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TIEDOTE JHL:N EHDOKASASETTELUSTA JA LUOTTAMUSMIESVAALEISTA 

Ehdokasasettelu 

Ehdokasasettelu suoritetaan 14.-21.2. klo 15 asti. Aikaisemmassa ehdokasasettelussa jätettyjä ehdokassuos-

tumuksia ei oteta huomioon. 

Suostumus on annettava kirjallisesti, ja se toimitetaan Eteläpuisto 12 JHL:n postilaatikkoon. Kuoreen laite-

taan merkintä ”JHL vaalitoimikunta”. 

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisia ovat Porin kaupungissa työskentelevät JHL:n yhdistyksissä Porin JHL ry 027, Porin kunnalliset 

JHL ry 062 ja Porin teknisen alan henkilöstö JHL ry 173 sekä muiden JHL:n yhdistysten jäsenet, jotka ovat työ- 

tai virkasuhteessa Porin kaupungilla ja sen liikelaitoksilla kyseisellä toimialueella, jonka palveluksessa oleville 

vaaliohjesäännön mukainen pääluottamusmies tai päätoiminen luottamusmies valitaan. 

Jokainen jäsen voi asettua ehdolle pääluottamusmiehen, koordinoivan luottamusmiehen tehtävään, vara-

pääluottamusmiehen tai koordinoivan varapääluottamusmiehen tehtävään. 

Valittavat luottamusmiehet 

Päätoimisia pääluottamusmiehiä valitaan kaksi (2) ja heille varat sekä lisäksi päätoiminen koordinoiva luot-

tamusmies ja hänelle vara. Ehdolle asetettavan henkilön on oltava Porin kaupungin palveluksessa. 

Pääluottamusmies(ten) ja päätoimisen luottamusmiehen toimialueet ovat vaaliohjesäännön mukaiset. Valit-

tavan luottamusmiehen on oltava siltä toimialueelta ja työpaikalta tai ammattialalta, jonka jäseniä hän edus-

taa.  

Valittavat alakohtaiset luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitaan seuraaville toimialueille (14 kpl) 

• Sivistystoimiala 

o Varhaiskasvatusyksikkö 

▪ Perhepäivähoito (ei kiinteä vapautus) 

▪ Päiväkodit 

o Opetusyksikkö 

▪ Perusopetus 

▪ Erityisopetus 

▪ Liikunta- ja nuoriso- sekä kulttuuriyksiköt: (ajankäytöllä 4 h/viikko) 

• Tekninen toimiala 

o Infrayksikkö 

▪ Kunnossapito 

▪ Rakentaminen 

▪ Logistiikka 

▪ Liikuntapaikat 

o Tilayksikkö 

▪ Kiinteistönhoito 

▪ Toimitilojen ylläpitopalvelut ja tilajohtaminen 

• Palveluliikelaitos 

o Ateria 

o Puhtaus 

• Porin Vesi                                           
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Mikäli jonkun alakohtaisen luottamusmiehen vaalissa ei ole asetettu yhtään ehdokasta, voivat yhdistysten 

puheenjohtajat päättää siirtää em. alakohtaisen luottamusmiehen paikan jollekin toiselle työpaikalle ja am-

mattialalle sovittuaan siitä työnantajan kanssa. Tällöin tämän alakohtaisen luottamusmiehen vaali järjeste-

tään tämän vaaliohjesäännön mukaisesti sovittuna aikana. Vaalien aikataulusta päättävät yhdistysten pu-

heenjohtajat tai (tarvittaessa vaalitoimikunta). Jos ehdokkaita on vain yksi, todetaan ehdokas valituksi (sopu-

vaali) 

Varaluottamusmiehen valinta silloin, kun ehdokkaita ei ole, hoidetaan niin, että luottamusmiesäänestyksessä 

toiseksi tullut tulee valituksi varaluottamusmieheksi.  

Vaaliajankohdat 

Sähköinen e-vaali järjestetään alkaen 2.3. klo 12.00 ja päättyen 7.3.2023, klo 12.00. 

Uurnavaali työpaikoilla tapahtuu 13.-17.3.2023, työpaikkakohtaiset ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin 

*** 

Tarkistathan ajantasaiset tietosi jäsenrekisterissä, jotta vaaleja koskevat viestit saadaan toimitettua perille.  

Lisätietoja saa vaalitoimikunnalta 
Mäkisalo Jari, jari.makisalo@pori.fi 
Pasi Pohjola, pasi.pohjola@pori.fi 
Heino Oili, oili.heino@pori.fi 
Kukkakorpi Raija, kukkarai@gmail.com 
 


