
 
 

SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry,                 VAALI- JA MENETTELYTAPAOHJESÄÄNTÖ 
Handels- och kulturlärarna i Finland rf 
     
    13.4.2019 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Valittaessa henkilöitä liiton toimielimiin ehdokkaina voivat olla liiton ja jä 
senyhdistysten äänioikeutetut henkilöjäsenet. 

 
 
VALTUUSKUNNAN VAALI- JA MENETTELYTAPAOHJE 
 
 
1 
VALTUUSKUNNAN VALINTA 
 
 Liiton valtuuskuntaan valitaan joka neljäs vuosi SKO-päivien yhteydessä 32 

varsinaista ja 18 varajäsentä nelivuotiskaudeksi. Uuden valtuuskunnan toimi-
kausi alkaa SKO-päivien yhteydessä pidettävästä valtuuskunnan järjestäyty-
miskokouksesta ja päättyy valtuuskunnan kevätkokoukseen. 

1.1 
EHDOKASASETTELU  
1.1.1 
Jäsenyhdistyksen kokous 
 
  Kokous nimeää valtuuskuntaehdokkaat valtuuskunnan kevätkokousta edeltä-

vänä vuonna vaalipiirin alueella toimivista liiton tai sen jäsenyhdistyksen ääni-
oikeutetuista henkilöjäsenistä.  

 
  Jäsenyhdistyksen päätöksestä annetaan tieto vaalipiirikokoukselle pöytäkirjan 

otteella ja lista tiedossa olevista jäsenyhdistysten asettamista ehdokkaista on 
liitettävä vaalipiirikokouksen kokouskutsuun. 

1.1.2 
Vaalipiirikokous/vaalipiiri- 
toimikunnan kokous  Yksi tai useampi valtuuskunnan määrittelemä vaalipiiri pitää vaalipiirikokouk-

sen. Vaalipiirijaosta poikkeavat vaalipiirijärjestelyt tulee ilmoittaa SKOn toimis-
toon vaalipiirikokousta edeltävän toukokuun loppuun mennessä edustajien lu-
kumäärän laskentaa varten. 

 
  Jäsenyhdistykset valitsevat vähintään yhden edustajan vaalipiirikokoukseen. 

Niiden SKOn jäsenten, jotka ovat järjestäytyneet A- tai B-malliseen työnanta-
jakohtaiseen paikallisyhdistykseen ilman omaa jäsenyhdistystä, edustajana 
vaalipiirikokouksessa toimii yhteysopettaja. Vaalipiirikokous valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan nelivuotiskaudeksi. Puheenjohtaja kutsuu vaalipiiriko-
kouksen koolle. 

 
  Vaalipiirikokouksessa jäsenyhdistyksen edustajalla ja A- tai B-malliseen paikal-

lisyhdistykseen järjestäytyneiden SKOn jäsenten edustajalla on niin monta 
ääntä kuin sillä on jäseniä (SKOn jäsenten lukumäärän mukaan). Vaalipiiriko-
kous nimeää vaalipiirinsä edustajat valtuuskuntaan. 

 
  Vaalipiirin on ilmoitettava valintansa liiton toimistoon välittömästi vaalipiiriko-

kouksen jälkeen. 
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Vaalipiirin edustajien lukumäärä määräytyy sen suhteellisen jäsenmäärän pe-
rusteella ja varaedustuspaikat määräytyvät seuraavasti: 
 
edustajat varaedustajat 
1  1 
2       1 
3       2 
4       2 
yli 4       3 
 
Mikäli vaalipiirin edustajien määrä jää alle edustajakiintiön kesken valtuuskun-
takauden, kyseinen vaalipiiri voi järjestää ylimääräisen vaalikokouksen edusta-
jiensa valitsemiseksi. 
   

 Koonti piirien valinnoista valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi on julkistet-
tava välittömästi valtuuskunnan kevätkokouksen päätyttyä kokouspaikalla, 
jonka jälkeen uusi valtuuskunta pitää järjestäytymiskokouksensa. 

 
 Valtuuuskunnan jäsenen Jos valtuuskunnan jäsenen työpaikka siirtyy toiseen vaalipiiriin, hän ei voi 

vaalipiirin muutos  enää edustaa aikaisempaa vaalipiiriään valtuuskunnassa. Vaalipiirin varajäsen 
  siirtyy tällöin valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi. 

 
 
2 
HALLITUKSEN VAALI  
  
2.1 
HALLITUKSEN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN VAALI 
 
 Hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet ilmoittavat sitovasti elokuun 

loppuun mennessä, ovatko he käytettävissä seuraavalla kaudella. 
 
  Jäsenyhdistys  ja A-tai B-malliseen paikallisyhdistykseen järjestäytyneet SKOn 

jäsenet nimeävät ehdokkaansa ja antavat tiedon pöytäkirjan otteella vaalipiiril-
le. A- tai B-malliseen paikallisyhdistykseen järjestäytyneet SKOn jäsenet ni-
meävät ehdokkaansa yhteysopettajan kautta.  

 
Vaalipiiri pitää jäsenyhdistysten ja A- tai B-malliseen paikallisyhdistykseen järjestäyty-

neiden SKOn jäsenten edustajien kanssa kokouksen vuosittain (kokouksen 
vaalipiirin puheenjohtajan kutsusta) ja toimittavat liiton toimistolle yhteenve-
don ehdokkaista. 

 
Liiton toimisto  laatii valtuuskunnalle yhteenvedon vaalipiirien esittämistä ehdokkaista. 
 
