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Kuntasektorilla SuPer kuuluu pääsopijajärjestö KoHoon (Kunta-alan koulutettu 
hoitohenkilöstö), joka neuvottelee ja solmii kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset. 
SuPerin lisäksi KoHoon kuuluvat Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL. SuPerilla on 
omat pääluottamus- ja luottamusmiehet, joiden toimikausi on tällä hetkellä neljä 
vuotta. Kuluva luottamusmieskausi päättyy vuoden 2018 lopussa.

Syksyllä 2018 järjestetään SuPerin kuntasektorin ammattiosastoissa 
luottamusmiesvaalit. Luottamusmiesehdokkaiksi voivat ryhtyä SuPerin 
kuntasektorin vaalikelpoiset jäsenet (ks. s. 14). Ammattiosastojen yksityissektorilla 
työskentelevät jäsenet eivät voi osallistua kuntasektorin luottamusmiesvaaleihin 
millään tavoin.

Luottamusmiehillä on keskeinen rooli ammattiosaston perustehtävän eli jäsenten 
paikallisen edunvalvonnan toteuttamisessa. Ammattiosastojen äänioikeutetut 
jäsenet (ks. s. 15) valitsevat luottamusmiehikseen henkilöt, jotka nauttivat heidän 
luottamustaan. Luottamusmiehet valitaan tämän hetkisten tietojen mukaan 
toimikaudeksi 2019–2022. 

Kuntasektorilla luottamusmiesvaalien järjestämisestä vastaa ammattiosasto. 
Useimmat ammattiosastot joutuvat sekä järjestämään vaalit peruskuntansa/-kuntiensa 
superilaisille että osallistumaan alueensa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan kunta- 
yhtymän luottamusmiesvaalien järjestämiseen, jos kuntayhtymän palveluksessa on 
ammattiosaston jäseniä. 

Näissä vaaliohjeissa peruskunnalla tarkoitetaan ammattiosaston toimialueeseen 
kuuluvaa kuntaa (kuntia), jonka palveluksessa esimerkiksi ammattiosaston 
varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa työskentelevä jäsenistö on. Peruskunta voi 
myös vastata kunnan sote-palveluista.

Kuntayhtymästä puhuttaessa tarkoitetaan sekä kuntayhtymiä että erilaisia muita 
sote-alueita, kuten esimerkiksi Essote, Siun sote ja Eksote, sekä mahdollisia tulevia 
maakunta-alueita tai muita vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia 
yhteistoiminta-alueita.

Johdanto
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Liitto tukee ammattiosastoja luottamusmiesvaalien järjestämisessä. Näissä ohjeissa  
kuvataan yksityiskohtaisesti, miten luottamusmiesvaalit järjestetään sekä 
peruskunnassa että kuntayhtymässä. Kaikki luottamusmiesvaaleja varten 
tarvittavat asiakirja- ja lomakemallit löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteesta 
www.superliitto.fi/luottamusmies. Sivulle kootaan kaikki vaaleja varten tarvittava 
tieto ja materiaali.

Ammattiosastoilla on käytettävissään myös valmista vaalimateriaalia. 
Luottamusmiesvaaleista kertovia julisteita ja flyereita voi tilata palveluvarastosta, 
johon ainakin ammattiosaston puheenjohtajalla on tunnukset. 

Syksyllä 2018 järjestetään suurimmilla paikkakunnilla vaali-iltoja, joissa käydään 
läpi koko vaaliprosessi. Iltojen ajankohdat ja paikat ilmoitetaan alkusyksyyn 
mennessä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.superliitto.fi/luottamusmies sekä 
SuPer-lehdessä. Näihin iltoihin ammattiosastotoimijoiden on todella tärkeää 
osallistua. Mahdollisia vaaleihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen yleishallinto@superliitto.fi. 
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AMMATTIOSASTO LUOTTAMUSMIESVAALIEN 
JÄRJESTÄJÄNÄ
Ensisijaisesti jokainen kuntasektorin ammattiosasto järjestää luottamusmiesvaalit 
oman toimialueensa kunnan/kuntien superilaisille. Jos alueen sosiaali- ja terveys-
palveluista vastaa kuntayhtymä, ammattiosasto osallistuu myös kuntayhtymän 
luottamusmiesvaalien järjestämiseen yhdessä kaikkien niiden ammattiosastojen 
kanssa, jotka kuuluvat kuntayhtymän toimialueeseen ja joiden jäseniä työskentelee 
kuntayhtymän palveluksessa. 

Luottamusmiesvaaleihin osallistuminen on ammattiosaston jäsenten perusoikeus ja 
mahdollisuus vaikuttaa ammattiosaston toimintaan. Vaaleja järjestettäessä ammatti-
osaston onkin syytä varmistaa, että kaikki kuntasektorin vaalikelpoiset ja äänioikeutetut 
jäsenet saavat tiedon siitä, miten vaaleihin pääsee ehdolle, miten ehdokkaita asetetaan ja 
miten vaaleissa voi äänestää.

KUKA LUOTTAMUSMIEHEKSI?

Jokaisella ammattiosaston vaalikelpoisella jäsenellä (ks. s. 14) on oikeus asettua ehdolle 
luottamusmiesvaaleissa. Ammattiosaston on annettava halukkaille tämä mahdollisuus. 
Superilaisena luottamusmiehenä voi toimia peruskunnan tai kuntayhtymän palveluk-
sessa oleva ammattiosaston varsinainen jäsen. 

Luottamusmieheksi aikova haluaa hoitaa yhteisiä asioita, tuntee työpaikkojen olosuh-
teet ja on yhteistyökykyinen sekä neuvottelutaitoinen. SuPer järjestää luottamusmiehil-
leen perehdyttämis- ja muuta luottamusmieskoulutusta, joka on koulutussopimuksen 
mukaan palkallista.

ENNEN VAALEJA
Vaalien valmistelu ammattiosastossa on aloitettava hyvissä ajoissa, jotta vaalien tulos on 
selvillä ennen vuodenvaihdetta ja uuden toimikauden alkua.

Ennen varsinaisten vaalivalmistelujen aloittamista on pohdittava, paljonko aikaa  
tarvitaan valmistelutyöhön, vaaleista tiedottamiseen ja vaalien käytännön toteutukseen. 
Vaalien järjestämiseen kannattaa varata myös rahaa. Kustannuksia voi syntyä esimer-
kiksi tulosteista, postituskuluista, matkustuskuluista, jäseniltojen järjestämisestä ja 
mainostamisesta.
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• Monetko vaalit järjestetään: kuuluuko ammattiosaston toimialueeseen 
yksi vai useampia peruskuntia, toimiiko ammattiosaston toimialueella 
kuntayhtymä, jonka palveluksessa on ammattiosaston jäseniä?

• Millainen on mahdollinen kuntayhtymä: minkä kaikkien ammattiosastojen 
toimialueella kuntayhtymä vaikuttaa eli mitkä ammattiosastot osallistuvat 
kuntayhtymän luottamusmiesvaalien järjestämiseen?

• Mikä on työnantajan koko ja organisaatio: onko näihin tullut muutoksia?

• Montako työyksikköä työnantajalla on?

• Onko uusia sektoreita, kuten esimerkiksi päivähoito tai kehitysvammapuoli?

• Mikä on työyksikkökohtaisten luottamusmiesten määrän tarve?

• Ovatko eri työantajien palveluksessa olevien jäsenten määrät muuttuneet 
viime vaalien jälkeen mukaan luettuna itsemaksavat jäsenet?

LUOTTAMUSMIESTILANTEEN KARTOITUS

Vaalien valmistelut aloitetaan tarkistamalla nykyinen luottamusmiestoimintaa koskeva 
paikallinen sopimus ja arvioimalla mahdolliset muutostarpeet:

Peruskunnan osalta kartoituksen tekee ammattiosaston hallitus. Kuntayhtymien luotta-
musmiestilanne kartoitetaan kuntayhtymään kuuluvien ammattiosastojen yhteisessä 
kokouksessa, johon kutsutaan jokaisesta ammattiosastosta ainakin puheenjohtaja ja 
pääluottamusmies. Kokouksen koollekutsujana toimii pääsääntöisesti alueen suurin 
ammattiosasto.

Kokouksesta tehdään pöytäkirja, joka kopioidaan tarvittaessa alueen ammattiosastoille.  
Alkuperäisen pöytäkirjan liitteineen arkistoi alueen suurin ammattiosasto. Lista SuPerin 
ammattiosastoista suuruusjärjestyksessä löytyy liiton luottamusmiesvaalisivuilta  
osoitteesta www.superliitto.fi/luottamusmies.
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JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Vaalien onnistumisen kannalta jäsentietojen päivittäminen on ratkaiseva tekijä. Jäsen-
tietojen perusteella lasketaan muun muassa edustettavien määrät, tarkistetaan jäsenten 
vaalikelpoisuus ja laaditaan äänioikeutettujen luettelo.

Jäsenistöä onkin syytä kannustaa tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään jäsen-
tietonsa ennen jäsenmäärien laskemista. Tiedoista pitäisi tarkistaa omien yhteistietojen 
(osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) lisäksi työnantajan ja työpaikan tiedot. 
Jäsen pääsee tarkistamaan omat yhteystietonsa liiton verkkosivujen kautta kirjautumalla 
omille jäsensivuilleen. 

