Vaalitoimikunta 25.3.2021
1 (5)

Äänestys- ja vaalijärjestys Nousun edustajiston ja
hallituksen valintaa varten kaudelle 2021-2024
Edustajiston valinta
Ammattiyhdistys Nousu ry:n sääntöjen mukaan edustajistoon kuuluu 25 varsinaista jäsentä,
joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan vaalipiireittäin siten, että kustakin
vaalipiiristä on vähintään yksi varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
Nousun
vaalipiirijako
noudattelee
pankin
ay-aluejakoa
sekä
Nordea
Pankin
yhteistoimintaneuvottelukunnan jäsenten valinnassa käytettävää jakoa alla olevan mukaisesti.
Edustajiston vaalipiirikohtainen jäsenmäärä ja siitä laskettu edustajiston paikkajako perustuu
Nousun 31.12.2020 tilastoituun jäsenmäärään.

Vaalipiiri 1

3 + 3 paikkaa

Vaalipiiri 2

4 + 4 paikkaa

Vaalipiiri 3

3 + 3 paikkaa

Northern, Eastern & Central Finland:
Oulu
Joensuu
Kuopio
Rovaniemi
Tampere
Jyväskylä

Capital Area & Southeastern Finland:
Helsinki Senaatintori
Helsinki Itäinen
Helsinki Keskusta
Espoo
Vantaa
Itä-Uusimaa
Kymenlaakso
Lappeenranta

Western Finland:
Länsi-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Hyvinkää-Hämeenlinna
Lahti
Turku
Maarianhamina
Seinäjoki
Pori
Vaasa
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Vaalipiiri 4

Customer Service:

4 + 4 paikkaa

PeB Customer Service Helsinki-Tallinn
PeB Customer Service Oulu-Vaasa
PeB Customer Service Tampere Turku
PeB Customer Service Finance Advisory
PeB Customer Service Savings Advisory
PeB Customer Service Training&Quality
PeB Social Media Customer Service
Digital & Centralized Sales:
Mortgage Sales
CS Sijoitusasiantuntijat & uusasiakashankinta
Premium Banking
Lakimiehet
Consumer Credit Sales

Vaalipiiri 5

Yritysalueet:

3 + 3 paikkaa

Business Banking Fi 1
Business Banking Fi 2 (Corporate Support, TOA-yksiköt)
Business Banking Direct 1 (YPN-tiimit)
Business Banking Direct 2 (BB Online + NBC)

Vaalipiiri 6

Keskitetyt:

5 + 5 paikkaa

Commercial Hub, Supply & Demand Management*
PeB Suomi johto, johdon tuki & Commercial Hub
Personal Banking
Commercial & Business Banking
LC&I
Asset & Wealth Management
GBS
Group Functions

Vaalipiiri 7

Tytäryhtiöt (Nordea Rahoitus)

1 + 1 paikkaa

Vaalipiiri 8

ESAS (esimiehet ja asiantuntijat)

2 + 2 paikkaa
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Edustajiston ehdokkaiden asettaminen ja vaali
Oikeus ehdokkuuteen
Ehdokkaaksi voivat asettua Nordea -konsernissa työsuhteessa olevat äänioikeutetut jäsenet
eli Nousun varsinaiset henkilöjäsenet. (Säännöt: Ammattiyhdistyksellä voi olla varsinaisia
jäseniä, kunnia-, kannattaja-, opiskelija- ja eläkeläisjäseniä)

Ehdokasasettelu
Ehdokkaan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla samasta vaalipiiristä. Ehdokas
ja hänen varajäsenensä voidaan asettaa ehdolle työpaikkakokouksessa tai viiden saman
vaalipiirin jäsenen toimesta. ESAS-vaalipiiriin (esimiehet ja asiantuntijat) kuuluvat henkilöt
voidaan asettaa ehdolle vain ESAS-vaalipiirissä.
Ehdokasasettelu tehdään sitä varten tehdyllä ja Nousun verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella
sähköpostitse, joka lähetetään osoitteella vaali@nousu.org.
Edustajiston ehdokasasettelu alkaa torstaina 19.8.2021 ja päättyy torstaina 2.9.2021.

Äänioikeus
Äänioikeus edustajiston vaalissa on Nousun varsinaisilla henkilöjäsenillä.

Äänestys

Mahdollinen äänestys tapahtuu vaalitoimikunnan vahvistamien ehdokaslistojen mukaan niin,
että äänestää voi vain oman vaalipiirin ehdokkaita. ESAS:iin (esimiehet ja asiantuntijat)
kuuluvat jäsenet voivat äänestää vain ESAS-ehdokkaita.