Valtuuskunta  päättää hallituksen jäsenten valintakriteerit ja käy keskustelun ehdokkaista 

sekä valtuuskunnan kokouksessa esitetyistä ehdokkaista. 
   
   Lisäksi valtuuskunta päättää vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärän ja valitsee 

vaalitoimikunnan ja sille puheenjohtajan. 
 

 Vaalitoimikunta käy keskustelun vaalipiireiltä tulleista sekä valtuuskunnan kokouksessa 
esitetyistä ehdokkaista. Keskustelun pohjalta vaalitoimikunta tekee valtuus-
kunnalle esityksen. 

   
Esteellisyys Henkilö, joka on ehdokkaana hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi, ei voi 
 olla läsnä vaalitoimikunnassa. 
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  Jos valtuuskunnan jäsen valitaan varsinaiseksi hallituksen jäseneksi, hänen on 

jätettävä valtuuskuntapaikkansa.  
  
   Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 
 
 
2.2 
HALLITUKSEN  PUHEENJOHTAJAN  JA  VARAPUHEENJOHTAJA/IEN  VAALI 
 
 Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat ilmoittautuvat liiton toimistoon 

elokuun loppuun mennessä SKOn verkkosivuilla tapahtuvaa ehdokasesittelyä 
varten. 

 
Jäsenyhdistys ja A-malliseen paikallisyhdistykseen järjestäytyneet SKOn jäsenet 
 
  nimeävät kokouksessaan ehdokkaansa ja antavat tiedon pöytäkirjan otteella 

vaalipiirille. A- tai B-malliseen paikallisyhdistykseen järjestäytyneet SKOn jäse-
net nimeävät ehdokkaansa yhteysopettajan kautta. 

 
Vaalipiiri käsittelee puheenjohtajiston valinnat joka neljäs vuosi (tai tarpeen mukaan) 

vaallipiirikokouksesssa ja toimittaa liiton toimistolle yhteenvedon ehdokkaista. 
 
Liiton toimisto laatii ehdokkaista yhteenvedon valtuuskunnalle. 

  
Valtuuskunta  valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja(t). 
 
   Jos valtuuskunnan jäsen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheen-

johtajaksi, hänen on jätettävä valtuuskuntapaikkansa. 
    
    
3  
VALTUUSKUNNAN KOKOUS 
 
Äänioikeus on valtuuskunnan jäsenillä ja heillä kullakin on yksi ääni. 

 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus on varsinaisten jäsenten lisäksi liiton puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajal-

la/jilla, hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä, liiton toimihenkilöillä, tilintarkasta-
jilla sekä OAJ:n valtuustoon kuuluvilla SKOn edustajilla. Valtuuskunta voi 
myöntää läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. 

 
Puheenvuorot pyydetään kokouksen puheenjohtajalta. Puheenvuoron käyttäjän tulee ilmoit-

taa nimensä. Puheenvuorot annetaan siinä järjestyksessä kuin niitä on pyy-
detty. Hallituksen puolesta vastauksen tai selvityksen antaja saa kuitenkin 
puheenvuoron yleisestä puheenvuorojärjestyksestä riippumatta. Samoin me-
netellään työjärjestyspuheenvuorojen osalta. 

 
 Kannatusta ei edellytetä kun on kysymys henkilövaalista. 
 

  Puheenvuorossa saa käsitellä vain esillä olevaa asiaa. Jos puhuja poikkeaa 
varsinaisesta aiheesta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asi-
aan. Ellei puhuja noudata puheenjohtajan kehotusta, puheenjohtaja voi kes-
keyttää hänen puheenvuoronsa. Puheenvuorossa tehdyt esitykset, lukuun ot-
tamatta henkilövalintoja koskevia esityksiä, on jätettävä kokouksen puheen-
johtajalle kirjallisesti. Esitykseen on merkittävä esityksen tekijän nimi ja jä-
senyhdistys (tai A-mallinen paikallisyhdistys), jota hän edustaa. 

 
 Puheenvuoro saa kestää alustajien esityksiä lukuun ottamatta enintään viisi 

(5) minuuttia. 
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 Puheenvuoroja, samoin kuin puheaikaa, edellä olevan lisäksi voidaan kokouk-

sen päätöksellä rajoittaa. Puheenvuorojen rajoittamisen jälkeenkin on halli-
tuksen puolesta vastauksen tai selvityksen antajalle suotava tilaisuus vastata 
keskustelun kuluessa tehtyihin huomautuksiin tai tiedusteluihin ja annettava 
puheenvuoro, joka koskee rajoittamisen jälkeen esille tullutta asiaa. Työjär-
jestyspuheenvuorot ja sellainen kannatuspuheevuoro, jossa ei esitetä perus-
teluja, myönnetään puheenvuorojen rajoittamisesta huolimatta. 

  
 

Äänestys    suoritetaan avoimena käsiäänestyskorttia näyttämällä tai suljettuna lippuää-
nestyksenä. Mikäli joku äänestäjistä ennen äänestyksen toimeenpanoa vaatii, 
ja vaatimusta on kannatettu, äänestys käydään suljettuna lippuäänestyksenä.   

 
 Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi liiton sään-

töjen  8 § ja 12 §:ssä mainituissa tapauksissa.  
 

 Tämä valtuuskunnan vaali- ja menettelytapaohje on hyväksytty SKOn val-
tuuskunnan kokouksessa 13.4.2019. 
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