
AO:n hallituksen jäsenten, 
varajäsenten ja puheenjohtajiston 

valintaprosessi
Jouko Karhunen



AO:n vuosikokouksen 2018 
päätös



LEO:n erityisasema

Entisillä LEO:laisilla on seuraavasta poiketen mandaatti valita 
edustaja AO:n hallitukseen kaudeksi 2020-2021.

Vuosikokouksen 2017 päätös



1. Muodostetaan alueyhdistyksistä 
vaalipiirit 



Alueyhdistys
AO:n jäseniä 

1.3.2019
OAJ Lappi 409

A OAJ Pohjois-Pohjanmaa 800
OAJ Kainuu 136 1345

B OAJ Pohjanmaa 753
OAJ Keski-Suomi 490 1243

C OAJ Pohjois-Savo 514
OAJ Pohjois-Karjala 334 848
OAJ Etelä-Savo 338

D OAJ Etelä-Karjala 217
OAJ Kymenlaakso 306 861

E OAJ Varsinais-Suomi 745
OAJ Satakunta 399 1144
OAJ Pirkanmaa 840

F OAJ Kanta-Häme 315
OAJ Päijät-Häme 265 1420

G OAJ Uusimaa 778
OAJ Pääkaupunkiseutu 1752 2530

9391 9391



2. Keväällä (huhti-toukokuussa) AO:n hallitus 
velvoittaa vaalipiirin suurimman AO:laisen
yhdistyksen puheenjohtajaa tai muuta toimijaa 
ottamaan yhteyttä vaalipiirin muihin AO-laisiin 
yhdistyksiin (puheenjohtajiin).

Jääviyskysymys pitää huomioida



VAALIPIIRIJAKO

Alueyhdistys Vaalipiirin suurin yhdistys

OAJ Lappi
A OAJ Pohjois-Pohjanmaa Oulun seudun ammatilliset opettajat ry (493)

OAJ Kainuu
B OAJ Pohjanmaa

OAJ Keski-Suomi OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian paikallisyhdistys ry  (304)
C OAJ Pohjois-Savo

OAJ Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan ammatilliset 
opettajat ry  (256)

OAJ Etelä-Savo
D OAJ Etelä-Karjala OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry  (170)

OAJ Kymenlaakso

E OAJ Varsinais-Suomi
Turun seudun ammatilliset 
opettajat ry (415)

OAJ Satakunta

OAJ Pirkanmaa

Tampereen seudun 
ammatilliset opettajat 
(TSAO) ry (649)

F OAJ Kanta-Häme
OAJ Päijät-Häme

G OAJ Uusimaa
OAJ Pääkaupunkiseutu OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys ry  (536)



Vaalipiirien toiminta

a) Keväällä 2019 yhdistyksen puheenjohtaja on 
”paimentajana” vaalipiirien kokouksiin

b) Hallitus päätti, että AO kustantaa alueelliset tapaamiset 
seuraavasti. 
1. Suositellaan iltakokouksia, 
2. maksetaan matkat (mahdollista on etävälineiden käyttö), 
3. tarjoilu max 30 € (todelliset kustannukset laskun mukaan) ja
4. perustellusta syystä mahdolliset ansionmenetykset).



c) Tavoitteena se, että vaalipiirin AO:laiset
jäsenyhdistykset keskustelevat keskenään ja sopivat 
ehdokkaistaan AO:n hallitukseen varsinaisiksi ja 
varajäseniksi.

d) Vaalipiiri voi päättää, että sillä on yksi tai useampi 
ehdokas AO:n hallitukseen tai ettei sillä ole 
ehdokasta

d) Vaalipiirit ehdottavat myös ehdokkaansa 
puheenjohtajistoon.



e) Luonnollisesti eri vaalipiirien edustajat voivat 
keskustella keskenään ja sopia yhteisistä 
ehdokkaista.

f) Vaalipiirien ehdokasasettelussa tulee huomioida 
koulutusalat ja -asteet.

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



Vaalivaliokunta

Vaalipiirit ehdottavat tai ilmoittavat jäsenet 
vuosikokouksen vaalivaliokuntaan seuraavasti 
• jos vaalipiiri muodostuu kahdesta alueyhdistyksestä, 

vaalipiiristä tulee kaksi jäsentä vaalivaliokuntaan 
• jos vaalipiiri muodostuu kolmesta alueyhdistyksestä, 

niin se saa vaalivaliokuntaan kolme edustajaa. 



• Vaalivaliokuntaan tulee siis 17 jäsentä. 
• Vaalipiirin edustajilla on mukanaan vuosikokouksen 

vaalivaliokunnassa yhteensä vaalipiirinsä 
alueyhdistystensä äänet siten, kuin alueiden edustajilla 
on ääniä vuosikokouksessa. 



4. Ehdokasasettelu

Ehdokkaat puheenjohtajistoon, hallituksen 
jäseniksi ja hallituksen varajäseniksi julkaistaan 
AO:n verkkosivuilla sovitussa aikataulussa 
ennen vuosikokousta. 



a) Vuosikokouksessa voi tulla esiin myös ns. ”mustia 
hevosia” ehdokkaiksi puheenjohtajistoon, hallituksen 
varsinaisiksi tai varajäseniksi. 

b) On suotavaa, että ehdokkaat tulevat julkiseen 
keskusteluun hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. 



5. Vuosikokouksessa vaalivaliokunta tekee 
ehdotuksen vuosikokoukselle hallituksen 
jäseniksi ja varajäseniksi. 

a) Vaalivaliokunnan tulee huomioida ehdotusta 
tehdessään alueellinen edustavuus sekä koulutusalat 
ja -asteet. 

b) Vuosikokous hyväksyy vaalivaliokunnan esityksen tai 
lähettää sen uudelleen vaalivaliokunnan käsittelyyn. 

c) Vuosikokous valitsee hallituksen 



6. Vuosikokous päättää puheenjohtajistosta 
sääntöjen määräämällä tavalla. 



Kiitos yhteistyöstä
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