VOL:n VALTUUSTOVAALIT 2022
Opettajien Liitolle valitaan maalis-huhtikuussa 2022
Varhaiskasvatuksen
järjestettävissä vaaleissa 45-jäseninen valtuusto. Vaalit toteutetaan
sähköisinä vaaleina siten, että sähköinen ennakkoäänestysaika on 28.2.14.3.2022. Varsinainen sähköinen äänestysaika on 4.-5.4.2022.
Äänestäminen tapahtuu OAJ:n jäsensivujen Omat tiedot-sovelluksen kautta.
Samanaikaisesti järjestetään OAJ:n valtuustovaalit, joissa VOL on
valtakunnallinen vaalipiiri. OAJ:n verkkosivuilta löytyvät yksityiskohtaiset
ohjeet mm. ehdolle asettumisesta ja vaaliliiton perustamisesta.
HUOM! Edellä mainitut ohjeet ovat hyödynnettävissä tarvittavien kannattajien
määrää lukuun ottamatta myös VOL:n valtuustovaaleissa.
VOL:n uusi valtuusto järjestäytyy kevätkokouksessa toukokuussa 2022.
Valtuuston järjestäytymiskokouksessa valitaan nelivuotiskaudelle liiton
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.
ääntöjen mukaan valtuutetuille ei valita henkilökohtaisia varajäseniä.
Varajäsenet toimivat yleisvarajäseninä ja heitä valitaan vaalipiireittäin yksi
enemmän kuin varsinaisia valtuuston jäseniä.
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Valtuuston vaaleissa vaalipiirejä on 12, joista valtuustoon valitaan kaikkiaan
45 varsinaista jäsentä ja 57 varajäsentä. Tarjolla on siis yhteensä 102
paikkaa.

VAALIPIIRIT JA VALTUUSTOPAIKAT VOL-VAALEISSA

V

arhaiskasvatuksen Opettajien Liiton äänestys- ja vaalijärjestyksessä
todetaan vaalipiireistä ja valtuustopaikoista seuraavaa:

Vaalipiirit ja valtuustopaikat vaalipiireittäin:
o Valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten maa on jaettu 12
vaalipiiriin. Vaalipiirit noudattelevat maakuntarajoja, poikkeuksina
pääkaupunkiseutu, liiton ruotsinkieliset jäsenet, joiden yhdistykset
muodostavat oman valtakunnallisen vaalipiirinsä sekä yhdistykset,
joiden toiminta-alue ylittää maakuntarajan, jolloin yhdistyksen kaikki
jäsenet kuuluvat yhdistyksen kotipaikan mukaiseen vaalipiiriin.
o

Vaalipiirit muodostuvat seuraavasti;
1) Helsinki, 2) Espoo ja Vantaa, 3) Muu Uusimaa, 4) Satakunta ja
Varsinais-Suomi, 5) Kanta-Häme ja Pirkanmaa, 6) Keski-Suomi ja
Päijät-Häme, 7) Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso, 8) PohjoisKarjala ja Pohjois-Savo, 9) Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaa 10) Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
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11) Lappi sekä 12) VOL:n ruotsinkieliset yhdistykset.
o Liiton hallitus vahvistaa kunkin vaalipiirin valtuustoedustajien ja
varaedustajien määrän vaalivuoden 1. tammikuuta
jäsenrekisteritietojen perusteella.
Valtuuston vaalissa paikat jaetaan vaalipiirien jäsenmäärien suhteessa
kuitenkin siten, että kullakin vaalipiirillä on vähintään kaksi
valtuustopaikkaa.
Vaalipiirien valtuustopaikkojen määrät selviävät siis tulevan vuodenvaihteen
jäsenmäärien perusteella ja hallitus vahvistaa paikkajaon vuoden 2022
ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa. Vaalipiirien valtuustopaikkojen
määristä tiedotetaan heti ko. päätöksen jälkeen.
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus:
o Äänioikeutettu ja vaalikelpoinen (siis oikeus asettua ehdokkaaksi) on
VOL:n jäsenyhdistysten varsinainen jäsen, joka on maksanut hänelle
määrätyn jäsenmaksun ja joka on merkitty jäsenrekisteriin vaalivuoden
tammikuun 1. päivänä; ellei hän mainitun päivän jälkeen ole eronnut
tai tullut erotetuksi.
o Vaalipiiri, jossa jäsen käyttää äänioikeuttaan, määräytyy jäsenen
jäsenyhdistyksen kotipaikan mukaan vaalivuoden helmikuun
ensimmäisen päivän jäsentiedon perusteella. Työelämän ulkopuolella
olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja samojen periaatteiden mukaisesti.
VOL:n ruotsinkielisiin yhdistyksiin kuuluvien jäsenten äänioikeus on
sidottu yhdistyksen jäsenyyteen.
o Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla
siirtää toiselle. Pedagogisilla, kannatus-, kunnia- ja eläkeläisjäsenillä ei
ole äänioikeutta.
o Vaalivuoden tammikuun ensimmäisen päivän tietojen mukainen
jäsenrekisteri muodostaa vaaliluettelon.

