
 

TEHYN KUNTASEKTORIN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJE AMMATTIOSASTOILLE 
 
 
1 § 
VAALIT JA VAALIKAUSI 

Tehyn luottamusmiehet kuntiin, kuntayhtymiin, maakuntiin, seutukuntiin ja kunnallisiin liikelaitoksiin 
(myöhemmin kunta) valitaan Tehyn ammattiosastojen jäsenten keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. 
Luottamusmiesten toimikausi on neljä vuotta. Kesken toimikauden voidaan tarpeen tullen pitää 
täydennysvaalit. 

 
2 § 
VAALIALUE, -AIKA JA –PAIKKA 

Kunkin pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen toimialue muodostaa äänestysalueen. 

Vaalien ajankohta ja paikka on sovittava siten, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus äänestää. Vaalit 
voidaan toimittaa useampana päivänä. 

 
3 § 
VAALIKELPOISUUS JA ÄÄNIOIKEUS 

Vaalikelpoinen on järjestäytynyt Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on palvelussuhteessa kuukautta 
ennen vaalipäivää ko. kuntaan. 

Äänioikeutettu on järjestäytynyt Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on vaalipäivänä virka- tai 
työsuhteessa taikka toimeksiantosuhteessa (omais- tai perhehoitaja) ko. kuntaan. 

 
4 § 
VAALIELIMET 

Tehyn ammattiosaston hallitus (tai jos saman työnantajan toimialueella on useita ammattiosastoja, 
ammattiosastot yhdessä) vastaa luottamusmiesvaalien järjestämisestä.  Se päättää:  

• vaalien toimittamistavasta 
• vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan asettamisesta,  
• vaalien ajasta ja paikoista sekä  
• mihin ajankohtaan mennessä luottamusmiesehdokkaat on asetettava. 

Suurissa kunnissa, joissa on useita vaalipaikkoja, nimetään keskusvaalilautakunta, joka asettaa kutakin 
vaalipaikkaa/äänestysaluetta varten vähintään kaksi jäsentä ja varajäsentä käsittävän vaalitoimikunnan. 

Vaalilautakunta tai keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. 



 

Vaalilautakunta tai keskusvaalilautakunta: 

• ilmoittaa sopivaksi katsomallaan tavalla, mihin mennessä ja miten luottamusmiesehdokkaat on 
asetettava  

• laatii äänioikeutetuista jäsenistä äänestysalueittain luettelon, joka toimii vaaliluettelona 
• ilmoittaa, miten ja missä jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa sekä ilmoittaa ajankohdan, johon 

mennessä luetteloa koskevat moitteet on tehtävä  
• suunnittelee mahdollisen postiäänestyksen aikataulun ja tarvittavan materiaalin 
• laatii ja monistaa vaaleissa käytettävät äänestysliput kutakin äänestysaluetta varten erikseen. 

Äänestyslipuissa on oltava merkintä, missä vaaleissa ja millä äänestys/toimialueella niitä 
käytetään  

• tarkistaa ehdokaslistat ja laatii arpomalla ehdokaslistojen yhdistelmän sekä numeroi 
ehdokaslistat. Ehdokkaat on lueteltava ehdokaslistojen yhdistelmässä äänestysalueittain 

 
5 § 
EHDOKASASETTELU 
 
Yksi äänioikeutettu jäsen voi asettaa kuhunkin vaaliin yhden ehdokkaan. Ehdokas itse ei voi asettaa 
itseään ehdolle. 

Ehdokkaita voivat asettaa vain sellaiset jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa. 
Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa 
suostumuksen olla ehdokkaana vaalissa. 

Pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä koskevat ehdokasasettelun asiakirjat on toimitettava erillisinä 
vaalilautakunnalle sen ilmoittamaan päivään mennessä. Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot: 

• ehdokkaan nimi  
• virka- tai tehtävänimike  
• työpaikka  
• toimialue/äänestysalue  
• ehdokkaan kirjallinen suostumus  
• ehdokkaan asettajan työpaikka, toimialue ja allekirjoitus 

 
6 § 
VAALIEN TOTEUTUS 

Sopuvaalit 

Jos luottamusmiesehdokkaita on sama määrä kuin täytettäviä luottamusmiespaikkoja, on syntynyt 
sopuvaali. Varsinaisia vaaleja ei tarvita. 

 

 



 

Vaalikokous 

Pienissä kunnissa vaali voidaan toimittaa vaalikokouksessa, josta on ilmoitettava vähintään 14 
vuorokautta ennen vaalia työpaikkojen ilmoitustaululla. 