Ammattiosasto/ammattiosastot selvittävät yhteistyössä edustamiensa peruskuntien/
kuntayhtymien palveluksessa olevien jäsentensä määrät ennen työnantajan kanssa 
käytäviä neuvotteluja. Jäsenmäärät vaikuttavat esimerkiksi luottamusmiesten ajan-
käyttöön. Jäsenmääriä tarkistettaessa otetaan huomioon sekä valtakirjaperinnässä 
olevat että jäsenmaksunsa itse maksavat jäsenet. 

Jäsenmäärät tarkistetaan liiton sähköisestä jäsenpalvelusta, joka tulee korvaamaan 
ammattiosaston raportit. Sähköiseen jäsenpalveluun pääsee kirjautumalla omille  
jäsensivuille osoitteessa www.superliitto.fi. Ammattiosaston toimijoista jäsentietoja 
pääsevät lukemaan ammattiosaston puheenjohtaja, sihteeri, jäsenrekisterin hoitaja ja 
pääluottamusmies. Itsemaksavien jäsenten määrät voi tarkistaa liiton jäsenyksiköstä 
(jasenrekisteri@superliitto.fi), josta saa tarvittaessa allekirjoitetun todistuksen työn-
antajan kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Tärkeä tietosuoja
Jäsentietoja käsiteltäessä ammattiosaston tulee noudattaa suurta huolellisuutta ja huomi-
oida tietosuoja-asiat. Ammattiosasto saa käsitellä vain omien jäsentensä tietoja. 
Ammattiliittoon kuuluminen on arkaluonteinen tieto, jota on käsiteltävä erityisen 
huolellisesti. Kaikkia jäsentietoja on käsiteltävä varoen eikä niitä saa luovuttaa ulkopuo-
lisille. Ulkopuolisilla tarkoitetaan myös muiden ammattiosastojen edustajia. 

Jos asiakirjoja tulostetaan, tulosteet tulee säilyttää huolellisesti. Alkuperäiset asiakirjat 
ja liitteet arkistoidaan niin, etteivät ne joudu vääriin käsiin. Kopiot tuhotaan käytön 
jälkeen tietosuojajätteisiin/silppuriin/polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla. 
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NEUVOTTELUT TYÖNANTAJAN KANSSA

Kun luottamusmiestilanne on kartoitettu, voidaan käynnistää neuvottelut. Ne voivat 
käynnistyä joko työnantajan tai ammattiosaston aloitteesta, mutta yleensä neuvottelut 
käynnistää ammattiosasto.

Neuvottelut aloitetaan lähettämällä työnantajalle neuvottelupyyntö. Tämän tekee 
ammattiosasto. Neuvottelupyynnön voi tehdä sähköpostitse tai siihen tarkoitetulla 
lomakkeella. Itse neuvotteluun osallistuu yleensä ammattiosaston puheenjohtaja  
yhdessä nykyisen pääluottamusmiehen kanssa.

Kuntayhtymässä neuvottelupyynnön tekevät ne ammattiosastot, joista nykyiset  
kuntayhtymän pääluottamusmiehet on valittu. Kuntayhtymässä on sovittava etu- 
käteen, kuka itse neuvotteluihin osallistuu. Yleensä neuvotteluun osallistuvat 
suurimman ammattiosaston puheenjohtaja ja kuntayhtymän nykyinen yhteinen 
(neuvotteleva) pääluottamusmies. Jos yhteisiä pääluottamusmiehiä on useita eikä 
neuvottelevaa pääluottamusmiestä ole valittu, pääluottamusmiehet sopivat keskenään, 
kuka heistä osallistuu neuvotteluihin. Neuvottelupyynnöstä on valmis malli osoitteessa 
www.superliitto.fi/luottamusmies.

Neuvottelussa sovitaan:

• pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten lukumäärästä ja tehtävänjaosta

• luottamusmiesten toimialueista eli siitä, mihin hallintokuntiin, laitoksiin tai toimi- 
yksiköihin luottamusmiehet asetetaan (esimerkiksi sairaala, terveyskeskus, päivähoito, 
vanhainkoti, palvelukeskus, sairaanhoitopiiri) 

• ajankäytöstä, jossa otetaan huomioon edustettavien lukumäärän lisäksi kunnan tai 
muun yksikön koko, niissä harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus, sovellettavien 
virka- ja työehtosopimusten määrä, käytössä olevat palkkausjärjestelmät ja palvelus-
suhdelajit ja niistä aiheutuva neuvottelujen tarve

• miten vaalit käytännössä työpaikoilla järjestetään.
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VAALIT
Kun ammattiosasto on kartoittanut luottamusmiestilanteen ja käynyt työnantajan 
kanssa neuvottelut luottamusmiesten ajankäytöstä ja vaalien käymisestä, ammattiosasto 
käynnistää luottamusmiesvaalit ja huolehtii niiden käytännön toteutuksesta. Ammatti-
osastot tekevät yhteistyötä, jos niiden jäsenet ovat saman työnantajan (kuntayhtymän) 
palveluksessa.

Ennen vaalien käynnistymistä ammattiosaston hallituksen kokouksessa/ammatti-
osastojen yhteisessä kokouksessa päätetään: 

• vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan asettamisesta

• vaalien ajasta ja paikoista 

• ehdokasasettelusta: mihin ajankohtaan mennessä luottamusmiesehdokkaat on  
asetettava ja kuka ottaa vastaan ehdokasasiakirjat

• äänestystavasta: vaalikokouksessa, työpaikoilla vai postitse.

VAALILAUTAKUNTA VAI KESKUSVAALILAUTAKUNTA?

Jos ammattiosaston jäsenistö peruskunnassa on maantieteellisesti tiiviisti pienellä 
alueella, äänestys suoritetaan yksittäisillä äänestyspaikoilla tai vaalit käydään kokonai-
suudessaan vaalikokouksessa, ammattiosasto nimeää vaalilautakunnan. Vaalilautakunta 
koostuu ammattiosaston edustajista, joita on oltava vähintään viisi. Vaalilautakunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ammattiosaston hallitus voi toimia 
vaalilautakuntana. Vaalilautakunnan tehtävä on hoitaa kaikki vaalien järjestelyt.

Jos ammattiosaston toiminta-alue peruskunnassa on maantieteellisesti laaja, työyksiköitä 
on runsaasti tai äänestys suoritetaan monilla äänestyspaikoilla samanaikaisesti, ammatti- 
osaston kannattaa nimetä keskusvaalilautakunta. Kuntayhtymissä keskusvaalilauta-
kunnan perustaminen on pakollista. Keskusvaalilautakunta asettaa kutakin äänestys-
paikkaa varten vähintään kaksi jäsentä ja varajäsentä käsittävän vaalitoimikunnan. 
Vaalitoimikuntien tehtävä on hoitaa vaalien käytännön järjestelyt äänestyspaikalla. 

Keskusvaalilautakunnan perustaminen kuntayhtymässä
Jos tuleva pääluottamusmies edustaa monen ammattiosaston jäseniä, keskustelu keskus-
vaalilautakunnan perustamisesta ja käytännön järjestelyistä käydään alueen ammat-
tiosastojen yhteisessä kokouksessa. Kokouksen kutsuu koolle alueen jäsenmäärältään 
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suurimman ammattiosaston puheenjohtaja. Lista SuPerin ammattiosastoista suuruusjär-
jestyksessä löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta www.superliitto.fi/luottamusmies. 

Jokaisesta ammattiosastosta kutsutaan kokoukseen vähintään kaksi edustajaa: 
ammattiosaston puheenjohtaja ja toinen ammattiosaston hallituksen jäsen. Ammatti-
osaston edustajana ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva jäsen. Jos ammattiosaston 
puheenjohtaja on luottamusmiesehdokkaana, hänen sijastaan ammattiosastoa edustaa 
kokouksessa ammattiosaston varapuheenjohtaja.

Kokouksessa tarvitaan ammattiosaston jäsenten tietoja, joten edustettavista ainakin 
toisen täytyy päästä käsiksi ammattiosaston jäsentietoihin. 

Kokouksesta tehdään pöytäkirja, joka kopioidaan jokaiselle ammattiosastolle.  
Alkuperäisen pöytäkirjan liitteineen arkistoi alueen suurin ammattiosasto. 

Keskusvaalilautakunta valitsee myös keskuudestaan yhteyshenkilön äänestys- 
tilanteita varten. Yhteyshenkilö on tärkeä valita siltä varalta, että vaalitoimikunnalla 
tulee äänestyksen aikana jotain kysyttävää. 

