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I VAALI- JA ÄÄNESTYSJÄRJESTYS
1§
Vaalitapa
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sääntöjen 10 §:ssä mainitut valtuuston
jäsenet valitaan OAJ:n jäseninä olevien valtakunnallisten piirien ja valtakunnallisten yhdistysten ja näiden alayhdistysten jäsenten keskuudessa
toimeenpantavilla suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisesta valtakunnallisesta vaalipiiristä valitaan vähintään kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi
(2) varajäsentä.
2§
Vaalipiiri, -aika ja -paikka
Vaalipiireinä ovat OAJ:n valtakunnalliset piirit OAO, VOL, YLL ja OAJ-YSI, joka
jakaantuu alueellisiin vaalipiireihin (liite 1). Järjestön hallitus vahvistaa vaali
piirijaon. Vaali toimitetaan joka neljäs vuosi 15.4. mennessä järjestön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla ja sen määräämänä aikana.
Vaalipiiri määrittelee äänestysalueen.
Äänestyspaikkoina ovat työpaikat. Vaalilautakunnat voivat erikseen päättää
myös muista äänestyspaikoista. Ennakkoäänestys toteutetaan sähköisenä.
Vaali voidaan myös toimeenpanna kokonaan sähköisenä äänestyksenä,
mukaan lukien ennakkoäänestys.
3§
Äänioikeus
Äänioikeutettu on valtakunnallisen piirin jäsenyhdistykseen tai sen alayhdistykseen kuuluva jäsenmaksunsa maksanut vaalitoimitusvuoden ensimmäisen päivän jäsentilastossa mukana oleva henkilöjäsen, ellei hän mainitun
päivän jälkeen ole eronnut tai ole tullut erotetuksi. Kullakin äänioikeutetulla
on vaalissa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.
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4§
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen on tämän vaalijärjestyksen 3 §:n mukaan äänioikeutettu
valtakunnallisen piirin jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen
ottaen huomioon OAJ:n sääntöjen 27 §:n määräykset.
1 mom. vaalikelpoisuusehdon täyttävä on vaalikelpoinen vaalitoimitusvuoden ensimmäisen päivän mukaisen jäsenryhmänsä mukaan määräytyvässä
vaalipiirissä.
5§
Vaalin toimielimet
Keskusvaalilautakuntina toimivat valtakunnallisten piirien (OAO, VOL, YLL)
hallitukset tai näiden valitsemat keskusvaalilautakunnat sekä OAJ-YSI:n
osalta alueyhdistysten hallituksen valitsemat keskusvaalilautakunnat,
FSL:n osalta sen hallitus tai sen valitsema keskusvaalilautakunta.
Äänestysalueen vaalilautakuntina toimivat
a) OAO:n osalta sen jäsenyhdistysten alayhdistysten hallitukset (AO:n,
AKOL:n SMOL:n, TOOL:n, SKO:n jäsenyhdistykset) tai niiden valitsemat
vaalilautakunnat ja KSOLLI:n ja KEA:n osalta niiden hallitukset tai
niiden valitsemat vaalilautakunnat.
b) VOL:n osalta sen jäsenyhdistysten hallitukset tai niiden valitsemat
vaalilautakunnat.
c) YLL:n osalta sen jäsenyhdistysten hallitukset tai niiden valitsemat
vaalilautakunnat.
d) OAJ-YSI:n osalta sen alueellisten vaalipiirien kohdalla alueyhdistysten
jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten hallitukset tai niiden
valitsemat vaalilautakunnat.
e) FSL:n osalta sen jäsenyhdistysten hallitukset tai niiden valitsemat
vaalilautakunnat.
Äänestysalueen vaalilautakunta tai vaalilautakuntana toimiva 2 momentin
a-d) kohdissa mainittu hallitus nimeää kunkin äänestyspaikan vaalitoimikunnan kolme jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi. Mikäli äänestyspaikalla on äänioikeutettuja jäseniä viisi (5) tai sitä vähemmän, nimetään vaali
asiamies.
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Vaalitoimikunnan tai vaaliasiamiehen tehtävänä on käytännön vaalitoimituksen hoitaminen äänestyspaikalla.
Keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Järjestön hallitus nimeää vaalin johtoryhmän, joka koostuu kaikkien valta
kunnallisten vaalipiirien ja OAJ:n keskustoimiston edustajista. Järjestön
hallitus nimeää johtoryhmän puheenjohtajan. Johtoryhmän tehtävänä on
koordinoida vaalien järjestelyjä järjestön sääntöjen, tämän vaali- ja äänestysjärjestyksen ja järjestön hallituksen antamien ohjeiden mukaan.
6§
Vaaliluettelot
Vaalin johtoryhmä laatii yhdistys- ja työpaikkakohtaisesti listatut äänestys
aluekohtaiset vaaliluettelot vaalitoimitusvuoden ensimmäisen päivän jäsen
tilaston mukaan. Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa vaalin johtoryhmän
antamien ohjeiden mukaisesti.
7§
Oikaisuvaatimukset
Joka katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, voi
tehdä oikaisupyynnön vaalin johtoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti.
Oikaisuvaatimukset käsitellään vaalin johtoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti ja ratkaistaan tarvittaessa yhdessä asianomaisen vaalilautakunnan
kanssa.
8§
Valitsijayhdistys, perustamisasiakirja ja ehdokaslista
Valitsijayhdistyksen voi muodostaa vähintään kolme (3) samaan vaalipiiriin
kuuluvaa äänioikeutettua jäsentä.
Valitsijayhdistys perustetaan henkilökohtaisin allekirjoituksin tai sähköisesti
varmennetulla asiakirjalla, johon tulee liittää ehdokkaan suostumus ja ehdo
kaslista, mistä käy ilmi ehdokkaan nimi, virka toimi tai tehtävä, kotipaikka,
osoite ja yhdistys.
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Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tulee olla päivätty ja siinä pitää olla
nimetty valitsijayhdistyksen jäsenistä asiamies ja hänen varamiehensä.
Kukin valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan.
Yhdistyksen jäsen ei saa allekirjoittaa useampaa kuin yhden 2. momentissa
tarkoitetun valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan eikä myöskään perustamisasiakirjaa, jossa hän on itse ehdokkaana. Allekirjoitusten tulee olla
selvennettyjä tai sähköisesti varmennettuja.
Jos jäsen on ryhtynyt perustajajäseneksi useampaan kuin yhteen valitsija
yhdistykseen, keskusvaalilautakunnan tulee poistaa hänet niistä kaikista.
Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa.
Asiamiehen tulee toimittaa valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja keskusvaalilautakunnalle vaalin johtoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti.
9§
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Keskusvaalilautakunnan tulee laatia määräpäivään mennessä jätetyistä
ehdokaslistoista yhdistelmä vaaliliitoittain.
10 §
Vaaliliitot
Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus yhtyä vaaliliitoksi
siten, että yhtyvät valitsijayhdistykset tekevät kirjallisen sopimuksen.
Valitsijayhdistys ei saa liittyä useampaan kuin yhteen vaaliliittoon.
Vaaliliiton perustamista koskevassa sopimuksessa on ilmoitettava se tunnus,
joka vaaliliittoon yhtymistä varten on hyväksytty vaaliliitolle. Sopimuksessa
tulee nimetä valitsijayhdistysten asiamiehistä vaaliliiton asiamies ja hänen
varamiehensä.
Sopimus on päivättävä sekä valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton asiamiehen
allekirjoitettava tai sähköisesti varmennettava.
Sopimuksessa voidaan myös ehdottaa vaaliliiton ehdokaslistojen yhdistelmän nimi, johon tulee sisältyä sana vaaliliitto.
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Vaaliliiton asiamiehen on toimitettava vaaliliittoa koskeva sopimus keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti siihen yhtyneiden valitsijayhdistysten
hakemusten kanssa.
11 §
Valmistavat toimenpiteet vaalia varten
Järjestön hallituksen valtuustovaaleista antamien ohjeiden mukaisessa
aikataulussa.
Vaalin johtoryhmä
1.
2.
3.

