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Vaalipiirityöskentely    
 

AO ry:n vuosikokous 2018 hyväksyi alla olevan esityksen vaalipiirityöskentelystä. 

Ohjeistusta on tarkennettu vaalipiiritapaamisen 1.9.2020 perusteella työvaliokunnassa 24.9.2020 ja 
hyväksytty hallituksessa 8.10.2020. 

 

1. Vaalipiirit (kts. liite) 
 

2. Vaalipiirin suurimman AO-laisen yhdistyksen puheenjohtaja ottaa yhteyttä vaalipiirin muihin AO-
laisiin yhdistyksiin (puheenjohtajiin) 

• AO:n hallituksella ja varajäsenillä on vastuualueet. He voivat toimia asiantuntijajäseninä 
puheenjohtajan apuna 

• Vaalipiirin AO-laiset jäsenyhdistykset keskustelevat keskenään ja sopivat ehdokkaistaan 
AO:n hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi 

 Vaalipiiri voi päättää, ettei sillä ole ehdokasta tai sillä on yksi tai useampi ehdokas 
 Vaalipiirit ehdottavat myös ehdokkaansa puheenjohtajistoon (seuraava vaali v. 2021) 
 Vaalipiirien edustajat voivat keskustella keskenään ja sopia yhteisistä ehdokkaista 
 Vaalipiirien ehdokasasettelussa tulee huomioida koulutusalat ja -asteet 

• Millään vaalipiirillä ei ole olemassa suoraa mandaattia hallituspaikkaan, vaan paikka tulee 
vaalipiirien välisen yhteistyön ja vuosikokouksessa mukana olevien äänimäärien kautta 
 

3. Vaalipiirit ehdottavat/ilmoittavat jäsenet vuosikokouksen vaalivaliokuntaan, siten että, jos vaalipiiri 
muodostuu kahdesta alueyhdistyksestä, vaalipiiristä tulee kaksi jäsentä vaalivaliokuntaan ja jos 
vaalipiiri muodostuu kolmesta alueyhdistyksestä, niin se saa vaalivaliokuntaan kolme edustajaa 

 Vaalivaliokuntaan valitaan 17 jäsentä 
 Vaalipiirin edustajilla on vuosikokouksessa yhteensä mukanaan vaalipiirinsä 

alueyhdistystensä äänet siten, kuin alueiden edustajilla on ääniä vuosikokouksessa  
 

4. Ehdokkaat puheenjohtajistoon, hallituksen jäseniksi ja hallituksen varajäseniksi julkaistaan AO:n 
verkkosivuilla sovitussa aikataulussa (30 vrk) ennen vuosikokousta. 

 
5. Vuosikokouksessa vaalivaliokunta tekee ehdotuksen vuosikokoukselle hallituksen jäseniksi ja 

varajäseniksi. 
• Vaalivaliokunnan tulee huomioida ehdotusta tehdessään alueellinen edustavuus sekä 

koulutusalat ja -asteet 
• Vuosikokous hyväksyy vaalivaliokunnan esityksen tai lähettää sen uudelleen vaalivaliokunnan 

käsittelyyn 
 Vuosikokous valitsee hallituksen 

 
6. Vuosikokous päättää puheenjohtajistosta sääntöjen määräämällä tavalla. 

 

Vaalipiirityöskentelyyn on varattu 800 € vaalipiirikohtainen määräraha, josta vaalipiirin 
puheenjohtajan palkkioon on varattu 40 €/tunti (max. 10 tuntia) ja loput kokouskuluihin. AO ry 
korvaa yhden kokouksen osalta osallistujien matkakustannukset. Suositeltavaa on hyödyntää 
vaalipiirityöskentelyssä esim. Teams-kokouksia. 
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