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Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan luottamusmiesvalinnoissa huomioitavia 

seikkoja 

 

Yhteinen luottamusmiessopimus 

 

Liitot ovat sopineet, että osana työehtosopimusten yhdistämisprojektia uu-

deksi työehtosopimukseksi liittojen välillä olevat auto- ja konekorjaamoalan 

sekä auto- ja kaupan alan luottamusmiessopimukset korvataan tällä sopi-

muksella ja, että sopimuskaudella järjestetään em. sopimusalojen yhteinen 

luottamusmiesvaali. 

 

Tässä sopimuksessa on otettu huomioon se, että luottamusmiesjärjestelmä 

pohjautuu kaksien eri työehtojen soveltamiseen työpaikoilla. Tästä syystä 

liitot katsovat, että suotavinta on valita pääluottamusmies ja varaluottamus-

mies eri sopimusalojen työntekijöiden keskuudesta. Tämä järjestely turvaa 

sen, että toimivaltaisella luottamusmiehellä on riittävä tuntemus edustamal-

taan sopimusalalta. Samalla turvataan kummallekin yhtäläinen oikeus asian-

mukaiseen luottamusmieskoulutukseen ja tarvittaviin toimintaedellytyksiin, 

siten kuten autoalankaupan ja korjaamotoiminnan luottamusmiessopimuk-

sessa on sovittu. 

 

Vaaleissa sovellettavat ohjeet 

 

Luottamusmiesvaalissa on noudatettava Metallityöväen Liiton liittohallituk-

sen 17.6.2016 vahvistamia luottamusmiesvaaliohjeita, Autoalan Keskusliitto 

ry ja Metallityöväen Liitto ry välillä 2.12.2011 sovitun yhteisen luottamus-

miessopimuksen 3§ määräyksiä. 

 

Mahdolliset erimielisyydet näistä ohjeista ratkaisee liittohallitus. 

 

 

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN 

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 

 

3§ Luottamusmiehen valitseminen  
1. Ammattiosasto valitsee pääluottamusmiehen (jäljempänä luottamusmie-

hen) ja varaluottamusmiehen. 

  

2. Ammattiosastolla on oikeus suorittaa luottamusmiehen vaali työpaikalla.  

Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on ammattiosaston asianomaisen työpaikan 

kaikille jäsenille varattava tilaisuus osallistua vaaliin.  

Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa. 

Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 
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kaksi viikkoa ennen vaalin toimittamista. Työnantaja varaa ammattiosaston 

nimeämille henkilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen. 

  

3. Luottamusmiehen toimialueena on yrityksen toimipaikka. 

  

4. Jos yritys on jaettu useampiin, henkilöstöasiatkin itsenäisesti hoitaviin toi-

mipaikkoihin, valitaan kuhunkin näin muodostettuun toimipaikkaan oma 

luottamusmies. 

  

5. Valitusta luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä on ammattiosaston 

kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle sekä Metallityöväen Liitolle. Luotta-

musmiehelle valitusta varamiehestä on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava, mil-

loin hän toimii luottamusmiehen sijaisena.  

Työnantaja ilmoittaa luottamusmiehelle, ketkä käyvät yrityksen puolesta 

neuvotteluja luottamus-miehen kanssa. 

  

6. Paikallisesti voidaan sopia, että yrityksessä ennen tämän sopimuksen voi-

maantuloa käytössä ollut, paikalliseen sopimukseen perustuva luottamus-

miesjärjestelmä voi jatkua sen mallin mukaisena. 

 

 


