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Förtroendemannaval
Anvisningar för ordnandet av val

Huvudförtroende- 
mannaval

Samtycke till att  
kandidera i valet

 

Måste det finnas en förtroendeman

på arbetsplatsen?

Förtroendemannaval 1.11–31.12.2020 
www.teollisuusliitto.fi/sv/fortroendemannaval

Ja!
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Plats: 
 
Tidpunkt:   /   kl 
 

Ärenden: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Valaffisch Meddelande om möte

Vicehuvudförtroende- 
mannaval

Förtroendemannaval Viceförtroende-
mannaval

Valanvisningar

Kandidat



FÖRTROENDEMANNAVALET 
Valkommitténs protokoll 

08/2020 
 

Sid 1/4 
 

 

 Protokoll  
 

Protokoll över valet av förtroendemän/från kandidatnomineringsmötet 
 

 
Arbetsplatsens namn _____________________________________________ 
 
Tid __________ / _______________ 
 
Som mötesordförande fungerade ___________________________________ 

och som sekreterare ________________________________________.  

 
Närvarande var följande medlemmar (fortsätt vid behov på en bilaga): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
§ 1 Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
 
§ 2  Nomineras kandidater till valda uppgifter.  
  Konstaterades att följande personer ställt upp som kandidater 
 
 Uppgift:   Namn 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
  
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 
[Val arrangeras inte om det bara finns en kandidat per uppgift. Gå då till § 10] 

Då räknandet av poströster påbörjas bör det beaktas, att röstningsre-
sultatet inte får tillkännages förrän det egentliga valet avslutats. Under 
pauser i räknandet får man inte på något sätt informera om resultatet 
förrän det egentliga valets omröstning upphör.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
       
                 

                  
  
 

 
 

  
  

     

MODELLER PÅ VALMATERIAL

Annonser till anslagstavlan

Annat valmaterial

ARBETSPLATSENS 
FÖRTROENDEMÄN

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

ANDRA FÖRTROENDEMÄN

HUVUDFÖRTROENDEMAN
Namn__________________________
Telefon ________________________

______________________________
Anträffbar klockan  ______________
Plats __________________________

VICE HUVUDFÖRTROENDEMAN
Namn__________________________
Telefon ________________________

______________________________
Anträffbar klockan ______________
Plats __________________________

ILMOITUS PÄÄLUOTTAMUSMIEHESTÄ 
ANMÄLAN OM HUVUDFÖRTROENDEMAN

Ammattiosasto 
Fackavdelning

Osaston nimi / Avdelningens namn Nro / Nr

Tee ilmoitus työnantajalle ja toimita alkuperäinen kappale aluetoimistoon (katso ohjesivu). 
Gör anmälan till arbetsgivaren och skicka det ursprungliga exemplaret till regionkontoret (se instruktionssidan). 

Toimikausi 
Mandatperiod

Luottamusmiesten toimikausi 
Förtroendemännens mandatperiod 20 20–

Työnantaja 
Arbetsgivare

Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn Toimipaikka / Verksamhetsställe

Y-tunnus / FO-nummer Toimipaikan lähiosoite / Verksamhetsställets näradress

Postilokero / Postbox Postinro ja -toimipaikka / Postnr och -anstalt Puhelin / Telefon

Sähköposti / E-post

Työnantajaliitto / Arbetsgivarförbund

Sopimusala / Avtalsbransch

Onko työnantaja työnantajaliiton jäsen?
Hör arbetsgivaren till ett arbetsgivarförbund?

Kyllä / Ja

Ei / Nej

Pääluottamusmies
Huvudförtroendeman

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet Ao. nro / Avd. nr

Sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (1050/2018) sekä liiton antamia ohjeita 
käyttäessäni toimipaikkani jäsenten tietoja. Lisäksi sitoudun vaitioloon tehtävässäni käsittelemistä henkilötiedoista.
Med min underskrift förbinder jag mig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och Datasekretesslagen (1050/2018) samt 
förbundets direktiv då jag behandlar medlemsuppgifter i mitt arbete. Dessutom förbinder jag mig till förtegenhet då jag i mitt uppdrag sköter 
personuppgifter.

Allekirjoitus / Underskrift Aika ja paikka / Tid och plats

Aika ja paikka / Tid och plats

Aika ja paikka / Tid och plats

Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus / Underskrift av fackavdelningens namntecknare

Työnantaja on vastaanotanut ilmoituksen / Arbetsgivaren har mottagit anmälan

–– / –– /– –

Varapääluottamus-
mies
Vicehuvud-
förtroendeman

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet Ao. nro / Avd. nr

Luottamusmiehen edustamien työntekijöiden tai toimihenkilöiden määrä.
Antalet arbetstagare eller tjänstemän som förtroendemannen representerar.

Työpaikan edellinen nimi, jos se on muuttunut toimikauden aikana. / Arbetsplatsens tidigare namn, om det har ärdrats under mandatperioden.

