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Alustava ehdotus Suomen Pankin luottamushenkilöjärjestelmäksi 

Luottamushenkilöitten tehtävät 

Alustavan suunnitelman mukaan luottamushenkilöitten ensi -

sijaisena tehtävänä olisi toimia yhdysmiehenä virkailijayhdis-

tyksen hallituksen ja kOe osaston tai henkilökuntaryhmän välillä. 

Luottamushenkilöt välittäisivät hallitukselle kaikkien pankki -· 

laisten mielipiteitä~ toivomuksia, valituksia ja ehdotuksia. 

Luottamushenkilöllä olisi mahdollisuus olla läsnä pääjohtajan 

kuukausittain tapahtuvissa neuvottelutilaisuuksissa, joissa kes-

kustellaan erilaisista henki16kuntaa koskevista kysymyksistä. 

Hän voi myös yhteistyössä hallituksen kanssa ottaa jonkin osas

toaan/ryhmäänsä koskevan tai yleistä mielenkiintoa herättävän 

asian käsiteltäväksi kOe tilaisuuksissa. 

Tarkoituksena on myös tehostaa informaatiotoimintaa virkai-

lijayhdistyksen hallituksen ja muiden pankkilaisten välillä. 

Luottamushenkilölle olisi sen vuoksi informointivelvollisuus 

sekä hallitukselle että osaston henkilökuntaan/ryhmänsä jäseniin 

nähden. 

Luottamushenkilön olisi myös määrä toimia mielipiteiden, 

toivomuksien y valitusten ja ehdotusten välittäjänä oman osastonsa/ 

ryhmänsä ja sen johdon välillä sekä neuvotella osaston/ryhmän 

ongelmista osaston tai ryhmän johdon kanssa. 

Luottamushenkilöille ; -pi täisi suoda mah-

dollisuus hoitaa kOe tehtäviään pääasiassa työaikana ilman että 
~~ 

~-~ heidän etenemis- ja palkankorotusmahdollisuutensa siitä väheni-
\;..vv sivät. 
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Organisaatio 

Alustavasti on suunniteltu, että valittaisii~ yksi luotta 

mushenkilö keskimäärin 50 pankkilaista kohden. Koska osastcjen 

koko vaihtelee suuresti~ monet pienemmät osas to t ilmeisesti 

joutuvat valitsemaan yhteisen luottamushenkilön. Toiminnan 

tehostamiseksi olisi ehkä tällöin tarkoituksenmukaista, että 

jokainen osaryhmä valitsisi itselleen oman edustajan ja nämä 

edustajat muodostaisivat luottamusneuvoston, jonka puheenjohtaja 

esim. toimisi ryhmän varsinaisena luottamushenkilönä. Kulloin---
kin käsiteltävän asian luonteesta riippuen voisi luottamushenki-

lönä toimia myös joku muu neuvoston jäsenistä mikäli neuvosto 
-~ ---- ----------. ~ 

hänet siihen valtuuttaisi. 

Luottamushenkilöitten valinta 

~~t'~t- Luottamushenkilöt valittaisiin yleisen ja yhtäläisen vaali
- "( . P .(.; 1: eI-

j ~ ,Iv ,foVVJl oikeuden perusteella kustakin ryhmästä. /vaali--!ja äänestyskel-
v k 0 / • 

vNJ..V poinen olisi siten jokainen osastoon tai ryhmään kuuluva~ lukuun-

ottamatta osastojen johtoa . 

. \"\A ~yJ~ raavanlainen: 

Il.~ ! ? 1) 

Vaalisysteemi voisi olla esim. seu-

<~./ . 
f''/1 

Esim. 5 osastoon/ryhmään kuuluvaa asettaa määräaikaan mennessä 

ehdokkaansa, varmistettuaan ensin että ehdokas on valmis ottamaan 

tehtävän vastaan. 

2) Kohdassa 1) mainitulla tavalla saatujen ehdokkaiden v~lillä 

toimitettaisiin sitten luottamushenkilön/neuvoston vaali. Tämä 

vaali voi olla joko suljettu tai avoin. Jos kuitenkin yksikin 

osaston/ryhmän jäsen sitä toivoo on äänestys toime enpantava sul --

jettuna. 
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Haarakonttorit 

Haarakonttorit valitsisivat kukin luottamushenkilön omasta 

.Ifl,v' 7 '( 
tvt~ J\t ' . 

piiristään; jokaiselle ao.· konttorissa työskentelevälle olisi 

suotava mahdollisuus ottaa osaa vaaleihin sekä ilmaista käsityk-

siään luottamushenkilön edelleen välitettäväksi. Yhteydenpito 

virkailijayhdistyksen halli tuksen kanssa tulisi ilmeisesti pää·-

asiassa tapahtumaan kirjeitse tai puhelimitse. Kuitenkin haara-

konttorien luottamushenkilöille pitäisi muutaman kerran vuodessa 

varata tilaisuus hallituksen ja muiden luottamushenkilöitten 

kanssa osallistua pääjohtajan palavereihin nimenomaan silloin 

kun käsitellään haarakonttoreita koskevia asioita. 


