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OHJEET AMMATTIYHDISTYS NOUSUN EDUSTAJISTON TÄYDENNYSVAALIA
VARTEN VAALIPIIRISSÄ 1
1
Ehdokkaat
Ammattiyhdistys Nousu ry:n vaalitoimikunta on 23.10.2019 pitämässään kokouksessa
vahvistanut 22.10.2019 päättyneen ehdokasasettelun. Sen perusteella vaalit järjestetään
vaalipiirissä yksi (VP 1). Ehdokasluettelo äänestysnumeroineen on liitteenä.
2
Vaaliajankohta
Edustajiston täydennysvaalin ennakkoäänestys toimitetaan keskiviikkona 30.10.2019 ja
varsinainen vaalipäivä on tiistai 5.11.2019.
Vaaliasiamies sitoutuu olemaan työpaikalla vaalin toimittamista varten molempina edellä
mainittuina päivinä klo 10-15 (pois lukien lounastauko). Jos hän on poissa toisena
äänestyspäivänä, hänen tulee sitoutua hoitamaan ja kouluttamaan itselleen sijainen.
Sijaisesta tulee ilmoittaa alueen neuvottelevalle luottamusmiehelle.
3
Vaalimainonta
Vaalipiirin ehdokkailta on pyydetty lyhyt esittely valokuvan kera. Esittelyt julkaistaan
Nousun kotisivulla www.nousu.org. Äänestysinnokkuuden kasvattamiseksi vaaleja
markkinoidaan sähköisellä uutiskirjeellä ja Nousun FB-sivujen kautta.
Ehdokasluettelo sisältyy neuvotteleville luottamusmiehille toimitettavaan vaalimateriaaliin.
Vaalitoimikunta haluaa erikseen todeta, että:
- vaalimainoksia ei saa laittaa työpaikan seinille
- vaalimainonnan lähettämiseen ei saa käyttää pankin jakelukanavia kuten esimerkiksi
postia ja sähköpostia
- vaalikampanjointia ei saa tehdä pankin välinein (puhelin, monistus, yms.).
4
Äänioikeus
Äänioikeutettuja ovat ne vaalipiirin yksi Ammattiyhdistys Nousu ry:n jäsenet, jotka ovat
jäsenilmoituksen täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta maksaneet liitolle
jäsenmaksua.
5
Vaaliasiamies
Vaaliasiamiehenä toimii kunkin työpaikan luottamusmies. Ellei luottamusmiestä ole valittu
tai hän on estynyt, vaaliasiamiehenä toimii neuvotteleva luottamusmies tai hänen
nimeämänsä henkilö.
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6
Vaaliaineisto
Vaalitoimikunta lähettää vaalimateriaalin sähköisessä muodossa neuvottelevalle
luottamusmiehelle. Materiaali sisältää:
-

Vaalitoimikunnan sihteerille nlm:n toimesta palautettava luettelo alueensa
vaaliasiamiehistä ja äänestyspaikoista

-

ehdokasluettelon, jonka neuvotteleva luottamusmies jakaa edelleen
vaaliasiamiehille/luottamusmiehille

-

äänestyslippumallin, josta vaaliasiamies/luottamusmies ottaa tarvittavan määrän
kopioita

-

täytettävän äänestysluettelon, johon merkitään äänestäjän nimi ja äänestäjän
allekirjoitus

