu.  

Uusi luottamusmies valitaan jäljellä olevan toimikauden loppuun. Mikäli luottamusmiehen erotessa 
toimikautta on enää jäljellä alle vuosi, vaalia ei tarvitse pitää. Tässä tapauksessa varaluottamusmies hoitaa 
luottamusmiehen tehtävät toimikauden loppuun.  

Ilmoitus liittoon ja työnantajalle 
  
Ilmoitus liittoon  
Valitusta luottamusmiehestä on tarpeen tehdä luottamusmiesilmoitus. Saat kuittauksen, kun lähetys on 
otettu vastaan onnistuneesti.  

Valittu luottamusmies edustaa työpaikalla työrauhan suhteen omaa yhdistystään, jolloin yhdistys on 
vastuussa tältä osin luottamusmiestoiminnoista.  

Ilmoitus työnantajalle  
Liitto allekirjoittaa saamansa luottamusmiesilmoituksen ja palauttaa valitulle luottamusmiehelle 
työnantajalle kuuluvan kappaleen. Luottamusmiehen tulee sen jälkeen toimittaa saamansa ilmoitus 
edelleen työnantajan edustajalle. Samalla luottamusmies voi pyytää työnantajalta sopimuksen mukaisen 
vahvistuksen/kirjallisen ilmoituksen siitä, kuka toimii hänen vastaneuvottelijanaan 
luottamusmiessopimuksen mukaisesti.  
 
Luottamusmiehen tulee ilmoittaa työnantajalle varaluottamusmiehen toimimisesta luottamusmiehenä 
niissä tapauksissa, jolloin luottamusmies on itse estynyt luottamusmiestehtävänsä hoitamisesta. Jos 
luottamusmiehellä ei ole ollut mahdollisuutta antaa tätä ilmoitusta, on varaluottamusmiehen ilmoitettava 
siitä työnantajalle. 

Luottamusmiehen koulutus  
   
Ammattiliitto Pro tarjoaa työehtosopimuksen koulutussopimuksen mukaista koulutusta luottamusmiehille. 
Yhdistykset tarjoavat myös koulutusta luottamusmiehille.  
Tutustu koulutustarjontaan tästä >  Tämä vaatii kirjautumisen Proplussaan, jonka kautta ilmoittautumiset:  
Pro koulutus ja tapahtumat (löytyy sivulta ylhäältä, keskimmäinen kuvalaatikko). Valitse kohderyhmä ja 
sieltä tapahtumaa, johon olet ilmoittautumassa. 

https://lomakkeet.proliitto.fi/steward/
https://proplus.fi/palvelukanava/koulutuspalvelut/61101-2/