VAALILAUTAKUNNAN/KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT 

Vaalilautakunta tai keskusvaalilautakunta vastaa vaalien valmisteluista. 
Sen tehtävänä on:

• tehdä vaali-ilmoitus

• huolehtia, että ehdokasasettelu tehdään asianmukaisesti

• laatia ehdokasasiakirjat

• ehdokasasettelun päätyttyä tarkistaa, että ehdokasasiakirjat on asianmukaisesti 
täytetty ja että ehdokkaat ja ehdokkaiden asettajat ovat vaalikelpoisia

• laatia ehdokaslistat

• laatia äänioikeutetuista jäsenistä äänestysalueittain luettelo, joka toimii 
vaaliluettelona

• laatia ja kopioida vaaleissa käytettävät äänestysliput kutakin äänestysaluetta 
varten erikseen

• päättää äänestyspaikat ja päivämäärät jo etukäteen äänestystä varten.
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VAALILAUTAKUNTA VAI KESKUSVAALILAUTAKUNTA?

VAALILAUTAKUNTA
Peruskunnassa, jos ammattiosasto on maantieteellisesti pienellä alueella  

tai vaalit käydään kokonaisuudessaan vaalikokouksessa

Äänestetään työpaikoilla.
VAALILAUTAKUNTA hoitaa

vaalien järjestelyt.

VAALIKOKOUS
Vaalilautakunta laskee työpaikoilta 
tulleet äänet tai toteaa sopuvaalin  

tai vaalikokouksessa tapahtuu 
äänestys. Vaalilautakunta  

toteaa tuloksen.

ILMOITETAAN VALINNOISTA  
työnantajalle, liittoon ja jäsenille.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALIKOKOUS  
Keskusvaalilautakunta laskee äänestyspaikoilta tulleet äänet ja  

toteaa vaalin tuloksen. Ammattiosasto ilmoittaa valinnoista  
työnantajalle, liittoon ja jäsenille.

VAALITOIMIKUNTA 
järjestää äänestyksen

Vaalitoimikunnat toimittavat VAALIMATERIAALIN (vaaliliput, pöytäkirjat,  
käyttämättömät äänestysliput) JA VAALIUURNAN keskusvaalilautakunnalle

VAALITOIMIKUNTA 
järjestää äänestyksen

VAALITOIMIKUNTA 
järjestää äänestyksen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Peruskunnassa, jos ammattiosasto on maantieteellisesti laaja, työyksiköitä on 
runsaasti ja/tai äänestys toteutetaan monilla äänestyspaikoilla samanaikaisesti.

Kuntayhtymissä keskusvaalilautakunnan perustaminen on pakollista.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMÄT 
LUOTTAMUSMIESVAALIT KUNTAYHTYMÄSSÄ

AMMATTI-
OSASTO

AMMATTI-
OSASTO

AMMATTI-
OSASTO

AMMATTI-
OSASTO

AMMATTI-
OSASTO

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
nimeää erillisiä vaalitoimikuntia  

äänestystilaisuuksia varten

VAALI- 
TOIMI- 
KUNTA 
järjestää 

äänestyksen

VAALI- 
TOIMI- 
KUNTA 
järjestää 

äänestyksen

VAALI- 
TOIMI- 
KUNTA 
järjestää 

äänestyksen

VAALI- 
TOIMI- 
KUNTA 
järjestää 

äänestyksen

VAALI- 
TOIMI- 
KUNTA 
järjestää 

äänestyksen

Vaalitoimikunnat toimittavat VAALIMATERIAALIN 
(vaaliliput, pöytäkirjat, käyttämättömät äänestysliput)  

JA VAALIUURNAN keskusvaalilautakunnalle

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALIKOKOUS  
Keskusvaalilautakunta laskee äänestyspaikoilta tulleet äänet ja  

toteaa vaalin tuloksen sekä ilmoittaa valinnoista ammattiosastoille,  
jotka ilmoittavat valinnoista työnantajalle, liittoon ja jäsenille.

Puheenjohtaja +  
hallituksen jäsen

Puheenjohtaja +  
hallituksen jäsen

Puheenjohtaja +  
hallituksen jäsen

Puheenjohtaja +  
hallituksen jäsen

Puheenjohtaja +  
hallituksen jäsen
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Vaali-ilmoitus
Vaali-ilmoituksessa kerrotaan ammattiosaston järjestävän luottamusmiesvaalit sekä 
ilmoitetaan vaalien ajankohta ja toimittamistapa. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi 
ehdokasasettelun alkamis- ja päättymispäivämäärät, miten toimia, jos haluaa ehdok-
kaaksi, miten ehdokasasettelu tehdään sekä mille paikoille luottamusmiehiä valitaan. 

Vaali-ilmoituksessa kerrotaan myös, miten ja missä jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa 
sekä ilmoitetaan ajankohta, johon mennessä jäsen voi ilmoittaa vaaliluetteloa koskevat 
korjaukset. Jos vaaleissa käytetään ennakko-/postiäänestystä, vaali-ilmoituksessa  
kerrotaan, mihin mennessä ja mistä jäsenet voivat pyytää materiaalin äänestystä varten. 
Vaali-ilmoituksesta on valmis malli osoitteessa www.superliitto.fi/luottamusmies.

Ehdokasasettelu
Kun (keskus)vaalilautakunta on tehnyt ja julkaissut vaali-ilmoituksen, alkaa ehdokas-
asettelu. (Keskus)vaalilautakunta vastaa siitä, että ehdokasasettelu sujuu ohjeiden 
mukaisesti. Ehdokasasettelu on luottamusmiesvaaleissa pakollinen. Ehdokasasettelu 
on tehtävä, vaikka tiedossa olisi etukäteen vain yksi ehdokas.

Vaaleissa ehdokkaita voivat asettaa jäsenet ja ammattiosasto. Ehdokkailta on aina kysyt-
tävä suostumus ehdokkuuteen. Ehdokkaita voivat asettaa vain sellaiset jäsenet, joita 
valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa. Kaksi vaalikelpoista jäsentä yhdessä voivat 
asettaa yhden ehdokkaan. Ehdokas ja ehdokkaan asettajat voivat kuulua eri ammatti-
osastoihin, jos he ovat saman työnantajan palveluksessa. Ehdokas asetetaan täyttämällä 
ehdokasasiakirja (ks. s. 15).

Ammattiosasto voi asettaa ehdolle vain omia jäseniään vaikka vaali järjestettäisiin 
yhteistyössä usean ammattiosaston kesken. Ammattiosaston asettaessa ehdokkaita 
ehdokasasiakirjan allekirjoittajina toimivat ammattiosaston nimenkirjoittajat (puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa). Ammatti-
osaston on hyväksyttävä kaikki vaalikelpoiset ehdokkaat mukaan vaaliin.

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus
Kuntasektorin luottamusmiesvaaleissa vaalikelpoinen eli kelpoinen asettumaan ehdolle 
luottamusmieheksi, on kunnan tai kuntayhtymän SuPerin varsinainen jäsen, jonka 
palvelussuhde on alkanut vähintään kuukausi ennen vaalipäivää. Vaalikelpoisilla 
jäsenillä on myös oikeus asettaa ehdokkaita oman alueensa luottamusmiesvaaleissa.
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Äänioikeutettu on sellainen SuPerin varsinainen jäsen, joka on vaalipäivänä virka- tai 
työsuhteessa taikka toimeksiantosuhteessa (omais- ja perhehoitaja) kunnan tai kunta-
yhtymän työnantajaan.

Ammattiosastojen eläkeläisjäsenet ja SuPerin opiskelijajäsenet eivät ole luottamusmies-
vaaleissa vaalikelpoisia eivätkä äänioikeutettuja. 

Yksityissektorilla työskentelevillä ammattiosaston jäsenillä ei ole oikeutta asettua 
ehdolle tai äänestää kuntasektorin luottamusmiesvaaleissa.

Kunnanhallituksen, kuntayhtymän hallituksen tai henkilöstöasioita käsittelevän toimi-
elimen (esim. palkkalautakunnan tai -toimikunnan) jäsen ei voi samanaikaisesti toimia 
luottamusmiehenä. Kuntalain 35§:n mukaan asianomaisessa kunnassa edunvalvonnasta 
huolehtivan toimielimen (SuPerissa ammattiosasto) hallituksen puheenjohtaja tai neuvot-
telijana edunvalvonnasta vastaava (pääluottamusmies tai luottamusmies) ei voi saman-
aikaisesti olla kunnanhallituksen jäsen.

Vaaleissa ehdokkaana oleva jäsen ei voi toimia toimitsijana vaaleissa eli hän ei voi 
toimia (keskus)vaalilautakunnassa eikä vaalitoimikunnassa jäsenenä. Kokouksissa 
ehdokkailla on läsnäolo-oikeus.

Ehdokasasettelun aikataulutus
Ehdokasasettelun ja varsinaisten vaalien väliin on varattava riittävästi aikaa. Ehdokas-
asiakirjojen tarkastus ja järjestely vie oman aikansa. Lisäksi ammattiosaston tulee mahdol-
listaa ehdokasasettelu tasapuolisesti kaikille halukkaille vaalikelpoisille jäsenilleen, johon 
tarvitaan myös aikaa. Suositeltava vähimmäisaika ehdokasasetteluun on vähintään kaksi 
viikkoa ennen varsinaisia vaaleja.