ilmoittaa vaalipiireille järjestön hallituksen päättämän vaalien
ajankohdan,
toimittaa vaalipiireille tarvittavat vaaliasiakirjalomakkeet
ilmoittaa arvion valittavien valtuuston jäsenten vaalipiirikohtaisesta
jakautumasta.

Keskusvaalilautakunta
1.

2.

3.

4.

5.

6.

6

ilmoittaa vaalilautakunnille tässä vaalijärjestyksessä määrätyt
vaalin toimitukseen liittyvät vaalipiirikohtaiset toimenpiteet ja niiden
aikamäärät,
ilmoittaa valittavien valtuuston jäsenten vaalipiirikohtaisen luku-		
määrän vaalitoimitusvuoden ensimmäisen päivän jäsentilaston
mukaan,
käsittelee valitsijayhdistysten hakemukset ja vaaliliittoja koskevat
sopimukset sekä niihin tehdyt oikaisut ja lisäselvitykset ja tekee
päätökset hakemusten johdosta,
hylkää hakemuksen, ellei sen esittämiä virheitä ole korjattu tai ellei
vaaliliiton muodostamista koskevaa hakemusta ole toimitettu määrä
ajassa tai tämän vaalijärjestyksen mainitsemassa järjestyksessä,
määrää arvalla valitsijayhdistysten kesken tehtyjen vaaliliittojen
keskinäisen järjestyksen laadittavaa ehdokaslistojen yhdistelmää
varten,
varustaa hyväksytyt ehdokaslistat juoksevilla järjestysnumeroilla siten,
että arpomisen mukaan järjestyksessä ensimmäiseksi tulleeseen
vaaliliittoon kuuluvat ehdokaslistat varustetaan ensimmäisillä numeroilla alkaen numerosta kaksi, järjestyksessä toisen vaaliliiton ehdokas
listat samalla tavalla seuraavilla järjestysnumeroilla (jne.) sekä
erillisiksi jääneet ehdokaslistat viimeisillä järjestysnumeroilla,
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7.

8.

9.
10.
11.
12.

laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista ehdokaslistojen yhdistelmän.
Yhdistelmään otetaan ehdokaslistat järjestettyinä niin, että samaan
vaaliliittoon kuuluvat ehdokaslistat numerojärjestyksessä yhdistetään
yhteisen otsikon alle sekä erotetaan muista vaaliliitoista siten, että
käy selvästi ilmi, mitkä ehdokaslistat kuuluvat mihinkin vaaliliittoon.
Vaaliliittojen ulkopuolelle jäävät ehdokaslistat otetaan yhdistelmään
viimeisinä järjestysnumeronsa mukaan,
ilmoittaa vaalilautakunnille missä laskentakeskuksessa ja mihin
mennessä sekä millä tavoin toimitettuina äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjan on oltava perillä ehtiäkseen mukaan laskentaan,
lähettää tarpeellisen määrän ehdokaslistojen yhdistelmiä kaikille
vaalilautakunnille sekä valitsijayhdistysten asiamiehille,
ilmoittaa vaalilautakunnille, milloin ja missä ääntenlaskenta
suoritetaan,
toimittaa jokaiselle vaalilautakunnalle tarpeellisen määrän äänestyslippuja, joiden lukumäärä tulee käydä erikseen selville
antaa ohjeet äänestyslippujen leimaamisesta.

