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Luottamusmiesvaalin vaalitiedote sähköpostiin ja Ilmoitustaululle 23.2.2023 
 
LUOTTAMUSMIES- JA VARALUOTTAMUSMIESVAALI       JUKO Tampereen luottamusmies- 
 vaalitoimikunta 
 
 
 
JUKOn luottamusmieskausi päättyy 31.7.2023. Tampereen kaupungin palveluksessa oleville JUKOlaisille 
viranhaltijoille/työntekijöille valitaan yleissivistävälle puolelle (peruskoulun ja lukion) sekä työväenopis-
tolle JUKO:n jäsenille luottamus- ja varaluottamusmiehet toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.7.2026. 
 
Luottamusmies edustaa edustamaansa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa 
neuvotteluissa. Tärkeää on myös edustettavien jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta 
koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Lisäksi hän saattaa toimia henkilöstön edustaja erilaisissa yhteis-
toimintaryhmissä. 
 
Virka- ja työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen tulee olla 

• Tampereen kaupungin viranhaltija / työntekijä 

• perehtynyt edustamiaan viranhaltijoita / työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin 

sekä kunnan ja laitoksen olosuhteisiin 

Virkaehto- ja työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen tehtävänä on 
1) edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuh-

detta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa 

2) välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken 

3) osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustuksel-

liseen yhteistoimintaelimeen 

4) valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja 

työrauhaa. 

Lisäksi JUKO edellyttää, että viranhaltija/työntekijä tulee olla asianomaisen kunnan palveluksessa vähin-
tään kolme kuukautta ennen kuin hänet voidaan valita luottamus- tai varaluottamusmieheksi. 
 
Luottamus- ja/tai varaluottamusmieheksi haluavan on oltava JUKOlainen ja ilmoittauduttava 16.3.2023 
klo 16.00 mennessä kirjallisesti JUKO Tampereen vaalitoimikunnan puheenjohtajalle Esko Lehtimäelle: 
esko.lehtimaki@tampere.fi. Ehdokasasettelun päätyttyä (16.3.2023) ei ole enää mahdollista asettua eh-
dokkaaksi. Ilmoittautuminen kuitataan vastaanotetuksi. Jos vastaanottokuittausta ei tule, tällöin voi olla 
yhteydessä Esko Lehtimäkeen puh. 0503450626. 
 
Jos ehdokkaita yleissivistävän puolen ja työväenopiston luottamus- tai varaluottamusmieheksi on 
enemmän kuin paikkoja, järjestetään uurnaäänestys, josta tiedotetaan ehdokasasettelun päätyttyä. 
 
Pääluottamusmies, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat varapääluottamusmiehen kes-
kuudestaan. 
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Ehdolle asettuessaan luottamusmiesehdokkaan on ilmoitettava seuraavat tiedot: sektori, jolle asettuu 

ehdokkaaksi sekä nimi, virkanimike, palvelussuhteen alkamispäivä, työpaikka, perehtyneisyys edusta-

miensa viranhaltijoita/työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan ja 

laitoksen olosuhteiden tuntemus ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelin). 

 

Ehdolle asettuessaan varaluottamusmiesehdokkaan on ilmoitettava seuraavat tiedot: sektori, jolle aset-

tuu ehdokkaaksi sekä nimi, virkanimike, palvelussuhteen alkamispäivä, työpaikka, (kotiosoite, sähköpos-

tiosoite, puhelin). 

 
Lisätietoja antaa JUKO Tampereen vaalitoimikunnan puheenjohtaja Esko Lehtimäki puh. 0503450626. 
Luottamus- ja varaluottamusmiehen toimenkuvasta ja tehtävistä antaa lisätietoa pääluottamusmies 
Heikki Tanskanen heikki.tanskanen@tampere.fi, puh 0408012775. 
 
JUKO Tampereen vaalitoimikunta 
Pj. Esko Lehtimäki  
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