Jos vaalit käydään vaalikokouksessa (ks. s. 21), voi ehdokasasettelu jatkua aina kokoukseen 
saakka, mikäli ammattiosasto(t) niin päättää. Siinä tapauksessa ehdokkaaksi voi asettua 
vielä vaalikokouksessakin.

Ehdokasasiakirja
Ehdokasasiakirja on lomake, jolla ehdokas asetetaan vaaleihin ehdolle. Ehdokasasiakirja 
kannattaa laittaa jo vaali-ilmoitukseen mukaan liitteeksi, jotta jäsenten on helppo saada  
se käsiinsä täyttöä varten. 
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Ehdokkaalta tarvitaan ehdokasasiakirjaan allekirjoitettu suostumus. Suostumuksesta on 
selvästi käytävä ilmi, mihin tehtävään ehdokas on antanut suostumuksensa. Mikäli ehdokas 
asettuu ehdolle useampaan kuin yhteen luottamusmiespaikkaan, täytetään jokaisesta 
paikasta oma ehdokasasiakirja. 

Myös ehdokkaan asettajat allekirjoittavat ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse ei saa olla asetta-
jana omassa ehdokasasiakirjassaan. Hän voi kuitenkin luonnollisesti olla asettajana toiselle 
ehdokkaalle. Yksi jäsen saa asettaa vain yhden ehdokkaan vaaleihin. Samaa ehdokas-
asiakirjaa voivat käyttää ehdokkaan asettajan roolissa sekä jäsenet että ammattiosastot. 
Ehdokasasiakirjat on toimitettava vaalilautakunnalle sen ilmoittamaan päivään mennessä. 

Ehdokasasettelun päätyttyä (keskus)vaalilautakunta tarkistaa, että ehdokasasiakirjat on 
asianmukaisesti täytetty eli niistä löytyvät kaikki pyydetyt tiedot. Tämän jälkeen tarkiste-
taan sekä ehdokkaiden että ehdokkaiden asettajien vaalikelpoisuus.

Tiedot tarkistetaan ammattiosastojen jäsentiedoista. Tämän vuoksi on tärkeää, että keskus-
vaalilautakunnassa on jokaisesta ammattiosastosta edustaja, jolla on pääsy ammattiosaston 
jäsentietoihin. Ehdokasasiakirjasta on valmis malli osoitteessa www.superliitto.fi/
luottamusmies.

Ehdokasasiakirjat arkistoidaan samaan tapaan kuin kaikki vaaleissa käytettävä aineisto  
(ks. s. 26).

VAALITAPA

Kun ehdokasasettelu on päättynyt, (keskus)vaalilautakunta toteaa vaalitavan sen perus-
teella, kuinka monta ehdokasta vaaleihin on tullut.

Jos luottamusmiesehdokkaita on ehdokasasetteluajan päätyttyä enemmän kuin avoinna  
olevia paikkoja, järjestetään äänestys. Jos luottamusmiesehdokkaita ehdokasasettelun  
päätyttyä on sama määrä kuin täytettäviä luottamusmiespaikkoja, on syntynyt sopuvaali  
eikä äänestystä tarvitse tällöin toteuttaa. Vaalitavasta riippumatta vaalit päättyvät aina  
vaalikokoukseen (ks. s. 21).

Ammattiosastot huolehtivat siitä, että kaikki saadut luottamusmiespaikat täytetään.  
Kun ehdokas asettuu ehdolle, hän asettuu ehdolle aina ensisijaisesti varsinaiseksi pää- tai  
luottamusmieheksi. Ehdolle ei voi asettua pelkästään vara(pää)luottamusmieheksi.  
Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen vaalit toimitetaan samanaikaisesti. 
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Vaaleissa valitaan aina myös pääluottamusmiehelle varapääluottamusmies ja luottamusmie-
helle varaluottamusmies. Varat valitaan äänimäärien mukaisessa järjestyksessä (ks. s. 23).

Vaalitoimitus äänestyksenä
Jos luottamusmiesehdokkaita on ehdokasasetteluajan päätyttyä enemmän kuin avoinna 
olevia paikkoja, vaaleissa järjestetään äänestys. Äänestys suoritetaan joko suoraan vaali-
kokouksessa, työpaikoilla tai postiäänestyksenä riippuen siitä, mitä ammattiosasto on 
aiemmin päättänyt. 

Jos äänestys käydään vaalikokouksessa, äänestyksen järjestää vaalilautakunta. Jos äänes-
tetään työpaikoilla, äänestyksen järjestävät vaalitoimikunnat (ks. s. 18). Vaalitoimikunta 
hoitaa äänestyksen etukäteisjärjestelyt.

Ehdokaslista
Ennen äänestystä ehdokkaista kootaan ehdokaslista. Kunkin alueen ehdokkaat on luetel-
tava ehdokaslistassa äänestysalueittain (ks. s. 18). Ehdokkaat laitetaan ehdokaslistaan 
aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan.
 
Vaaliluettelo
Äänestystä varten tarvitaan jokaista vaalia varten oma vaaliluettelo eli lista äänioikeu-
tetuista jäsenistä. Liiton sähköisestä jäsenpalvelusta ammattiosasto saa listan kaikista 
jäsenistään. Listasta poistetaan heti valmiiksi äänioikeudettomat jäsenet (ks. s. 15).  
Lajittelemalla listan jäsenet työnantajan mukaan ammattiosasto saa laadittua vaali-
luettelon kutakin vaalia varten (esimerkkikuva: www.superliitto.fi/luottamusmies). 

Ammattiosaston puheenjohtajilla, pääluottamusmiehellä, sihteerillä sekä jäsenrekiste-
rinhoitajalla on oikeus lukea jäsenlistoja. Jäsentietoja pitää aina käsitellä tietosuojan 
edellyttämällä huolellisuudella.

Äänestysliput
(Keskus)vaalilautakunta muokkaa ja kopioi vaaleissa käytettävät äänestysliput omalle 
ammattiosastolle sopiviksi, kutakin äänestysaluetta varten erikseen. Äänestyslippuihin 
muokataan koneella kirjoitettuna ennen tulostamista, missä vaaleissa ja millä äänestys-
alueella niitä käytetään. Äänestyslippuja kopioidaan äänestysalueelle yhtä monta kuin 
äänestysalueella on äänioikeutettuja jäseniä. Äänestyslipuista on valmis malli osoitteessa  
www.superliitto.fi/luottamusmies.
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Äänestysalue
Kunkin (pää)luottamusmiehen toimialue muodostaa äänestysalueen. Toimialue voi olla 
yksikkökohtainen, esimerkiksi yksittäinen vanhainkoti tai päiväkoti, tai laajempi kokonai-
suus, esimerkiksi koko kuntayhtymän vanhuspalvelut tai koko peruskunnan varhaiskas-
vatus, ja kaikkea tältä väliltä riippuen siitä, mitä työnantajan kanssa neuvotteluissa on 
sovittu.

Vaalien aika ja paikka
Vaalien ajankohta ja paikka on sovittava siten, että kaikilla jäsenillä on mahdolli-
suus äänestää. Äänestys voidaan toimittaa useampana päivänä. Äänestyspäivämääriä, 
paikkoja ja kellonaikoja päätettäessä on syytä ottaa huomioon niin hyvin kuin mahdol-
lista kunkin työpaikan päivärytmi; mikä olisi paras mahdollinen paikka ja ajankohta 
työntekijälle keskeyttää hetkeksi työnsä ja tulla äänestämään.

Vaalitoimikunta
Jokaista äänestyspaikkaa varten tarvitaan vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluu 
vähintään kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Vaalitoimikunta järjestää keskusvaalilauta-
kunnan toiminnan alaisena äänestystilaisuuden käytännön järjestelyt äänestyspaikalla ja 
valvoo äänestystä. Jos äänestys käydään yhdessä paikassa yhdellä kertaa, vaalitoimikun-
tana toimii vaalilautakunta.

Vaalitoimikunta 

• järjestelee äänestyspaikan 

• järjestää äänestyksen ja valvoo sitä

• täyttää äänestyspöytäkirjan

• toimittaa vaalimateriaalit äänestyksen päätyttyä keskusvaalilautakunnalle

Vaalitoimikunnalla tulee olla tiedossaan jonkun keskusvaalilautakunnan jäsenen yhteys-
tiedot, jos vaalitoimikunnalle tulee äänestyksen aikana jotain kysyttävää. 

Äänestyspaikalla tarvittavat välineet
(Keskus)vaalilautakunnan tulee pitää huoli siitä, että vaalitoimikunnalla on äänestyspai-
kalla äänestystä varten tarvittavat asiakirjat: vaaliluettelo, vaalipöytäkirja, ehdokaslista ja 
äänestysliput. 
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Vaalitoimikunta hoitaa äänestyspaikalle tarvittavat kalusteet ja järjestelee äänestys-
paikan. Vaalitoimikunta tarvitsee oman pöydän ja tuoleja, muistiinpanovälineet, 
opasteet äänestyspaikalle, teippiä, sakset, sekä vaaliuurnan. Vaaliuurnaksi käy jokin 
lukollinen lipas tai tiiviisti suljettu laatikko, jossa on äänestyslippua varten tehty aukko.