Rekisteröityminen äänestäjäksi
Ehdokasasettelun jälkeen vaalitoimikunta tiedottaa Nousun jäseniä niistä vaalipiireistä, joissa
on asetettu ehdolle enemmän ehdokkaita kuin on jaossa olevia edustajistopaikkoja.
Tällaisessa vaalipiirissä työskentelevän jäsenen on rekisteröidyttävä äänestäjäksi tiedotteessa
kerrotun sähköisen linkin kautta. Rekisteröitymisessä kysytään jäsenen nimi, sähköpostiosoite
ja laskentapaikka. Rekisteröitymisajankohta on 9.-16.9.2021.

Äänestysaika
Äänestäjiksi rekisteröityneille jäsenille lähetetään kertakäyttöinen äänestyslinkki perjantain
17.9.2021 aikana. Äänestysaikaa on perjantaihin 24.9.2021 klo 20:00 asti.

Edustajiston paikkojen täyttäminen
Vaalitoimikunta suorittaa ääntenlaskennan. Kustakin vaalipiiristä valitaan äänimäärän
mukaisessa järjestyksessä niin monta ehdokasta, kuin vaalipiirin vahvistettu paikkajako
osoittaa. Mikäli jossain vaalipiirissä ehdokkaat ovat saaneet saman äänimäärän, ratkaisee
vaalitoimikunta järjestyksen arvalla. Mikäli vaalipiirissä ei aseteta ehdokkaita enempää kuin on
varsinaisten ja varajäsenten määrä, ei vaalia tarvitse järjestää, vaan kyseessä olevat henkilöt
valitaan suoraan.

Vaalien tulos
Vaalitoimikunta julkaisee vaalien tuloksen 27.9.2021. Vaaleihin mahdollisesti liittyvät valitukset
tulee toimittaa sähköpostitse vaalitoimikunnalle 30.9.2021 kello 12:00 mennessä, jonka jälkeen
vaalitoimikunta vahvistaa vaalien tuloksen.
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Nousun hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinta
Uusi edustajisto valitsee joulukuussa 2021 pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan Nousun
hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös ammattiyhdistyksen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaa ammattiyhdistyksen vara-puheenjohtajaksi.
Nousun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan asettaa ehdolle viiden jäsenen tai
työpaikkakokouksen / ammattiosaston kokouksen toimesta siten, että ehdokasasettelu alkaa
1.10.2021 ja päättyy 26.11.2021. Ehdokasasettelu suoritetaan sitä varten tehdyllä lomakkeella,
joka lähetään sähköpostilla osoitteeseen vaali@nousu.org.
Ehdokasasettelu suoritetaan yksilöinä, joskin niin, että sama henkilö voi olla ehdolla sekä
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Valinnat tehdään kuitenkin edustajiston syyskokouksessa, ja esitykset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi on tehtävä kokouksessa.
Edustajisto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan enemmistövaalilla.

Nousun hallituksen jäsenten valinta
Uusi edustajisto valitsee joulukuussa pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan Nousun
hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
Nousun sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä sekä kullekin jäsenelle yksi henkilökohtainen varajäsen.
Säännöissä sanotaan lisäksi, että hallitusta muodostettaessa tulee ottaa huomioon
maantieteellinen kattavuus.
Henkilö voi olla joko edustajiston tai hallituksen jäsen, muttei molempia samanaikaisesti.
Kukin vaalipiiri voi asettaa vaalipiiristään ehdokkaan tai ehdokkaita ehdolle hallituksen
varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi ja tehdä esityksen vaalitoimikunnalle 26.11.2021
mennessä. Tieto vaalipiirin esityksestä/esityksistä pyydetään toimittamaan sitä varten tehdyllä
lomakkeella sähköpostilla osoitteeseen vaali@nousu.org.
Valinnat tehdään kuitenkin edustajiston syyskokouksessa, ja esitys hallituksen jäseneksi ja
henkilökohtaiseksi varajäseneksi on tehtävä kokouksessa.
Edustajisto valitsee hallituksen jäsenet enemmistövaalilla.
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Vaalitoimikunta ja sen tehtävät
Vaalitoimikunta antaa tämän vaalijärjestyksen soveltamista koskevat ohjeet, suorittaa vaalissa
annettujen äänten laskennan, vahvistaa vaalin tuloksen sekä esittää hallitukselle nimilistan
edustajiston kokoonpanoksi.
Vaalitoimikuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: Pauliina Jouhkimo (pj), Kaili Gustafsson, Laura
Kuparinen, Anne Vanamo-Peltoranta, Sari Lammasniemi ja Juha Simell.
Lisätietoja:
Vaalitoimikunnan PJ Pauliina Jouhkimo, pauliina.jouhkimo@nordea.fi, 040 7169997
Sihteeri Juha Simell, juha.simell@unioliitto.fi, 040 7731720

Äänestys- ja vaalijärjestys on hyväksytty Ammattiyhdistys Nousu ry:n edustajiston
kevätkokouksessa 5.-6.5.2021.

Ammattiyhdistys Nousu ry
Ratamestarinkatu 12 A, 8krs., 00520 Helsinki
y-tunnus 1763109-5

puh. 020 741 29 60
nousu.org
jasenpalvelu@unioliitto.fi