EHDOKASASETTELUN TOTEUTTAMINEN
VOL:n äänestys- ja vaalijärjestyksessä todetaan ehdokasasettelusta
seuraavaa:
o Ehdokkaaksi voi asettua jäsen, jota kannattaa vähintään yksi samaan
vaalipiiriin kuuluva äänioikeutettu jäsen.
o Kukin jäsen voi kannattaa vain yhtä ehdokasta.
o Ehdokasasiakirjaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus sekä
ehdokkaan nimi, virka tai toimi, kotipaikka, yhdistys ja yhteystiedot.
o Ehdokasasiakirjan tulee olla päivätty ja se varmennetaan sähköisesti
tai henkilökohtaisilla allekirjoituksilla, joiden tulee olla selvennettyjä
o Ehdokasasiakirja toimitetaan keskusvaalilautakunnalle tämän
ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Ehdokasasiakirjat toimitetaan
keskusvaalilautakunnalle sen antamien ohjeiden mukaisesti.
Ehdokkaan asettaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä
valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, joka löytyy OAJ:n jäsensivujen
Omat tiedot -sovelluksessa. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan täyttää
ehdokkaan kannattajana samalla toimiva valitsijayhdistyksen asiamies.
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Ehdokas voidaan asettaa myös täyttämällä, päiväämällä ja allekirjoittamalla
Omat tiedot -sovelluksesta ladattavissa oleva ehdokasasiakirja, jonka
allekirjoituksia lukuun ottamatta voi myös täyttää sähköisesti.
HUOM! Ehdokas ei voi toimia toisen ehdokkaan asiamiehenä/kannattajana
eikä asiamies/kannattaja voi toimia ehdokkaana!
Sähköisen ehdokasasettelun askelmerkit:
1. Vaalikelpoinen jäsen ryhtyy ehdokkaan asiamieheksi/kannattajaksi ja luo
jäsensivujen Omat tiedot-sovelluksessa ehdokkaan valitsijayhdistyksen (OHJE)
2. Valitsijayhdistykseen nimetty ehdokas hyväksyy ehdokkuutensa Omat tiedotsovelluksessa (OHJE)
3. Kannattajat hyväksyvät roolinsa Omat tiedot- sovelluksessa (OHJE)
4. Asiamies lähettää valitsijayhdistyksen hyväksyttäväksi (ohje kohdassa 1.)
5. Keskusvaalilautakunnan vaalisihteeri hyväksyy valitsijayhdistyksen