Vaalitoimikunta järjestelee äänestyspaikan niin, että äänestys tapahtuu mahdollisimman 
sujuvasti. Opasteet äänestyksestä sijoitetaan näkyvästi. Vaalitoimikunnan pöydällä on 
vaaliluettelo, vaalipöytäkirja ja muistiinpanovälineet. Pöydältä tai pöydän vierestä löytyy 
myös paikka vaaliuurnalle. 

Äänestäjille on varattava oma, rauhallinen pöytäpaikka sopivan matkan päästä vaalitoi-
mikunnan pöydästä. Äänestyspöydällä on kyniä sekä ehdokaslista sen äänestysalueen 
ehdokkaista, jossa äänestys tapahtuu. 

Vaalitoimikunta pitää pöytäkirjaa koko äänestyksen ajan. Pöytäkirjaan merkitään 
vaalien päivämäärä, alkamis- ja päättymisajankohta, toimikunnan jäsenet, äänestäjien 
määrä ja jos vaalipaikalla tapahtuu jotain poikkeavaa. Pöytäkirjasta on valmis malli 
osoitteessa www.superliitto.fi/luottamusmies.

Vaalitoimikunnan vastuulla on myös siivota äänestyspaikka ennalleen äänestyksen 
jälkeen.
 
Äänestys
Äänestys alkaa ja päättyy vaalipaikoilla (keskus)vaalilautakunnan ennakkoon ilmoit-
tamina päivinä ja kellon aikoina. Vähintään kahden vaalitoimikunnan jäsenen pitää 
olla läsnä äänestyksen aikana. Vaalisalaisuuden säilymisen vuoksi äänestys suorite-
taan lippuäänestyksenä. Äänestyksen alussa vaalitoimikunnan jäsenet toteavat yhdessä 
ensimmäisen äänestäjän kanssa, että vaaliuurna on tyhjä. Tämän jälkeen uurna 
suljetaan.

Kun jäsen saapuu äänestämään, vaalitoimikunta tunnistaa jäsenen. Tunnistamiseen 
soveltuu esimerkiksi ajokortti tai kuvallinen henkilökortti. Äänioikeuden käyttämisestä 
tehdään merkintä vaaliluetteloon. Vaaliluettelossa on oltava merkintä mahdolliseen 
ennakkoäänestykseen osallistuneista. Vaaliluetteloa käsiteltäessä on muistettava tieto-
suojaseikat (ks. s. 8).
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Jos jäsenen tietoja ei jostain syystä löydy vaaliluettelosta, vaalilautakunnan tulee ottaa 
yhteyttä ennalta sovittuun keskusvaalilautakunnan jäseneen lisäselvittelyjä varten. 
Tarvittaessa jäsen ohjataan omalle äänestysalueelleen äänestämään.

Tunnistamisen jälkeen jäsenelle annetaan äänestyslippu ja häntä ohjeistetaan, miten 
äänestäminen tapahtuu. Jäsen merkitsee äänestyspöydällä äänensä lippuun ja tuo sen 
taitettuna vaaliuurnaan. 

Äänestyslipun täyttäminen
Äänestäjä kirjoittaa äänestyslippuun SELKEÄLLÄ KÄSIALALLA sille osoitetulle viivalle 
sen ehdokkaan nimen, jolle hän haluaa antaa äänensä. Äänestyslippuun ei saa tehdä 
muita merkintöjä. 

Äänestyslippu, jolla on äänestetty jonkin muun äänestysalueen ehdokasta, on hylättävä. 
Äänestyslippu hylätään myös, jos ehdokkaan nimestä ei saa selvää tai jos äänestyslip-
puun on tehty muita merkintöjä kuin ehdokkaan nimi. 

Äänestyksen jälkeen
Vaalitoimikunta huolehtii siitä, että äänestyspaikalla on äänestysrauha eli äänestys on 
sujuvaa, ja äänestäjät poistuvat äänestyspaikalta äänestämisen jälkeen. Äänestys päättyy 
keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan kellonaikaan, jolloin vaalitoimikunta toteaa 
äänestyksen päättyneeksi ja sulkee äänestyspaikan. Ne äänestäjät, jotka ovat ehtineet 
sisään äänestyspaikalle ennen ajan päättymistä, saavat vielä äänestää.

Äänestyksen päätyttyä vaalitoimikunta täyttää äänestyspöytäkirjan loppuun. Avaamaton 
vaaliuurna, vaaliluettelo, vaalipöytäkirja ja käyttämättömät äänestysliput palautetaan 
keskusvaalilautakunnalle äänten laskemista ja vaalin tuloksen toteamista varten. Jos 
äänestys tapahtuu useampana päivänä eikä kyseessä ole vaalikokous, vaaliuurnaa säily-
tetään lukollisessa paikassa vaalikokoukseen saakka ja sen kuljetukseen osallistuu aina 
kaksi vaalitoimikunnan jäsentä.

Äänestystilaisuuden päätyttyä vaalitoimikunta siivoaa äänestyspaikan ennalleen ja 
vaaleihin tarvittavat tavarat palautetaan keskusvaalilautakunnalle.

Sopuvaali
Jos luottamusmiesehdokkaita on asianmukaisesti suoritetun ehdokasasettelun (ks. s. 14) 
jälkeen sama määrä kuin täytettäviä luottamusmiespaikkoja, on syntynyt sopuvaali. 
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Äänestystä ei tällöin tarvitse toteuttaa, mutta silti pidetään vaalikokous, jossa vaalin 
tulos todetaan ja laaditaan kokouksesta pöytäkirja. Ehdokasasettelu on tehtävä aina, 
vaikka tiedossa olisi ennakkoon vain yksi ehdokas.

Vaalikokous
Kuntasektorin luottamusmiesvaali päättyy aina vaalikokoukseen. Äänestys voidaan 
toimittaa myös suoraan vaalikokouksessa, jos esimerkiksi ammattiosaston jäsenistö on 
maantieteellisesti tiiviisti pienellä alueella eivätkä välimatkat ole kohtuuttoman pitkät.

Jos äänestys on toteutettu työpaikoilla, vaalikokouksessa suoritetaan äänten laskenta ja 
todetaan vaalien tulos. Tällöin kokoukseen osallistuvat (keskus)vaalilautakunnan jäsenet.

Jos vaalikokouksessa käydään äänestys, on kokouksesta ilmoitettava vähintään 14 
vuorokautta ennen vaalia. Ilmoitus on syytä laittaa ainakin työpaikkojen ilmoi-
tustauluille ja jakaa sitä mahdollisimman laajalti muissakin ammattiosaston 
viestintäkanavissa.

Vaalikokouksen voi pitää sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä, jos se osuu 
ajankohdallaan sopivasti. Tällöin syyskokouskutsussa tulee selkeästi käydä ilmi, että 
kokouksen yhteydessä pidetään myös luottamusmiesvaalikokous. 

Ennen vaalikokousta on aina suoritettava ehdokasasettelu, joka voi jatkua vaaliko-
koukseen saakka. Vaalikokouksessa on vielä mahdollista asettua ehdolle, jos ammatti-
osasto on etukäteen niin päättänyt. Tällöin ehdokkaiden vaalikelpoisuus (ks. s. 14) pitää 
tarkistaa ennen kuin kokouksessa alkaa äänestys. Myös vaalikokoukseen osallistuvien 
jäsenten äänioikeus (ks. s. 15) on tarkistettava ennen äänestystä. 

Äänestäminen vaalikokouksessa
Vaalikokouksessa tapahtuvaa äänestystä koskevat samat periaatteet kuin työpaikoilla 
tapahtuvaa äänestystä (ks. s. 19). Äänestys tapahtuu suljettuna lippuäänestyksenä. 
Äänestystä varten vaalitoimikunta tarvitsee vaaliluettelon, josta tarkistetaan jäsenten 
äänioikeus. Kokouksen alussa valitaan ääntenlaskijat.

Kokoukseen osallistuvia äänioikeutettuja jäseniä varten varataan äänestyslippuja sekä 
vaaliuurna. Ääntenlaskijat jakavat äänestysliput jäsenille. Jokainen äänestäjä kirjoittaa 
lippuun oman ehdokkaansa nimen sille varattuun kohtaan, taittaa lipun ja palauttaa 
äänestysuurnaan. Äänestää saavat vain ne jäsenet, joita tuleva luottamusmies edustaa.
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Vaalikokoukseen kannattaa kutsua vain ne jäsenet, joita äänestys koskettaa. Jos vaali-
kokous pidetään syyskokouksen yhteydessä, se on hyvä aloittaa syyskokouksen jälkeen, 
jolloin äänioikeudettomat jäsenet voivat poistua paikalta ennen vaalikokouksen alkua. 
Yksityissektorilla työskentelevällä jäsenellä ei ole äänestysoikeutta kuntasektorin 
luottamusmiesvaaleissa. 

Postiäänestys
Joskus voi olla perusteltua toimittaa vaalit postiäänestyksenä, mutta ammattiosaston on 
syytä punnita tätä vaihtoehtoa tarkkaan ennen siihen päätymistä. 

