
 

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö JHL ry:n pääluottamusmiesten, 
varapääluottamusmiesten ja luottamusmiesten vaalit toimikaudelle 2023-2025 

Vaalikelpoisia pääluottamusmiesten, varapääluottamusmiesten ja luottamusmiesten vaaleissa ovat JHL:n 
jäsenet, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa Pirkanmaan hyvinvointialueella 3.2.2023.  

Ehdokkaita voivat asettaa ne JHL:n yhdistysten jäsenet, joille luottamusmiestä valitaan. Ehdokkaat 
asetetaan pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten vaaleihin toimikaudelle 1.4.2023 – 31.12.2025 
seuraavasti:  

KOLMEN (3) KOKOAIKAISEN PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VAALIIN  
(Vaaleissa valitaan kolme (3) pääluottamusmiestä) 

• Pääluottamusmiesten toimialueet päättää vaalien jälkeen JHL 139 yhdistyksen hallitus.  
• Suunnitellut toimialueet tulevat olemaan: Tukipalvelut kaksi (2) pääluottamusmiestä ja Sote / 

terveyspalvelut: yksi (1) pääluottamusmies 
 
YHDEN (1) AJANKÄYTÖLLISEN (3 PV/VIIKKO) LUOTTAMUSMIEHEN VAALIIN 

• Ajankäytöllisen luottamusmiehen toimialueen päättää vaalien jälkeen JHL 139 yhdistyksen hallitus.  
• Suunniteltu toimialue tulevat olemaan: Sote / terveyspalvelut (ajankäyttöä 3 pvää viikossa) 

 
VIIDEN (5) ALUELUOTTAMUSMIEHEN VAALIIN 
(Vaaleissa valitaan viisi (5) alueluottamusmiestä, joilla ei ole ajankäyttöä) 

• Alueluottamusmiesten toimialueet päättää vaalien jälkeen JHL 139 yhdistyksen hallitus.  
• Suunnitellut toimialueet tulevat olemaan: 1) yksi lm Toimisto-, kiinteistö- ja toimitilapalvelut 

(tekniikka), 2) kaksi lm sairaala – ja välinehuoltajat, 3) yksi lm Pela /Sote – ja terveyspalvelut sekä 4) 
yksi lm Akaa+ Valkeakoski + Lempäälä kaikki ammattiryhmät 

• Kolme eniten ääniä saanutta toimivat varapääluottamusmiehinä. Yhdistyksen hallitus päättää 
varapääluottamusmiesten toimialueet. 

 
Luottamusmiehet toimivat seuraavien työehtosopimusten piirissä: SOTE TES, KV TES ja TS TES 

Ehdokasasettelu suoritetaan 15.2.-22.2.2023 välisenä aikana. Ehdokasasettelu on tehtävä kirjallisesti 
vaalitoimikunnalle 22.2.2023 klo 15 mennessä, ja sen ohessa on toimitettava ehdokkaan kirjallinen 
suostumus. 

Ilmoitus ehdokasasettelusta on toimitettava vaalitoimikunnan puheenjohtaja Anita Niemelälle osoitettuna 
joko sähköpostilla anita.niemela@pirha.fi tai osoitteella Solkikatu 8 A 18, 33710 Tampere. Ilmoituksesta ja 
suostumuksesta tulee selvästi käydä ilmi mihin luottamusmiestehtävään henkilö asettuu ja asetetaan 
ehdolle. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä selville ehdokkaan jäsennumero ja arvo tai ammatti sekä 
Työpaikka Pirkanmaan hyvinvointialueella. 

Mikäli luottamusmiesvaaleissa ehdokkaita asetetaan useampia kuin on valittavia, silloin vaalit 
toimitetaan sähköisenä vaalina. Sähköisen vaalin äänestysaika on keskiviikko 1.3.2023 klo 00:01 – 
keskiviikko 8.3.2023 klo 24:00. Vaalikelpoiset jäsenet saavat sähköisen vaalin äänestyslinkin viimeistään 
maanantaina 27.2. mennessä. Mikäli äänioikeutettu ei ole saanut äänestyslinkkiä em. ajankohtaan 
mennessä, voi hän pyytää sitä vaalitoimikunnalta viimeistään 5.3.2023. 
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Tarkista, että jäsentiedoissasi on sähköposti tai puhelinnumero. 

Vaalitoimikunta toteaa vaalin tuloksen 9.3.2023. 

Pääluottamusmiesten, varapääluottamusmiesten ja luottamusmiesten valintaan äänioikeus on 
vaalikelpoisilla jäsenillä, jotka työskentelevät Pirkanmaan hyvinvointialueella.  

Vaaliohjesääntö ja ehdokasasettelun ilmoitus on nähtävillä JHL:n pääluottamusmiesten toimistossa FM 5 
2.krs (os. Biokatu 12), josta ehdokasasettelun lomakkeita on myös saatavilla. 

Lisätietoja ehdokasasettelusta ja vaaleista saa myös vaalitoimikunnan jäseniltä  

puheenjohtaja Anita Niemelä, p. 050 512 4676 / anita.niemela@pirha.fi 

sihteeri Timo Lapila, p. 040 527 7648 / timo.lapila@tuomilogistiikka.fi 

jäsen Suvi Salmi, p. 040 825 2916 / suvimariasalmi@gmail.com 

jäsen Terhi Virta, p. 050 524 2888 / terhi.virta@pirha.fi 
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