-

vaaliuurnana käytetään Nordean kirjekuorta

7
Äänestysmenettely
Äänestystilaisuudet järjestetään klo 10-15 työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä
(ennakkoäänestys 30.10. ja varsinainen vaali 5.11.) niin, että jokaisella äänioikeutetulla on
mahdollisuus osallistua äänestykseen. Äänestäminen tapahtuu työaikana.
Sekä ennakkoäänestyspäivänä että varsinaisena äänestyspäivänä vaali toimitetaan suljetuin
lipuin Nousun toimittamaa äänestyslippua käyttäen. Vaaliasiamies tulostaa riittävän määrän
äänestyslippuja valmiiksi ennen äänestystä. Äänestystilaisuuksissa on käytettävä
vaaliuurnana kirjekuorta, jonka ensimmäisenä äänestyspaikalle saapuva äänestäjä toteaa
tyhjäksi. Kirjekuoreen tulee teksti:
Nordea Bank Oyj
Pääluottamusmiestoimisto/
Laura Kuparinen
VC215
Aleksis Kiven katu 3-5
00020 NORDEA
Äänestämässä käyvän jäseneksi todetun tai tiedetyn henkilön nimi lisätään
äänestysluetteloon ja pyydetään henkilön allekirjoitus. Epäselvässä tapauksessa äänestäjä
voi todistaa äänioikeutensa esittämällä vuoden 2019-20 Ammattiliitto Union jäsenkortin,
kuitin tai todistuksen pidätetystä jäsenmaksusta. Tarvittaessa vaaliasiamies voi myös
tarkistaa jäsenyyden Union jäsenpalvelusta, puh. 020 7412 960 (äänestyspäivinä klo 9-15) tai
sähköpostilla jasenpalvelu@unioliitto.fi.
Äänestysoikeuden toteamisen jälkeen vaaliasiamies antaa äänestäjälle äänestyslipun.
Äänestäjä kirjoittaa äänestyslipussa olevaan ympyrään yhden ehdokasparin tai ehdokkaan
numeron, jota hän haluaa äänestää. Äänestäjä ei saa tehdä lippuun muita merkintöjä.
Äänestyspäivän lopuksi vaaliasiamies laittaa äänestysluettelon vaaliuurnaan ja sulkee
kirjekuoren viimeisen äänestäjän tai muun todistajan läsnä ollessa. Kirjekuori lähetetään

ÄÄNESTYSOHJE
Vaalitoimikunta

3(3)

Edustajiston täydennysvaalit 2019

saman tai viimeistään seuraavan päivän aikana Nordean sisäisessä postissa kirjekuoreen
kirjoitettuun pääluottamusmiestoimiston osoitteeseen.
8
Äänestäminen muualla kuin omalla toimipaikalla
Mikäli toimihenkilö työskentelee molempina vaalipäivinä muualla kuin omalla
toimipaikallaan, voi hän äänestää muulla vaalipiirinsä äänestyspaikalla. Tällöin
äänestysluetteloon lisätään rasti tätä koskevaan kohtaan.
Vaaliasiamies voi epäselvissä tapauksissa tarkistaa henkilön jäsenyyden Union
jäsenpalvelusta, puh. 020 7412 960. Jäsenyys on helpoiten todettavissa Union jäsenkortista.
9
Äänten laskeminen
Äänet lasketaan 12.11.2019. Vaalin tulos julkistetaan keskiviikkona 13.11.2019.
Jos äänestyslipun hyväksymisestä tai hylkäämisestä syntyy erimielisyyttä, vaalitoimikunta
käsittelee ja päättää äänestyslippua koskevan asian ääntenlaskennan yhteydessä.
Koko työpaikan vaalitulos hylätään, jos:
• vaaliuurnassa olevien äänestyslippujen ja äänioikeuttaan käyttäneiden äänestäjien määrä
eroavat toisistaan
• äänestysluetteloa ei palauteta
Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.
Vaalitoimikunta tekee vaalien tuloksesta pöytäkirjan ja tiedottaa tuloksesta Nousun
viestintäkanavia käyttäen.
10
Valitusaika
Mahdolliset vaalitoimitukseen kohdistuvat valitukset osoitetaan vaalitoimikunnan
puheenjohtajalle kirjallisena 20.11.2019 klo 10:00 mennessä.
Vaalin tulos vahvistetaan valitusajan loputtua tai mikäli vaalista on valitettu, kun valitus ja
siitä mahdollisesti aiheutuvat toimet ovat kokonaisuudessaan selvitetty/suoritettu.
11
Tiedustelut
Vaalitoimitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat vaalitoimikunnan puolesta:
puheenjohtaja
Kristiina Widenius
jäsen (plm-tsto) Laura Kuparinen
sihteeri
Juha Simell
Liitteet

Ehdokasluettelo
Äänestyslippu
Äänestysluettelo

puh. 040 544 6434, kristiina.widenius@nordea.com
puh. 050 365 5133, laura.kuparinen@nordea.fi
puh. 040 773 1720, juha.simell@unioliitto.fi