VAALILIITTOJEN SOLMIMINEN

V

arhaiskasvatuksen Opettajien Liiton äänestys- ja vaalijärjestyksessä
todetaan ehdokkaiden vaaliliitosta seuraavaa:

o Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi siten,
että ehdokkaat tekevät kirjallisen sopimuksen. Ehdokas voi liittyä vain
yhteen vaaliliittoon.
o Vaaliliiton solmimista koskevassa sopimuksessa on ilmoitettava se nimi,
joka vaaliliittoon yhtymistä varten on hyväksytty vaaliliitolle. Vaaliliiton
nimeen tulee sisältyä sana vaaliliitto. Sopimuksessa on nimettävä
ehdokkaita kannattaneiden keskuudesta vaaliliiton asiamies.
o Sopimus on päivättävä ja sekä valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton asiamiehen
allekirjoitettava tai sähköisesti varmennettava.
o Vaaliliiton asiamiehen on toimitettava vaaliliittoa koskeva sopimus
keskusvaalilautakunnalle. Vaaliliittosopimus suositellaan toimittamaan
keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti siihen yhtyneiden ehdokkaiden
ehdokasasiakirjojen kanssa.
Vaaliliiton perustajana toimii ja samalla vaaliliittosopimuksen ensisijaisesti
sähköisesti laatii joku vaaliliittoon liittyvien ehdokkaiden asiamiehistä.
Vaaliliitto voidaan a) luoda samalla, kun luodaan valitsijayhdistys, b) luoda
myöhemmin, tai c) liittää ehdokas mukaan jo olemassa olevaan vaaliliittoon.
Vaaliliittojen perustamiseen tarvittava vaaliliittosopimus on myös tarvittaessa
ladattavissa Omat tiedot -sovelluksesta ja sen voi allekirjoituksia lukuun
ottamatta täyttää sähköisesti.
Ohje vaaliliiton luomisesta on liitteenä. Kyseessä on sama ohje kuin OAJ:n
valtuustovaaleissa, mutta täysin hyödynnettävissä myös VOL-vaaleissa.
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EHDOKASTIETOJEN ILMOITTAMINEN
VOL:n vaalisivuille tullaan avaamaan vaaligalleria ehdokkaiden esittelyä
varten. Jokaisen ehdokkaan tulee ehdokkuutensa hyväksymisen yhteydessä
antaa Omat tiedot -sovelluksessa pyydetyt tiedot, jotka koostuvat
henkilötiedoista, valokuvasta sekä määrämittaisesta ehdokasesittelystä
(OHJE ehdokastietojen syöttämisestä).
HUOM! Kuvan lisäämisen kanssa on ollut haasteita ja ongelmaa korjataan
parhaillaan. Ehdokastiedot voi kuitenkin syöttää ensin ja käydä lisäämässä
kuvan myöhemmin.

EHDOKAS- JA VAALILIITTOASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE
Mikäli ehdokkaan asettamiseksi tarvittava valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirja ja vaaliliittosopimus (tarvittaessa) laaditaan paperisena,
tulee päivätyt, allekirjoitetut ja skannatut asiakirjat toimittaa liiton toimistolle
osoitteeseen harri.myllynen@vol.fi siten, että ne ovat perillä viimeistään
15.1.2022

MUUTA HUOMIOITAVAA
altuuston jäsen ei liiton sääntöjen mukaan voi samanaikaisesti toimia liiton
hallituksen varsinaisena jäsenenä. Jos valtuuston jäseneksi tai
varajäseneksi valittu henkilö tulee valituksi liiton hallitukseen, nousee hänen
tilalleen varavaltuutettu. Hallituksen varajäseneksi valituksi tuleva valtuuston
jäsen/ varajäsen voi jatkaa valtuuston jäsenenä/varajäsenenä. Hänen tulee
kuitenkin jäävätä itsensä valtuustotyöskentelystä silloin kun vaalipiirin
hallituksen jäsen on estynyt osallistumasta valtuuston kokouksen yhteydessä
olevaan hallituksen kokoukseen. Tällaisissa tapauksissa hallituksen varajäsen
osallistuu kokoukseen sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenenä ja
valtuustotyöskentelyyn osallistuu varajäsen kyseisestä vaalipiiristä.
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Keskusvaalilautakunnan puolesta,

Harri Myllynen
Järjestöpäällikkö
VOL ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HKI
puhelin
050-5506254
sähköposti harri.myllynen@vol.fi