Kaikki postiäänestyksestä aiheutuvat kulut tulevat ammattiosaston kustannettavaksi, 
joten on varmistettava, että ammattiosaston varat riittävät postiäänestyksen toteuttami-
seen. Samoin on syytä pohtia, miten postiäänestyksessä taataan vaalisalaisuus ja miten 
poissuljetaan se, ettei jäsen pääse äänestämään kahteen kertaan. Kannattaa myös miettiä 
postin kulku: tuleeko posti perille ajallaan ja miten käsitellään ne äänet, jotka mahdol-
lisesti tulevat äänestysajan ulkopuolella. Käytetäänkö takarajana postileimapäivää vai 
saapumispäivää?

Jos ammattiosasto kuitenkin päätyy postiäänestykseen, toimitaan seuraavasti.  
(Keskus)vaalilautakunta lähettää äänioikeutetulle äänestysliput, äänestyskuoren, palau-
tuskuoren merkkeineen, postiosoitteineen ja vaaliohjeet, joissa on ilmoitus siitä, mihin 
mennessä vastauskuori on palautettava, sekä luettelon luottamusmiesehdokkaista 
äänestysalueittain. 

Vaaliposti osoitetaan palautettavaksi (keskus)vaalilautakunnan puheenjohtajalle, joka 
säilyttää palautuskuoret sisältöineen avaamattomana vaalikokoukseen saakka. 

Jos postiäänestystä käytetään ennakkoäänestyksenä, jäsenille on ilmoitettava, mihin 
mennessä ja mistä he voivat pyytää materiaalin äänestystä varten. Jäsenen hakiessa 
ennakkoäänestysmateriaalia tehdään jäsenen tunnistus henkilöllisyystodistuksesta ja 
merkitään vaaliluetteloon, että hän äänestää ennakkoon. 

VAALIEN TULOKSEN TOTEAMINEN

Kun äänestys on käyty, vaalitoimitus päättyy. Vaalikokous toteutetaan saman toimin-
takaavan mukaan myös silloin, kun äänestys on toimitettu työpaikoilla. (Keskus)vaali-
lautakunta avaa vaaliuurnan, laskee siellä olevat äänestysliput ja merkitsee niiden 
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lukumäärän vaalipöytäkirjaan. Jos on käytetty ennakkoäänestystä, siitä tehdään pöytä-
kirjaan oma merkintänsä.  

Tämän jälkeen äänestysliput tarkistetaan ja hylätään epäselvät tai vastoin ohjeita täytetyt 
liput. (Keskus)vaalilautakunta laskee äänet ja toteaa eniten ääniä saaneen henkilön 
tulleen valituksi (pää)luottamusmieheksi ja toiseksi eniten ääniä saaneen vara(pää)
luottamusmieheksi. Jos pääluottamusmiespaikkoja on useita, esimerkiksi kolme, varsi-
naisiksi pääluottamusmiehiksi tulevat valituiksi kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta 
ja heidän henkilökohtaisiksi varapääluottamusmiehikseen kolme seuraavaksi eniten 
ääniä saanutta ehdokasta äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä. 

Jos vaalitoimituksesta vastaa keskusvaalilautakunta, äänestyspaikkojen vaalitoimikunnat 
toimittavat avaamattomat vaaliuurnat, vaalipöytäkirjat ja käyttämättömät äänestysliput 
keskusvaalilautakunnalle vaalien tuloksen laskemista ja toteamista varten. Jos äänet 
menevät tasan, tuloksen ratkaisee arpa.
 
Vaalikokouksesta tehdään pöytäkirja, jonka ammattiosasto arkistoi (myös liitteet). 
Vaalikokouspöytäkirjasta on valmis malli osoitteessa www.superliitto.fi/luottamusmies. 

KUNTAYHTYMÄN KOORDINOIVA JA/TAI NEUVOTTELEVA PÄÄLUOTTAMUSMIES

Usein kuntayhtymän tai kunnan koko on maantieteellisesti niin laaja, että ammatti-
osastot saavat neuvoteltua alueelleen useamman pääluottamusmiehen. Kuntayhtymä 
alueena ja pääluottamusmiesten ajankäyttö on siinä tapauksessa hyvä jakaa osiin, jolloin 
koko kuntayhtymän alueen hallitseminen on kokonaisuudessaan helpompaa.

Pääluottamusmiehen ja ammattiosaston välinen yhteistyö sekä toisaalta myös yhteistyö 
liiton ja pääluottamusmiehen välillä helpottuu suuresti, jos pääluottamusmiesten 
keskuudesta valitaan vielä erikseen koordinoiva pääluottamusmies. Työnantajakaan ei 
välttämättä päästä kaikkia valittuja pääluottamusmiehiä varsinaiseen neuvottelupöytään. 
Tällöin koordinoiva luottamusmies toimii myös neuvottelevana pääluottamusmiehenä. 
Neuvotteleva pääluottamusmies edustaa koko kuntayhtymän kaikkia superilaisia 
jäseniä ja neuvottelee siis kaikkien edustamiensa jäsenten puolesta. Koordinoivan 
pääluottamusmiehen tehtäviin voi neuvottelijana toimimisen lisäksi kuulua esimerkiksi 
työtehtävien jakaminen kuntayhtymän muille pääluottamusmiehille.
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Koordinoivan/neuvottelevan pääluottamusmiehen valinta
Koordinoiva pääluottamusmies valitaan suostumuksensa antaneiden pääluottamus-
miesten keskuudesta kuntayhtymän alueen kaikkien ammattiosastojen yhteisessä vaali-
kokouksessa. Ennen alueen yhteistä kokousta kunkin ammattiosaston hallitus käy 
keskustelun siitä, kuka sen mielestä on sopivin koordinoivaksi pääluottamusmieheksi.
Yhteiseen kokoukseen kutsutaan kustakin ammattiosastosta kaksi edustajaa: puheen-
johtaja sekä toinen hallituksen jäsen. Ehdokkaat eivät voi toimia kokouksessa  
ammattiosastonsa edustajina, mutta heillä on kokouksessa läsnäolo-oikeus. Jos  
koordinoivaksi/neuvottelevaksi pääluottamusmieheksi on ehdokkaana ammattiosaston 
puheenjohtajana toimiva pääluottamusmies, kokouksessa ammattiosastoa edustaa 
ammattiosaston varapuheenjohtaja. 

Koordinoiva pääluottamusmies valitaan kokouksessa äänestyksellä. Äänestystavasta 
päätetään kokouksessa. Jokaisella ammattiosastolla on yksi ääni. Äänten mennessä 
tasan, tuloksen ratkaisee arpa.

Neuvotteleva pääluottamusmies tarvitsee neuvotellakseen paikallisista sopimuksista 
jokaiselta edustamaltaan ammattiosastolta erikseen valtakirjan. Valtakirjalomake 
kannattaa ottaa jo kokoukseen valmiiksi mukaan. 

Valinnan jälkeen valtakirjaan täytetään valitun pääluottamusmiehen nimi, se allekirjoi-
tetaan ja luovutetaan valitulle pääluottamusmiehelle, mikäli hän osallistuu kokoukseen. 
Muussa tapauksessa valtakirja lähetetään hänelle postitse. 

Valtakirjan allekirjoittavat ammattiosaston nimenkirjoittajat (ammattiosaston puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa). Jos ammat-
tiosaston nimenkirjoittajat eivät ole läsnä yhteisessä kokouksessa, valtakirjan voi alle-
kirjoittaa valmiiksi jo ennen kokousta. Valtakirjasta on valmis malli osoitteessa  
www.superliitto.fi/luottamusmies.
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VAALIEN JÄLKEEN
Vaalien jälkeen on vielä paljon isoja asioita, jotka ammattiosaston/ammattiosastojen 
yhdessä pitää hoitaa. Vaalien tulokset on ilmoitettava jäsenistölle, työnantajalle sekä 
liittoon. Lisäksi kaikki vaaleihin liittyvä materiaali täytyy arkistoida. Joka tehtävään on 
syytä nimetä vastuuhenkilö, joka pitää huolen, että tehtävä varmasti tulee hoidettua. 

VAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA ILMOITTAMINEN

(Keskus)vaalilautakunta ilmoittaa vaalien tuloksista SuPerin ammattiosastolle, ellei 
ammattiosaston hallitus toimi vaalilautakuntana ja hoida itse tehtävää. Kuntayhtymien 
vaaleissa keskusvaalilautakunta ilmoittaa vaalituloksen kaikille vaaleihin osallistuneille 
ammattiosastoille niiden omiin sähköpostiosoitteisiin. Valittujen (pää)luottamus-
miesten omat ammattiosastot tekevät ilmoitukset työnantajalle ja liittoon.

Liiton jäsenyksikköön ilmoitetaan samat tiedot kuin työnantajalle. SuPerin luotta-
musmiesrekisterin oikeellisuus takaa sujuvan ja nopean tiedonkulun valituille luotta-
musmiehille. Lomakkeet sekä työnantajalle että SuPeriin tehtäviä ilmoituksia varten 
samoin kuin malli valtakirjasta löytyvät osoitteesta www.superliitto.fi/luottamusmies.

