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• Opetushallituksen edustaja on jo lähettänyt tai lähettää lähiaikoina aikataulutiedustelun 
ensimmäisen ennakointiryhmän kokouksen järjestämiseen liittyen. Opetushallituksen 
edustaja kutsuu tältä pohjalta toimikauden ensimmäisen kokouksen ja lähettää asialistan.

• Koollekutsuja avaa kokouksen ja toimii sen puheenjohtajana varsinaisen 
puheenjohtajiston valintaan asti. Puheenjohtajien valinnan jälkeen varsinaiseksi 
puheenjohtajaksi valittu henkilö siirtyy kokouksen puheenjohtajaksi.

• Opetushallituksen edustajat eivät voi asettua ehdolle puheenjohtajavaalissa tai muutoin 
toimia kauden aikana ennakointiryhmien puheenjohtajina tai varapuheenjohtajina. He 
toimivat myös järjestäytymiskokouksen ääntenlaskijoina.

• OPH:n edustajat eivät voi myöskään esittää kokouksessa puheenjohtajaa tai 
varapuheenjohtajaa, saati myöskään äänestää mahdollisissa puheenjohtajuuksiin 
liittyvissä äänestyksissä.
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• Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan erikseen.

• Vaalit ovat henkilökohtaisia enemmistövaaleja. 

• Mahdollisesti käytettävät työkalut (saattavat vielä muuttua):

• Äänestys: https://aanestyskoppi.fi/

• Arvonta: https://prosenttilaskuri.fi/kolikonheitto.html

• Opetusneuvos Riku Honkasalo Opetushallituksesta on mukana kaikkien 
ennakointiryhmän ensimmäisissä kokouksissa. Hän avustaa tarvittaessa ryhmien 
sihteereitä puheenjohtajavalinnan käytännön kysymyksissä ja toimii tarvittaessa myös 
ääntenlaskijana. 

https://aanestyskoppi.fi/
https://prosenttilaskuri.fi/kolikonheitto.html
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• Opetushallituksen edustaja voi toimia kokouksen puheenjohtajana enintään kahdessa 
kokouksessa. Mikäli puheenjohtajaa ei ryhmään ole vielä kahden kokouksen jälkeen 
saatu valittua siirrytään jonkinlaiseen neuvottelumenettelyyn tai viimesijaisesti OPH:n 
tekemään ratkaisuun. 
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• Ilmoittautuminen puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajaehdokkaaksi 
OPH:n lähettämän kyselyn kautta

• Pyydetään ennakointiryhmittäin ennakkoilmoittautumisia 
puheenjohtajaehdokkaiksi sekä varapuheenjohtajaehdokkaiksi

• Samassa yhteydessä toteutetaan verkossa suuntaa antava äänestys 
ennakointiryhmittäin siitä, tuleeko puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtaa 
paikkoja kesken kauden.

• Ilmoittautuminen ja suuntaa antava äänestys käyntiin 7.4. perehdytystilaisuuden 
jälkeen, vastausaikaa kaksi viikkoa
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• Ilmoitetaan ennakkoäänestyksen tulos ryhmille viikkoa ennen niiden kokouksia.

• Puheenjohtajaehdokkailla on mahdollisuus kokouksessa 3 minuutin 
esittäytymispuheenvuoroon. Kokouksessa voidaan kunkin ehdokkaan kohdalla käyttää 
myös yksi minuutin mittainen kannatuspuheenvuoro.

• Ennakkoon ilmoittautuneille ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä ryhmän jäsenille 
myös ennen kokousta vapaamuotoisella tavalla.
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• Päätetään yksimielisesti tai TEAMS-käsiäänestyksellä siitä, vaihtavatko puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja paikkaa kesken kauden. 

• Todetaan suuntaa antavan ennakkoäänestyksen tulokset.

• Äänestys => Päätös
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• Kokouksen koollekutsuja kertoo ennakkokyselyssä puheenjohtajiksi ilmoittautuneiden 
nimet. Ehdokkaiksi ilmoittautuneiden tulee vielä kokouksessa vahvistaa ehdokkuutensa. 
Myös vasta kokouksessa voi vielä ilmoittautua ehdokkaaksi, ja ennakointiryhmän jäsen 
saa ehdottaa myös itseään. 

• Pidetään em. esittäytymis- ja kannatuspuheenvuorot 

• Jos puheenjohtajaehdokkaita on vain yksi, hänet valitaan

• Jos puheenjohtajaehdokkaita on useampi kuin yksi, toteutetaan suljettu henkilövaali. 

• Vastaava menettely niin puheenjohtaja- kuin varapuheenjohtajavaaleissa.
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• Ääntenlaskenta (jos menty vaaliin)

• Jos useampia ehdokkaita ja kahden tai useamman eniten ääniä saaneen äänet 
menevät tasan, arvotaan voittaja

• Koollekutsuja ilmoittaa uuden puheenjohtajan nimen

• Tämän jälkeen juuri valittu puheenjohtaja ottaa kokouksen puheenjohtajuuden.
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• OPH vastaa mahdollisesti tarvittavista lisäneuvotteluista puheenjohtajavalintojen jälkeen



Kiitos!

www.oph.fi/ennakointi

Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi
Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

https://twitter.com/OEFoorumi
https://www.facebook.com/OEFoorumi/