Keskusvaalilautakunnan tulee vaalin johtoryhmän antamien ohjeiden
mukaisessa järjestyksessä tarkistaa valitsijayhdistysten hakemukset sekä
vaaliliittoja koskevat sopimukset.
Milloin keskusvaalilautakunta toteaa, ettei vaaliasiakirjoja ole tämän vaalijärjestyksen mukaisesti laadittu tai että vaaliliitolle ehdotettu nimitys saattaa
aiheuttaa sekaannusta, keskusvaalilautakunnan tulee antaa muistutus siitä
vaaliliiton asiamiehelle ja ilmoittaa samalla muistutuksen syy.
Vaaliliiton ja valitsijayhdistyksen asiamiehellä on oikeus vaalin johtoryhmän
ilmoittamaan määräaikaan mennessä oikaista ne kohdat, joita vastaan muistutuksia on tehty tai antaa pyydetty lisäselvitys.
12 §
Vaalitoimitus
12a §
Ennakkoäänestys
Äänestäjä voi äänestää myös ennakkoon sähköisesti järjestön hallituksen
määräämällä tavalla ja sen määräämänä aikana.
Vaalin johtoryhmä antaa yksityiskohtaiset ennakkoäänestysohjeet vaali
lautakunnille ja jäsenistölle.
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Vaalin johtoryhmä kirjaa sähköisesti ennakkoäänestäneet ja toimittaa sen
mukaisen vaaliluettelon keskusvaalilautakunnalle ja valtakunnallisten piirien jäsenyhdistysten alayhdistysten hallitukselle ja alueyhdistysten jäsenyhdistysten/niiden alayhdistysten hallitukselle. FSL:n osalta vaaliluettelo
toimitetaan sen jäsenyhdistysten hallitukselle.
12b §
Uurnavaalitoimitus äänestyspaikoilla
Äänestyspaikan vaalitoimikunnan tai vaaliasiamiehen tehtävänä on ryhtyä
kaikkiin vaalin toimittamista varten tarpeellisiin toimiin sekä valvoa, että
vaalipaikalla on nähtävänä riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä.
Vaalitoimikunnan tai vaaliasiamiehen on myös huolehdittava siitä, että
äänestäjä voi säilyttää vaalisalaisuutensa.
Vaalitoimitus tapahtuu kullakin äänestyspaikalla vaalilautakunnan ilmoittamina kellonaikoina.
12c §
Vaalitoimitus sähköisenä
Keskusvaalilautakunnan päätöksellä voidaan varsinainen äänestys suorittaa
vaihtoehtoisesti sähköisenä. Sähköistä äänestystä voidaan käyttää valtakunnallisen vaalipiirin tai sen yksittäisen äänestysalueen/-alueiden osalta.
Vaalin johtoryhmä antaa yksityiskohtaiset äänestysohjeet.
13 §
Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen määrääminen
Äänten laskeminen
Uurnavaalitoimituksen päätyttyä vaalitoimikunta tai vaaliasiamies laskee
äänestyslippujen lukumäärän niitä avaamatta, toimittaa ne sekä käyttämättömät äänestysliput ja vaalipöytäkirjan liitteineen vaalin johtoryhmän
antamien ohjeiden mukaan paikallisyhdistykselle tai suoraan alueelliseen
laskentakeskukseen äänten laskentaa varten.
Alueellisissa laskentakeskuksissa toimitettavaan ääntenlaskentaan otetaan
mukaan vain määräaikaan mennessä saapuneet äänestysliput.
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Myöhästyneitä lähetyksiä ei avata ja ne hävitetään vaalin johtoryhmän antamien ohjeiden mukaan sopivaksi katsotun ajan kuluttua vaalin vahvistamisesta.
Kaikkien vaalipiirien ääntenlaskenta toimitetaan järjestön hallituksen osoittamissa alueellisissa laskentakeskuksissa sähköisen äänestyksen ääntenlaskentaa lukuun ottamatta. Äänet lasketaan vaalipiirikohtaisesti. Ääntenlaskennasta vastaavat OAJ-YSI:n alueellisten vaalipiirien osalta alueyhdistysten
hallitusten valitsemat keskusvaalilautakunnat ja valtakunnallisten vaalipiirien osalta niiden keskusvaalilautakuntien alueellisiin laskentakeskuksiin
valtuuttamat edustajat keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Vaalin
johtoryhmä ohjeistaa laskentakeskustyötä.
Alueellisissa laskentakeskuksissa lasketaan kaikki äänestysliput ja merkitään niiden lukumäärä vaalipöytäkirjaan. Ennakkoäänestäneiden luettelo
