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Vaaliohjeet Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaalissa 
Kristillisten järjestöjen työntekijöille 

Luottamusmiehet seuraavalle nelivuotiselle toimikaudelle valitaan 
luottamusmiesvaalilla, joka toimitetaan 6.9.-14.11.2021. Vaalitulos tulee ilmoittaa 
liiton toimistoon välittömästi vaalin tuloksen selvittyä ja viimeistään 30.11.2021 
mennessä.  

Vaalissa valittavien luottamusmiesten toimikausi on aiemmasta käytännöstä 
poiketen neljä (4) vuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025.  

Luottamusmiehen tehtävät 
Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia Kirkon alat ry:n henkilöjäseninä 
ja Kirkon alat ry:n jäsenyhdistysten jäseninä olevien työntekijöiden edustajana 
työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa.  

Lisäksi luottamusmies toimii hänen valintaansa oikeutettujen työntekijöiden 
edustajana työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä yleensä 
työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin ja yhteisön kehittymiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan toimia yhteisön ja 
henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  

Äänioikeus luottamusmiesvaaleissa 
Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valintaan ovat oikeutettuja osallistumaan 
kunkin kristillisen järjestön palveluksessa olevat Kirkon alat ry:n henkilöjäsenet ja 
Kirkon alat ry:n jäsenyhdistysten jäsenet. Äänioikeus on kaikilla liiton jäsenillä, joiden 
palvelussuhde on voimassa vaaliajankohtana. Siksi vaalista on tiedotettava myös 
esimerkiksi perhe- tai opintovapaalla oleville sekä lomautetuille jäsenille. Myös 
Kristillisten järjestöjen työntekijät ry:n yksilöllisillä yhteistoimintajäsenillä on 
äänioikeus luottamusmiehen vaalissa, mutta he eivät voi asettua 
luottamusmiesehdokkaiksi.  

Lisäksi valintaan ovat oikeutettuja osallistumaan kunkin kristillisen järjestön 
palveluksessa olevat jonkin muun Toimihenkilöjärjestö STTK:hon kuuluvan 
ammattiliiton jäsenet sekä ammattiliittoon kuulumattomat toimihenkilötehtävissä 
asianomaisessa kristillisessä järjestössä työskentelevät työntekijät, jotka kuuluvat 
kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen piiriin.  Tähän ryhmään kuuluvat muun 
muassa kristillisen järjestön palveluksessa olevat Tehyn ja Superin jäsenet. Jos tulee 
epäselvyyttä, kuuluuko jokin toimihenkilö tähän ryhmään, on asiasta hyvä olla 
yhteydessä liiton järjestöasiantuntijaan tai lakimieheen.  
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Vaalikelpoisuus luottamusmiesvaaleissa 

Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen yhteisön palveluksessa oleva työntekijä, 
joka kuuluu työehtosopimuksen piiriin ja on Kirkon alat ry:n henkilöjäsen tai Kirkon 
alat ry:n jäsenyhdistyksen jäsen sekä perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.   

Luottamusmieheksi tai varaluottamusmieheksi voidaan siis valita vain Kirkon alat 
ry:n henkilöjäsen tai Kirkon alat ry:n jonkin jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.  

Luottamusmies ei voi olla sellaisessa asemassa oleva työntekijä, jonka tehtävänä on 
edustaa työnantajaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja koskevissa kysymyksissä. 

Yhteinen luottamusmies AKI-liitot ry:n kanssa 

Työehtosopimuksen mukaan myös AKI-liitot ry:llä on oikeus asettaa oma 
luottamusmies kussakin kristillisessä järjestössä.  

Kirkon alat ry ja AKI-liitot ry voivat vaihtoehtoisesti valita myös yhteisiä 
luottamusmiehiä. Ennen yhteisen luottamusmiehen valintaa, on otettava yhteyttä 
liiton järjestöasiantuntijaan, joka neuvottelee asiasta AKI-liitot ry:n edustajan kanssa.  