AMMATTIOSASTON HALLITUS

• vahvistaa vaalien tuloksen kokouksessaan

• tekee kirjallisen ilmoituksen valituista luottamusmiehistä työnantajalle 

• täyttää yhdessä valittujen luottamusmiesten kanssa SuPerin lomakkeen  
Ilmoitus SuPerin kuntasektorin työpaikan luottamustehtävästä ja lähettää 
lomakkeen SuPerin jäsenyksikköön sähköpostilla jasenrekisteri@superliitto.fi. 
Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka sama luottamusmies olisi valittu tehtävään 
uudelleen.

• ilmoittaa vaalien tuloksista työpaikkojen jäsenistölle mahdollisimman montaa 
tiedotuskanavaa hyväksi käyttäen

• valtuuttaa valtakirjalla luottamusmiehen neuvottelemaan ammattiosaston 
puolesta paikallisia sopimuksia. Paikalliset sopimukset käsitellään ja 
hyväksytään/hylätään ammattiosaston sääntöjen mukaisesti (§ 10).

• arkistoi kaikki luottamusmiesvaaleihin liittyvät asiakirjat.
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VAALIASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI

Vaalien jälkeen ammattiosaston pitää arkistoida koko vaalimateriaali. Arkistointi 
koskee kaikkia alkuperäisiä vaaliasiakirjoja liitteineen. Kaikki vaaleissa käytetyt 
kokouspöytäkirjat, ehdokasasiakirjat, vaaliluettelot, äänestysliput ja muut mahdolliset 
alkuperäiset liitteet kannattaa koota samojen kansien sisään ja viedä samaan paikkaan, 
missä ammattiosaston muitakin arkistoitavia materiaaleja säilytetään. 

Ammattiosaston hallitus sopii yhdessä, missä asiakirjoja säilytetään ja hallituksen 
kaikilla jäsenillä pitää olla tieto asiakirjojen säilytyspaikasta mahdollista myöhempää 
tarvetta varten. Arkistoinnissa pitää noudattaa tietosuojaa (ks. s. 8) ja vaaleissa käytetyt 
asiakirjakopiot hävitetään asianmukaisesti.

LUOTTAMUSMIESTEN JA AMMATTIOSASTOJEN YHTEISTYÖ

Säännönmukainen yhteydenpito puolin ja toisin (pää)luottamusmiehen ja tämän 
edustettavien ammattiosastojen välillä on paikallisen edunvalvonnan perusedellytys. 
Ammattiosastojen hallitusten on syytä kutsua luottamusmiehiään suunnitelmallisesti 
kokouksiinsa, ja pääluottamusmiehen täytyy pitää edustamiensa ammattiosastojen 
jäsenet ajan tasalla ajankohtaisista asioista.

Ammattiosastojen sääntömääräisissä kokouksissa on tärkeää käydä jäsenistön kanssa 
läpi tärkeimmät edunvalvontauutiset. Pääluottamusmies pitää alueensa luottamusmiehet 
ja ammattiosastot ajan tasalla lähettämällä säännöllisin väliajoin ajankohtaisia tiedot-
teita esimerkiksi sähköisesti. Ammattiosastojen ja luottamusmiesten vastuulla on viedä 
viestiä työpaikoilta yhteiselle pääluottamusmiehelle.

Säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä. Vastuu tapaamisten toteutumisesta on ammat-
tiosastojen hallituksilla ja pääluottamusmiehellä yhdessä. Jos työnantaja ei kustanna 
pääluottamusmiehelle matkakuluja ammattiosastojen tapaamisiin, alueen ammatti-
osastot korvaavat ne hänelle yhdessä. 

Jatkossa toimivan yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Yhteistoiminta-alueet 
laajenevat, ja isojen kokonaisuuksien hallitseminen edellyttää aktiivista yhteistyötä 
kaikkien toimijoiden kesken. 
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TÄYDENNYSVAALIT KESKEN TOIMIKAUDEN

Jos pääluottamusmies tai luottamusmies jostain syystä joutuu jättämään tehtävänsä kesken 
toimikauden, pidetään täydennysvaalit. Silloin ammattiosasto/ammattiosastot pitävät 
ylimääräisen kokouksen ja valitsevat henkilön vapautuvalle paikalle luottamusmiestoimi-
kauden loppuun saakka. Sillä aikaa kun täydennysvaaleja järjestellään, paikkansa jättävää 
luottamusmiehen tehtäviä hoitaa varaluottamusmies. Varaluottamusmies ei siis nouse 
automaattisesti varsinaiseksi luottamusmieheksi, jos tämä jättää tehtävänsä.

Täydennysvaalit pidetään ammattiosaston ylimääräisessä kokouksessa, ellei syys- tai kevät-
kokous ole sopivasti lähellä. Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan vähintään viikkoa ennen 
varsinaista kokouspäivää. Kokouskutsussa pitää olla maininta täydennysvaaleista: mitä 
valitaan, mihin valitaan ja miten ehdolle asettuminen tapahtuu. 

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kokouksessa. Ehdokkaan vaalikelpoisuus pitää muistaa 
tarkistaa. Jos ehdokkaita on yksi, hänet valitaan kokouksessa tehtävään suoraan. Mikäli 
ehdokkaita on useampia, suoritetaan äänestys ja eniten ääniä saanut valitaan. Äänestyk-
seen osallistuvat vain ne superilaiset, joita valittava tulee edustamaan. Ammattiosas-
tossa voi olla myös yksityisellä sektorilla työskenteleviä jäseniä. He eivät osallistu kuntasek-
torin luottamusmiesvaaliin. 

Jäsenten äänioikeus tarkistetaan ennen täydennysvaalikokouksen äänestykseen osallis-
tumista liiton sähköisestä jäsenpalvelusta. Äänestysliput jaetaan vain äänioikeutetuille 
jäsenille. Äänioikeutetuista jäsenistä pitää olla kokouksessa mukana vaaliluettelo, johon 
tehdään merkintä jäsenen osallistumisesta äänestykseen. Ammattiosaston eläkeläisjäsenet 
ja SuPerin opiskelijajäsenet eivät voi äänestää.

Kuntayhtymässä pääluottamusmiesten täydennysvaalit pidetään ammattiosastojen yhtei-
sessä kokouksessa ja ammattiosastot toimivat kuin kohdassa Koordinoivan/neuvottelevan 
pääluottamusmiehen valinta (s. 24). 

Jos koordinoiva pääluottamusmies jättää tehtävänsä, ehdolle voivat asettua kuntayhtymän 
muut pääluottamusmiehet. Jos kuntayhtymän pääluottamusmies jättää paikkansa, ehdolle 
voivat asettua kuntayhtymän muut luottamusmiehet.

Vapautuvalle luottamusmiespaikalle valittu valitaan meneillään olevan luottamusmies-
toimikauden loppuun saakka. Kokouksessa suoritetun valinnan tulos kirjataan pöytä-
kirjaan. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja liiton jäsenyksikköön. Valin-
nasta tiedotetaan myös jäsenistöä. Lomakemallit löytyvät osoitteesta www.superliitto.fi/
luottamusmies.
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JOS LUOTTAMUS ON HUKASSA

Ammattiosastotoiminnan perusta on kitkaton yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä. 
Joskus yhteistyö voi kuitenkin takkuilla, ja syntyy ristiriitoja. Jos ristiriitoja syntyy, ne 
tulisi lähtökohtaisesti selvittää avoimella keskustelulla ammattiosaston hallituksen ja 
luottamusmiehen kesken. Hallituksen on kuultava kaikkia asianomaisia ristiriitojen 
selvittämiseksi ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Jos luottamusmiehen edustettavilta tulee palautetta luottamusmiehen toiminnasta, 
palaute on pyydettävä kirjallisesti ja siitä on selkeästi käytävä ilmi, mitä tehtäviä luotta-
musmies on laiminlyönyt. 

Jos luottamusmies ei todistettavasti ole hoitanut hänelle kuuluvia velvollisuuksia, eivätkä 
asiat ole ratkenneet sopimalla, voidaan luottamusmies viimeisenä vaihtoehtona – valit-
sijoiden enemmistöpäätöksellä – erottaa tehtävästään erillisen ohjeistuksen mukaan. 
Ennen mahdollisen eroprosessin aloittamista ammattiosaston tulee aina olla yhtey-
dessä liiton toimistoon. 

VIESTINTÄ OSANA ONNISTUNEITA VAALEJA
Tehokkaalla viestinnällä on keskeinen rooli onnistuneiden ja demokraattisten 
vaalien järjestämisessä. Mitä enemmän jäsenet vaaleista tietävät, sitä innokkaammin 
he vaaleihin osallistuvat. Ammattiosaston onkin hyvä tehdä vaaleja varten oma 
viestintäsuunnitelma.

Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan: 

• mitä vaaleista kerrotaan?

• miksi kerrotaan?

• kenelle kerrotaan?

• miten kerrotaan?

• koska kerrotaan?