liitetään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen äänestysliput avataan ja niiden joukosta erotetaan tarkastuksessa mitättömäksi todetut liput, jotka arkistoidaan
erikseen.
Äänestyslippu on mitätön:
1. jos ehdokaslistan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, mitä
ehdokaslistaa se tarkoittaa,
2. jos äänestyslipun luvussa on merkitsemällä osoitettu useampia kuin
yksi ehdokas
3. jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan
toimittamaa äänestyslippua,
4. jos äänestyslippu on leimaamaton,
5. jos äänestyslippuun on kirjoitettu muun kuin ehdokkaan nimi, erityinen
tuntomerkki tai siihen on tehty muunlainen asiaankuulumaton merkintä.
Laskentakeskusten tulee ilmoittaa viipymättä laskennan päätyttyä vaalipiirien ehdokaskohtaiset (valtakunnallisten piirien osalta aluelaskentakeskuskohtaiset) äänimäärät OAJ:n valtakunnalliseen vaalien laskentakeskukseen.
Laskentatoimituksesta laaditaan pöytäkirja, josta tulee käydä ilmi vaalipiirissä äänioikeutettujen määrä, annettujen äänten kokonaismäärä, hylättyjen
äänten määrä ja ehdokaskohtaiset äänimäärät. Valtakunnallisten vaalipiirien
osalta pöytäkirjataan vastaavat tiedot laskentakeskuskohtaisesti (OAO:n
osalta lisäksi valtakunnallisten jäsenyhdistysten mukaan eriteltynä). Pöytäkirja toimitetaan laskennan päätyttyä valtakunnalliseen vaalien laskentakeskukseen.
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Vaalin vaalipiirikohtaiset tulokset lasketaan OAJ:n valtakunnallisessa laskentakeskuksessa, jonka työtä johtaa vaalin johtoryhmä.
Vaalien tuloksen määrääminen
Ääniä laskettaessa saman ehdokaslistan hyväksi annetut äänet lasketaan
ensiksi yhteen. Sen jälkeen lasketaan kunkin vaaliliiton äänimäärä, joka on
sama kuin vaaliliittoon kuuluvien ehdokaslistojen äänimäärien summa.
Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden järjestyssijat määräytyvät heidän
vaaliliitoissa saamiensa äänimäärien mukaan.
Edellä mainitussa järjestyksessä annetaan vaaliliiton ehdokkaille vertaus
luvut siten, että ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaaliliiton
koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen jne.
Milloin ehdokkaiden äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan järjestys arpomalla.
Vaalin johtoryhmä määrää vaalipiirikohtaisesti järjestön sääntöjen edellyttämän määrän valtuuston jäsenten vaaliliittokohtaisia varamiehiä siitä vaaliliitosta, josta edustaja tai ehdokas on valittu, taikka jollei sellaista ole, sen
ehdokkaan, jolla vaaleissa valittujen jälkeen on suurin vertausluku.
Mikäli vertausluvut käyvät tasan, ratkaisee arpa.
Valtakunnallisen laskentakeskuksen työstä vaalien johtoryhmä laatii pöytäkirjan, josta käy ilmi kaikki valitut valtuuston jäsenet, sekä ne, jotka tulevat
valtuuston jäsenten vaaliliittokohtaisiksi varamiehiksi. Pöytäkirjaan tulee
liittää kaikki vaalien tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat. Nämä asiakirjat sijoitetaan OAJ:n arkistoon.
Vaalin johtoryhmä julkistaa vaalin tulokset valtakunnallisesti samanaikai
sesti.
OAJ:n hallitus vahvistaa vaalin tuloksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalitoimituksen päättymisestä
Mahdollinen oikaisupyyntö vaalin tuloksesta tulee tehdä kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta OAJ:n
hallitukselle.
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II ÄÄNESTYSJÄRJESTYS
Tätä äänestysjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin silloin, kun järjestetään
OAJ:n säännöissä määrätty
1.
2.

