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Puheenvuoron sisältö 

• Kuntasektorin luottamusmiesvaalit ja 
työsuojeluvaltuutettujen vaalit  

• Tehyn valtuuston vaalit 

• Kuntavaaleista en puhu mittään, kun Katri puhuu niistä 
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Kuntasektorin luottamusmiesvaalit ja 
työsuojeluvaltuutettujen vaalit 

2017 
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Kuntasektorin luottamusmiesvaalit 
syksyllä 2017 
• Vaaliohje työn alla 

• Tehyn luottamusmiehet kuntiin, kuntayhtymiin, maakuntiin, 
seutukuntiin ja kunnallisiin liikelaitoksiin valitaan Tehyn 
ammattiosastojen jäsenten keskuudesta toimeenpantavilla vaaleilla.  

• Sopimuksenvaraista toimintaa 

• Luottamusmiesten toimikausi on neljä vuotta. Kesken toimikauden 
voidaan pitää täydennysvaaleja. 

• Työnantajaorganisaatioiden muutosten myötä (Sote ym) annetaan 
uudet ohjeet ja valitaan luottamusmiehet. 

• Tiedot Tehyyn Kiltan (ammattiosastojen jäsenrekisterisovellus) 
kautta. 
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Työsuojeluvaltuutettujen vaalit 

• Kuntapuolen vaalit syksyllä 2017, kausi neljä vuotta 

• Yksityisen puolen vaalit syksyllä 2018, kausi kaksi vuotta 

• Vaaliohjeet ovat TTK:ssa päivityksen alla 

• Lakisääteitä toimintaa, työantaja vastaa, vaalit työpaikoittain 

• Tiedot Tehyyn Kiltan kautta ja TTK:hon 
(https://www.ttkrekisteri.fi)  

• Työnantajaorganisaatioiden muutosten myötä (Sote ym) 
annetaan tarvittaessa uudet ohjeet ja valitaan 
työsuojeluvaltuutetut 
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Valtuustovaali 
2017 

 
 
 

Järjestöasiantuntija Miia Haanpään tekemän aineiston pohjalta 
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Tehyn valtuustovaali 

• Joka neljäs vuosi valitaan uusi valtuusto 

• Vaalilla valitaan 83 valtuutettua 

• Valtuuston kokous valitsee hallituksen ja puheenjohtajat 

• Keskusvaalilautakunta koordinoi toimintaa 

– Kokoontuu tarvittaessa 
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Vaaliliitot ja puheenjohtajaehdokkaat 

• Tehyssä tiedossa olevia vaaliliittoja on tällä hetkellä kuusi ja 
puheenjohtajaehdokkaita viisi 

– Arvo Ammattitaidolle – Värdera Yrkeskunskapen (Pipsa Allén) 

– SITKE - sitoutumattomat ja keskiryhmät (Anna-Leena  Brax) 

– Tehyläiset vihreät  

– Tehyn Vapaat Vaikuttajat  (Marjut McLean) 

– Tehyn vasemmisto ja sitoutumattomat (Kati Jetsu)  

– Terveydenhuoltoalan Yhdessä Eteenpäin (Sari Viinikainen) 

• Uusi vaaliliittoja voi tulla 
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Tärkeät päivämäärät 
• 31.3. mennessä varsinaiseksi jäseneksi liittyneet 

vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja 
• 7.4. -31.5. Ehdokkaaksi asettuminen 
• 15.6. Uutiskirje koko jäsenistölle 
• 7-22.6. vaalikone auki ehdokkaille  
• 15.8. Uutiskirje koko jäsenistölle 
• 15.8. vaalikone auki jäsenistölle: Pj kiertue 
• 15.8.-8.9. puheenjohtajaehdokkaiden kiertue 
• 11.9. Uutiskirje jäsenistölle: muista äänestää 
• 11-28.9. Äänestys 
• 2.10. vaalin tulos selvillä 
• 10.10. kokouskutsun lähettäminen  
• Valtuuston kokous 13-15.11.2017 

 
 

11.2.2017 



Valtuuston kokous 13-15.11.2017 

• Käydään  
– Hallituksen puheenjohtaja- sekä varapuheenjohtajavaali 
– Hallitusvaali 
– Valtuuston puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaali 

• Todetaan valtuuston kokoonpano 
• Arvioidaan hallituksen laatiman kertomuksen perusteella 

asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamista ja toiminnan 
taloudellista tarkoituksenmukaisuutta kuluneen valtuustokauden 
aikana sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa 
aihetta 

•  Vahvistetaan liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 

• Lisäksi on työttömyyskassan kokous 15.11.2017 
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Lisää tietoa 

• www.tehy.fi/valtuustovaalit 

• valtuustovaalit@tehy.fi 

• Vaaliasiat 

– Miia Haanpää, miia.haanpaa@tehy.fi 

• Valtuuston kokouksen järjestelyt 

– Heidi Elakshar, heidi.elakshar@tehy.fi  
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Vaalin toimittaja 

• PostNord Strålfors Oy 

• Kaikki palvelut saman katon alta 

– Postitoimitus, sähköinen äänestys, vaalikone jne. 

• Posti- ja sähköinen äänestys samanaikainen 
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Vaaliprosessi  
• Tehyn nettisivujen kautta ehdokasasettelu  

– Kerätään Tehyyn sähköisesti 

• Tarkistetaan ehdokkaiden kelpoisuus Tehyssä  
– Jäsenmaksut, jäsenyys jne. 

• Toimitetaan ehdokkaat Strålforsille 
– Vie järjestelmään 

• Vaalikone + ehdokassivusto (ZEF) 
– Ehdokkaat pääsevät täydentämään omaa profiiliaan, kuvalla, tekstillä jne  

Tärkeä läpimenon kannalta! 

• Äänestys, sähköinen ja postivaali 
– Varsinaiset jäsenet saavat postitse ehdokasluettelon ja vaalimateriaalin 
– Tarkemmat tiedot vaalikoneessa/sähköisessä ehdokasluettelossa 

• Ääntenlaskenta 
– Epäselvät äänet käsittelee keskusvaalilautakunta 

• Tulos 
– 83 valtuutettua kutsustaan kokoukseen, täydennetään sitten valtuuston 

järjestäytymiskokoukseen joulukuulle 2017 
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