EHDOKKAIDEN ESITTELEMINEN

Ammattiosaston kannattaa tehdä luottamusmiesehdokkaita tutuksi jäsenille, jotta 
äänestysinto lisääntyy, ja jäsenten on helpompi äänestystilaisuudessa päättää, kenelle 
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he äänensä antavat. Ehdokkaiden mainostamisessa ammattiosasto voi käyttää hyödyksi 
ainakin ammattiosaston verkkosivuja sekä sosiaalista mediaa. Lisäksi ehdokkaita voi 
pyytää ammattiosaston tilaisuuksiin esittelemään itsensä. Mainostamisessa pitää ottaa 
huomioon kaikki ehdokkaat tasapuolisesti.

Ehdokkaita on syytä kannustaa tekemään myös omaa vaalityötä. Hyvä ja maksuton 
kanava markkinoida ehdokkuutta on esimerkiksi sosiaalinen media.

KAIKKI VIESTINTÄKANAVAT KÄYTTÖÖN

Viestimisessä kannattaa hyödyntää eri viestintävälineitä ja -tapoja: sähköpostia, ammatti- 
osaston verkkosivuja, tekstiviestejä, kirjepostia, työpaikkojen ilmoitustauluja ja lehti-
ilmoituksia. Sosiaalinen media on tehokas tiedotuskanava, mutta on syytä muistaa, että 
kaikki eivät sitä käytä, joten sitä ei kannata käyttää ainoana tiedotuskanavana.

Edullinen ja helppo tapa tiedon jakamiseen on lähettää tiedote jäsenten henkilökoh-
taisiin sähköposteihin. Ammattiosaston jäsenten sähköpostiosoitteet löytyvät liiton 
sähköisestä jäsenpalvelusta. Jäsentietoja käsiteltäessä pitää aina huomioida tietosuojan 
asettamat vaatimukset. Kun jäsenistölle lähetetään sähköpostia, sähköpostiosoitteet on 
muistettava aina liittää piilokopio-kenttään.

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE

Mikään viesti ei mene perille, jos osoite on väärä. Siksi onkin tärkeää säännöllisesti 
muistutella jäseniä yhteystietojen päivittämisestä. Helpointa päivittäminen  
on verkossa omien jäsensivujen kautta tai esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen  
jasenrekisteri@superliitto.fi. Luottamusmiesten määrän ja ajankäytön sopimiseksi sekä 
jäsenten vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden toteamiseksi on tärkeää, että ammatti-
osaston jäsenten kaikki yhteystiedot työpaikka- ja työnantajatietoineen ovat ajantasaiset.

Samoin ammattiosaston ja sen toimijoiden yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla ja 
muistaa päivittää ne myös ammattiosaston verkkosivuille. Ammattiosaston puheen-
johtajan on luettava ammattiosaston sähköpostia säännöllisin väliajoin ja vastat-
tava jäsenten mahdollisiin yhteydenottoihin. Myös liitosta ammattiosastoille tapah-
tuva tiedotus – muun muassa luottamusmiesvaaleihin liittyen – tapahtuu sähköpostitse 
ammattiosastojen omiin sähköpostiosoitteisiin.



30

Ennen vaaleja: Ammattiosaston hallitus/ammattiosastot  
kuntayhtymässä yhdessä Vastuussa  Valmis 

Tutustuminen luottamusmiesvaaliohjeisiin ja lomakemalleihin  ....................  ....................

Jäsentietojen päivittäminen  ....................  ....................

Yhteistyötarpeiden kartoittaminen yhteistyössä alueen  
ammattiosastojen kanssa  ....................  ....................

Jäsenmäärän selvittäminen mukaan luettuna itsemaksavat jäsenet  ....................  ....................

Luottamusmiessopimuksen tarkistaminen, muutostarpeiden arviointi  ....................  ....................

Paikalliset neuvottelut työnantajan kanssa luottamusmiesten  
määrästä ja ajan käytöstä  ....................  ....................

Vaali/keskusvaalilautakunnan asettaminen  ....................  ....................

Vaalien ajankohdasta ja paikasta päättäminen  ....................  ....................

Ehdokasasettelun ajankohdasta päättäminen  ....................  ....................

Äänestystavasta päättäminen; vaalikokouksessa, työpaikoilla vai postitse  ....................   .....................

Vaalit: vaali/keskusvaalilautakunta Vastuussa  Valmis

Tutustuminen luottamusmiesvaaliohjeisiin ja lomakemalleihin  ....................  ....................

Vaali-ilmoitus jäsenille  ....................  ....................

Ehdokasasetteluista huolehtiminen: aikataulu, ehdokasasiakirjojen  
laatiminen, vastaanottaminen ja asettelun päätyttyä asiakirjojen  
tarkistaminen  ....................  ....................

Ehdokaslistojen laatiminen  ....................  ....................  

Vaaliluettelon laatiminen äänioikeutetuista jäsenistä  ....................  ....................

Äänestyslippujen laatiminen ja kopiointi kutakin äänestysaluetta varten  ....................  ....................

Yhteyshenkilön nimeäminen äänestystilanteita varten  ....................  ....................

  

LUOTTAMUSMIESVAALIEN JÄRJESTÄJÄN 
TARKISTUSLISTA
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Äänestys: vaalitoimikunta Vastuussa  Valmis

Äänestyspaikan järjestäminen ja tarvittavien välineiden hankkiminen  ....................  ....................

Äänestyksen järjestäminen ja valvonta  ....................  ....................

Vaalitoimikunnan pöytäkirjan täyttäminen  ....................  ....................

Vaalimateriaalin ja uurnien toimittaminen äänestyksen  
päätyttyä keskusvaalilautakunnalle  ....................  ....................

Vaalikokous: (keskus)vaalilautakunta Vastuussa  Valmis

Kokouskutsun tekeminen ja lähettäminen  ....................  ....................

Pöytäkirjapohjan tulostaminen  ....................  ....................

Vaaliluettelo mukaan kokoukseen (jos äänestetään kokouksessa)  ....................  ....................

Äänestyslippujen kopioiminen (jos äänestetään kokouksessa)  ....................  ....................

Vaalituloksen ilmoittaminen ammattiosastoille  ....................  ....................

Vaalien jälkeen: ammattiosaston hallitus Vastuussa  Valmis

Vaalituloksen vahvistaminen  ....................  ....................

Kirjallinen ilmoitus valituista luottamusmiehistä työnantajalle  ....................  ....................

Ilmoitus Superin jäsenyksikköön valituista luottamusmiehistä  ....................  ....................

Ilmoitus vaalien tuloksista ammattiosaston jäsenille  ....................  ....................

Ammattiosaston valtuutus (valtakirja) luottamusmiehelle  
neuvotella sopimuksista  ....................  ....................

Luottamusmiesvaaleihin liittyvien asiakirjojen arkistointi  ....................  ....................
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SIUN SOTE – POHJOIS-KARJALAN  
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN 
KUNTAYHTYMÄ

Heinäveden ao ry 501
Ilomantsin ao ry 507
Joensuun ao ry 508
Juuan ao ry 509
Keski-Karjalan ao ry 510
Kontiolahden ao ry 512
Lieksan ao ry 513
Liperin ao ry 514
Outokummun ao ry 515
Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ao ry 517
Ylä-Karjalan ao ry 519
Polvijärven ao ry 533

ESIMERKKI LUOTTAMUSMIESVAALIEN 
JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTAYHTYMÄSSÄ

Siun soten kuntayhtymän alueen SuPerin ammattiosastot yhteistyössä järjestävät luottamusmiesvaalit 
niille jäsenilleen, joiden työnantaja on Siun sote. Alueella perustetaan ammattiosastojen yhteinen 
keskusvaalilautakunta, joka vastaa vaalien toteutuksesta. (kts.s.10).

Jokainen ammattiosasto järjestää alueen yhteisten vaalien lisäksi vielä vaalit omissa peruskunnissaan 
esimerkiksi kunnan varhaiskasvatuksessa tai kouluissa työskenteleville jäsenilleen. (kts.s.10).

Tohmajärven kunta ei toistaiseksi kuulu Siun soteen, eli Tohmajärven ammattiosasto 518 järjestää 
vaalit vain peruskunnassa työskenteleville jäsenilleen, mutta ei osallistu Siun soten yhteisten vaalien 
järjestämiseen.

Myöskään Rääkkylän kunta ei toistaiseksi kuulu Siun soteen. Koska Rääkkylä kuuluu Keski-Karjalan 
ammattiosaston toimialueeseen (Rääkkylä – Kitee) ja Kiteen kaupunki on mukana Siun sotessa, niin 
Keski-Karjalan ammattiosasto osallistuu yhteisten vaalien järjestämiseen. Lisäksi Keski-Karjalan 
ammattiosasto järjestää vaalit Rääkkylän kunnassa.
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MUISTIINPANOJA
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TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä 
kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden  
ja aloille opiskelevien ammattiliitto. SuPer on ainoa liitto,  
joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan.

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120
www.superliitto.fi    www.superlehti.fi
facebook.com/superliitto    facebook.com/superlehti
Instagram: @superliitto    @superlehti_super
Twitter: superliitto
YouTube: superliitto

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? Voit tarkistaa ne helposti 
jäsensivuilta. Kirjaudu osoitteessa www.superliitto.fi

LIITY SUPERIIN!  
Skannaa koodi ja täytä liittymislomake  
kätevästi verkossa.