hallituksen erikseen määräämässä asiassa päättämä liittoäänestys tai
hallituksen tai valtuuston päättämä neuvoa-antava liitto- tai jäsen-	
äänestys.

Liittoäänestyksellä tarkoitetaan äänestystä, jossa jokaisella OAJ:n jäsen
yhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsenellä on äänioikeus.
Jäsenäänestyksellä tarkoitetaan liittomuotoisessa yhdistyksessä äänestystä,
jossa äänivaltaa käyttävät vain OAJ:n jäsenyhdistykset.
Liittoäänestystä varten hallitus tai milloin valtuusto päättää neuvoa-antavasta liittoäänestyksen järjestämisestä, valtuusto päättää ne vaihtoehdot,
joiden kesken äänestetään. Vaihtoehtojen on oltava selvästi toisistaan
erottuvia.
Liittoäänestys toimitetaan hallituksen antamien ohjeiden mukaan ja soveltuvin osin valtuuston vaalia koskevan vaalijärjestyksen mukaisesti.
OAJ:n hallitus toteaa liittoäänestyksen tuloksen, joka on samalla OAJ:n
päätös.
Neuvoa-antava liitto- tai jäsenäänestys toimitetaan samalla tavalla.
Valtuuston päättämän äänestyksen tulos lähetetään OAJ:n hallitukselle,
joka ilmoittaa tuloksen valtuustolle.
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LUE NETISTÄ

www.oaj.fi

SEURAA SOMESSA

Facebook /oajry
Twitter @oajry
Instagram @oajry
Youtube /oajvideot