Valittavan yhteisen luottamusmiehen tulee olla asianomaisen yhteisön palveluksessa 
oleva työntekijä, joka on Kirkon alat ry:n tai AKI-liitot ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. 
Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.  

Luottamusmiesten lukumäärä      

Kuhunkin kristilliseen järjestöön voidaan valita Kirkon alat ry:n ja AKI-liitot ry:n oma 
tai vaihtoehtoisesti näiden liittojen yhteinen luottamusmies. Pääluottamusmies 
voidaan valita, mikäli yhteisössä on sovittu luottamusmiesorganisaatiosta, johon 
kuuluu useita alue-, toimipaikka- tai osastokohtaisia luottamusmiehiä. 
Luottamusmiesten lukumäärästä sovitaan paikallisesti työnantajan edustajan kanssa.  

Luottamusmiehelle on suositeltavaa valita myös varaluottamusmies, joka 
luottamusmiehen estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan. 

Työnantajan edustajan kanssa on hyvä sopia valittavien luottamusmiesten 
lukumäärästä ennen vaalia. 

Vaalin toimittaminen ja luottamusmiesten valitseminen  
Luottamusmiesvaalit voidaan järjestää työpaikalla ja tällöin kaikille äänioikeutetuille 
työntekijöille on varattava tilaisuus osallistua vaalin. Vaalin järjestäminen ja 
toimittaminen ei kuitenkaan saa haitata työntekoa. Työpaikalla järjestettävän vaalin 
ajasta ja paikasta on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen 
vaalin toimittamista. Vaalin toimittamisesta huolehtivat lähinnä luottamusmies tai 
hänen estyneenä olleessaan mahdollinen varaluottamusmies. Vaalien toimittamiseen 
näiltä kuluva aika luetaan luottamusmiestehtäviin käytetyksi ajaksi.  
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Vaalin toimittamisesta, äänioikeudesta, ehdokasasettelusta, vaalin ajankohdasta ym. 
käytännön asioista tulee antaa jäsenille tieto vähintään 14 päivää ennen vaalia.  
Ehdokkaat tulee nimetä viimeistään 7 päivää ennen vaalia. Ellei ehdokkaita ole 
enempää kuin yksi, työpaikalla järjestetään sopivana aikana kokous tai 
sähköpostikokous, sopuvaalin toteuttamiseksi. Myös tietoliikenneyhteyksiä (esim. 
Teams) voidaan hyödyntää sopuvaalin toimeenpanossa.  

Myös varsinaisen vaalin toimittamisessa voidaan hyödyntää sähköisiä apuvälineitä 
(esim. Teams tai Creamailer), erityisesti jos jäsenistöä työskentelee ulkomailla tai 
pitkien etäisyyksien päässä. Jos muu kuin sopuvaali halutaan toimittaa sähköisiä 
apuvälineitä käyttäen, tulee ensin olla yhteydessä liiton järjestöasiantuntijaan. 

Vaalin toimittajat järjestävät vaalitilaisuuden ja tiedottavat menettelytavasta. Vaalin 
toimittajat laskevat äänet ja kirjoittavat pöytäkirjan, jonka kopio toimitetaan liittoon. 

Vaalin tuloksesta ilmoittaminen 
 Vaalin tuloksesta toimitetaan pöytäkirjan kopio Kirkon alat ry:n toimistolle 
välittömästi vaalin tuloksen selvittyä. 

Vaalin tuloksesta ilmoitetaan ”Ilmoitus luottamusmiesrekisteriin –lomakkeella” 
Kirkon alat ry:n toimistoon välittömästi vaalin tuloksen selvittyä. Jokaisesta valitusta 
luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä tehdään erillinen ilmoitus  

Vaalin järjestäjät ilmoittavat heti vaalin jälkeen valittujen luottamusmiesten ja 
varaluottamusmiehen nimet kirjallisesti työnantajalle.  

Lisätietoja luottamusmiesvaalista: Järjestöasiantuntija Ilona Lehmus,  
puh. 040 357 3981 

 


