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Nordean luottamusmiesvaalit 2021 
 

Luottamusmiesvaaleissa valitaan Nordea Bank Oyj:n luottamusmiehet ja neuvottelevat 

luottamusmiehet kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2024. Vaaleissa valitaan myös esimiesten 

neuvotteleva luottamusmies Nordea-konserniin. Tätä koskeva vaaliohje lähetetään erikseen 

Nousun ESAS-jäsenille. 

 

Luottamusmiesvaalia koskevien ohjeiden lisäksi noudatetaan rahoitusalan työehtosopimuksen 

luottamusmiessopimuksessa sovittuja luottamusmiehen valintaa, tehtäviä ja oikeuksia 

koskevia määräyksiä.  

 

Luottamusmiesvaaleissa voivat äänestää vain Ammattiyhdistys Nousuun kuuluvat ja Nordeassa  

työskentelevät jäsenet.  

 

1. Valittavat luottamusmiehet 
 

Luottamusmiehellä tarkoitetaan Nousuun järjestäytyneiden toimihenkilöiden tässä 

ohjeessa todetulla tavalla valitsemaa työpaikan luottamusmiestä (LM) ja neuvottelevaa 

luottamusmiestä (NLM) sekä esimiesten neuvottelevaa luottamusmiestä. Kullekin 

luottamusmiehelle valitaan varaluottamusmies. 

 

2. Toimialue 
 

Työpaikan luottamusmiehen toimialue käsittää toimipisteen, osaston tai muun sovitun 

 alueen. 

 

Neuvottelevan luottamusmiehen toimialue käsittää alueen, yksikön tai toimipaikan.  

 

Esimiesten neuvottelevan luottamusmiehen toimialue käsittää koko Nordea Suomen. 

 

3. Toimikausi 
 

Kaikkien valittavien luottamusmiesten toimikausi kestää kolme vuotta. Toimikausi on 

1.1.2022 - 31.12.2024. 

 

4. Luottamusmiehen tehtävät 
 

Luottamusmies edustaa toimialueensa järjestäytyneitä toimihenkilöitä ja yhdistystään 

Ammattiyhdistys Nousua, joka kuuluu Ammattiliitto Unioon* (*vuoden 2022 alusta lähtien 

Ammattiliitto Pro:hon). 

 

Luottamusmiehen tehtävänä on valvoa, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta, 

Nousun päätöksiä sekä työlainsäädännön määräyksiä. Hänen tehtävänään on neuvotella 

ja keskustella paikallisista asioista työnantajan edustajien kanssa. 
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5. Näkökohtia luottamusmiesten valitsemiseksi  
 

Aiempi kokemus ei ole välttämätöntä, sillä tehtävään annetaan laadukasta ja monipuolista 

koulutusta. Koulutus tapahtuu pääosin työajalla. Koulutukseen osallistumalla neuvottelu- 

ja kokoustaidot paranevat.  

 

Luottamusmiestehtävä on näköalapaikka tiedonkulun ytimessä. Luottamustoimi on 

arvokas lisä myös ansioluetteloon, sillä henkilöstöasioiden osaamista arvostetaan 

työmarkkinoilla. 

 

Jos olet 

• kiinnostunut yhteisistä asioista 

• halukas ottamaan asioista selvää 

• halukas neuvottelemaan 

• verkostoitumiskykyinen 

• organisointikykyinen 

• aktiivinen, sinnikäs ja päämäärätietoinen 

 

olet loistava kandidaatti luottamusmieheksi. 

6. Luottamusmiesvaalit 
 

6.1. Ajankohta  
  

• Työpaikan luottamusmiehen vaali toimitetaan 18.10. – 2.11.2021 välisenä aikana 

• Neuvottelevan luottamusmiehen vaali toimitetaan 4. - 15.11.2021 välisenä aikana. 

• Yhteistoimintaneuvottelukunnan (YTN) henkilöstöedustajien vaalit toimitetaan 

vaalipiirikokouksissa seuraavasti: 16.11.2021 keskitetyt yksiköt ja 17.11.2021 

kentän edustajat. Valittu luottamusmies: Muistathan ilmoittautua mukaan! 

 

6.2. Ehdokasasettelu 
 

TYÖPAIKAN LUOTTAMUSMIES 

Työpaikan luottamusmiesehdokkaat asetetaan työpaikkakokouksessa. Työpaikkakokous 

voidaan järjestää fyysisesti tai etänä esimerkiksi sähköpostia avuksi käyttäen. 

Luottamusmies kutsuu koolle työpaikkakokouksen ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään 

viikkoa aikaisemmin. Kokous valitsee työpaikan luottamusmiehen ja 

varaluottamusmiehen. 

 

NEUVOTTELEVA LUOTTAMUSMIES 

Uuden toimikautensa aloittavat työpaikkojen luottamusmiehet valitsevat keskuudestaan 

neuvottelevan luottamusmiehen ja hänelle varahenkilön viimeistään vaalipiiri-

kokouksessa. Jos toimialueella valitaan useampi NLM, niin valitut luottamusmiehet sopivat 

vastuujaosta ennen valintoja. Jos toimialueella on vain yksi työpaikan luottamusmies, 

toimii hän neuvottelevana luottamusmiehenä.  
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6.3. Luottamusmiesilmoitus (& neuvottelevan luottamusmiehen 

ilmoitus)  
 

Valitun luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen tulee täyttää ja toimittaa 

luottamusmiesilmoituksesta yksi kappale sekä  

a) paikalliselle työnantajan edustajalle että  

b) skannattuna osoitteeseen jasenpalvelu(at)unioliitto.fi 

 

Luottamusmiesilmoitus löytyy Nousun verkkosivuilta täältä. Ilmoituksen lähettäminen 

jäsenpalveluun on tärkeää, sillä sen perusteella henkilö lisätään luottamusmies-

jakelulistoille. 

 

Jos ilmenee kysyttävää, lisätietoa saa pääluottamusmiestoimistosta plm(at)nordea.com.  

 

 

https://nousu.org/yhdistys/lomakkeet/
mailto:plm@nordea.com
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