Postiäänestys 

Mikäli kunnan työpisteet ovat hajallaan, vaalit toimitetaan postiäänestyksenä joko kokonaan tai osittain. 
Jos postiäänestystä käytetään ennakkoäänestyksenä, on jäsenille ilmoitettava, mihin mennessä ja mistä 
he voivat pyytää materiaalin äänestystä varten. 

Vaalilautakunta lähettää äänioikeutetulle äänestyslipun/äänestysliput, äänestyskuoren, 
äänestystodistuksen, palautuskuoren ja ohjeet, joissa on oltava ilmoitus siitä, mihin mennessä 
vastauskuori on palautettava, sekä luettelon luottamusmiesehdokkaista äänestysalueittain.  

Vaalitoimitus 

Pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten vaalit toimitetaan samanaikaisesti. 

1. Mikäli ehdokkaita asetetaan erikseen pääluottamusmieheksi, varapääluottamusmieheksi, 
luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi, valituksi tulee kussakin vaalissa eniten ääniä 
saanut ehdokas. 

2. Mikäli ehdokkaita asetetaan erikseen vain pääluottamusmieheksi ja luottamusmieheksi, tulevat 
eniten ääniä saaneet valituiksi. Toiseksi eniten kummassakin vaalissa ääniä saaneet ehdokkaat 
tulevat valituiksi varapääluottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi. 

3. Mikäli on ennalta päätetty, että jonkin toimialueen luottamusmies toimii 
varapääluottamusmiehenä, erillistä varapääluottamusmiesvaalia ei tarvita. 

Vaalitoimitus alkaa ja päättyy jokaisella vaalipaikalla vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan 
ilmoittamina aikoina. Äänestyksen aikana pitää vähintään kahden vaalilautakunnan jäsenen olla läsnä. 

Äänestyksen alkaessa on vaalilautakunnan jäsenten todettava yhdessä ensimmäisen äänestäjän kanssa, 
että vaaliuurna on tyhjä. 

Äänestyslippuihin on merkittävä ehdokkaan numero siinä olevan ympyrän sisäpuolelle. Äänestyslippuun 
ei saa tehdä muita merkintöjä. 

Täytetty äänestyslippu leimataan ja äänioikeuden käyttämisestä tehdään merkintä vaaliluetteloon. 
Vaaliluettelossa on oltava merkintä ennakkoäänestykseen osallistuneista. Mikäli äänioikeutettujen 
luetteloa ei ole laadittu äänestysalueittain, luettelosta on ilmettävä äänioikeutetun osasto, työpiste 
tms., jotta voidaan varmentaa luottamusmiesten ja äänioikeutetun toimialue. 

 
 
 



 

7 § 
ÄÄNTEN LASKEMINEN 

Vaalitoimituksen päätyttyä vaalilautakunta avaa vaaliuurnan ja laskee siellä olevat äänestysliput ja 
merkitsee niiden lukumäärän vaalipöytäkirjaan. Jos on käytetty postiäänestystä ennakkoäänestyksenä, 
tehdään näistä pöytäkirjaan oma merkintänsä. Myös nämä äänestysliput on leimattava. 

Tämän jälkeen äänestysliput tarkistetaan ja hylätään epäselvät tai vastoin ohjeita täytetyt liput. Myös 
lippu, jossa on äänestetty jonkin muun äänestysalueen ehdokasta, on hylättävä.  

Jos vaalitoimituksesta vastaa keskusvaalilautakunta, vaalipaikkojen vaalitoimikunnat toimittavat 
avaamattomat vaaliuurnat, vaalipöytäkirjat ja käyttämättömät äänestysliput keskusvaalilautakunnalle 
vaalien tuloksen laskemista ja toteamista varten. 

Vaalilautakunta toteaa eniten ääniä saaneen henkilön tulleen valituksi luottamusmieheksi ja toiseksi 
eniten ääniä saaneen varaluottamusmieheksi, mikäli on sovittu tämä menettelytapa. Mikäli jokaiseen 
vaaliin on asetettu omat ehdokkaansa, silloin valituksi tulee kussakin vaalissa eniten ääniä saanut 
ehdokas. 

 
8 § 
VAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA TULOKSESTA ILMOITTAMINEN 

Vaalilautakunta tai keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset ja ilmoittaa ne ammattiosaston 
hallitukselle/hallituksille, jotka  

• tekevät kirjallisen ilmoituksen valituista luottamusmiehistä työnantajalle,  
• varmistavat, että valittujen luottamusmiesten tehtävät tallennetaan Tehyn jäsenrekisteriin   
• ilmoittavat vaalien tuloksista jäsenille 

 


	Vaalitoimitus