Työhuonekunnan puheenjohtaja.
Verkstadsklubbens ordförande.

–

–

–

–

8/
20

20

Sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (1050/2018) sekä liiton antamia ohjeita 
käyttäessäni toimipaikkani jäsenten tietoja. Lisäksi sitoudun vaitioloon tehtävässäni käsittelemistä henkilötiedoista.
Med min underskrift förbinder jag mig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och Datasekretesslagen (1050/2018) samt 
förbundets direktiv då jag behandlar medlemsuppgifter i mitt arbete. Dessutom förbinder jag mig till förtegenhet då jag i mitt uppdrag sköter 
personuppgifter.

Allekirjoitus / Underskrift Aika ja paikka / Tid och plats

 

 
 
 
 

AVDELNINGENS  
FÖRTROENDEMÄN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 

_____________________________________ 

FÖRTROENDEMAN 
 

VICE FÖRTROENDEMAN 
 

HUVUDFÖRTROENDEMAN 
 

VICE HUVUDFÖRTROENDEMAN 

Namn ________________________ 
: ________________________  
 Telefon ______________________ 
_____________________________  
 

Namn _______________________ 
: ________________________  
 Telefon ______________________ 
_____________________________  
 
 

ILMOITUS TYÖOSASTON LUOTTAMUSMIEHISTÄ 
ANMÄLAN OM ARBETSAVDELNINGARNAS FÖRTROENDEMÄN

Ammattiosasto 
Fackavdelning

Osaston nimi / Avdelningens namn No / Nr

Tee ilmoitus työnantajalle ja toimita alkuperäinen kappale aluetoimistoon työpaikan pääluottamusmiesilmoituksen liitteenä (katso ohjesivu). 
Gör anmälan till arbetsgivaren och skicka det ursprungliga exemplaret till regionkontoret som bilaga med arbetsplatsens 
huvudförtroendemannaanmälan (se instruktionssidan). 

Toimikausi 
Mandatperiod

Luottamusmiesten toimikausi 
Förtroendemännens mandatperiod

Työnantaja 
Arbetsgivare

Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn Toimipaikka / Verksamhetsställe

Toimipaikan osoite / Verksamhetsställets adress

Sähköposti / E-post

Luottamusmies
Förtroendeman

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet Ao. nro / Avd. nr

Varaluottamusmies Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Viceförtroendeman
Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet Ao. nro / Avd. nr

Aika ja paikka / Tid och plats

Aika ja paikka / Tid och plats

Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus / Underskrift av fackavdelningens namntecknare

Työnantaja on vastaanotanut ilmoituksen / Arbetsgivaren har mottagit anmälan

Nido tämä liite kiinni pääluottamusmiesilmoitukseen.
Häfta ihop den här bilagan med huvudförtroendemannaanmälan.

20 20––– / –– /– –

Luottamusmies
Förtroendeman

Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet Ao. nro / Avd. nr

Varaluottamusmies Sukunimi / Efternamn Henkilötunnus / Personbeteckning

Viceförtroendeman
Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) / Förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Matkapuhelin / Mobiltelefon Työpuhelin / Telefon till arbetet

Sähköposti, johon lähetetään liiton posti / Den e-postadress, till vilken du vill ha e-post från förbundet Ao. nro / Avd. nr

8/
20

20

 

 
FÖRTROENDEMANNAVAL 
 

 
 

Fackavdelning  _______________________ nr __________________ 
Tid  _______ / _______ - _______ / _______ 20 __________________ 

 
RÖSTNINGSPLATSER 
 
Plats _____________________ datum _________ kl ______ - ______ 
Plats _____________________ datum _________ kl ______ - ______ 
Plats _____________________ datum _________ kl ______ - ______ 
 
HUVUDFÖRTROENDEMANNAVAL 
 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
 
VICE HUVUDFÖRTROENDEMANNAVAL 
 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 

 
 

Valkommittén _______ / _______ 20 _________________ 
 

Vicehuvudförtroende- 
mannaval

Protokoll över val av  
fötroendemän

Valda 
huvudförtroendemän

Anmälan om 
huvudförtroendeman

Valda avdelningens 
förtroendemän

 

 
FÖRTROENDEMANNAVAL 
 

 
 

Fackavdelning  _______________________ nr __________________ 
Tid  _______ / _______ - _______ / _______ 20 __________________ 

 
RÖSTNINGSPLATSER 
 
Plats _____________________ datum _________ kl ______ - ______ 
Plats _____________________ datum _________ kl ______ - ______ 
Plats _____________________ datum _________ kl ______ - ______ 
 
HUVUDFÖRTROENDEMANNAVAL 
 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
 
VICE HUVUDFÖRTROENDEMANNAVAL 
 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 
Nr ______ Förnamn ____________ Släktnamn _________________ 

 
 

Valkommittén _______ / _______ 20 _________________ 
 

Huvudförtroende- 
mannaval

Anmälan om avdelningarnas 
förtroendemän


