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Koulutuksen sisältö 18.9.2020

• Kuntatalouden kurimus

• OAJ:n vaalitavoitteet ja projekti

• Vaalityösuunnitelman laatiminen

• Vaalikone ja some

• Koulutuksen päätteeksi jokaisella yhdistyksellä on valmius 
lähteä vaalityöhön!



Kuntatalouden kurimus



Kuntatalouden kurimus

• Yleistilanne, talous, lomautustilanne

• Pirstaleinen kuntarakenne

• Kuntien lukumäärä

• Väestönkehitys

• Kaupungistumisen megatrendi

• Kunnissa päätettävät asiat, paikalliset vaalit, paikalliset asiat

• Päättäjän rooli



OAJ:n kuntavaaliprojekti ja 
vaalitavoitteet



Vaalipäivä 18.4.2021

• OAJ:n kuntavaaliprojekti on alkanut tammikuussa 20

• Syksyllä painopiste siirtyy alueille (paikallisyhdistyksille)

• Tavoitteena saada jokainen alueyhdistys pitämään 
paikallisyhdistyksille koulutustilaisuus vaaleja varten

• Kuntavaalit ovat paikallisvaalit ja siksi jokaisessa kunnassa 
omat vaaliteemat

• OAJ:n hallitus hyväksyi valtakunnalliset vaaliteemat elokuussa, 
julkistus 5.10.2020 MOP-päivänä 



Paikalliset toimijat

• Vastuu paikallisyhdistyksillä, joiden on syksyn aikana hyvä 
suunnitella oman kuntansa vaalitavoitteet ja –tilaisuudet

• Ehdokashankinta on puolueilla meneillään ja OAJ:n kannattaa 
olla haravoinnissa aktiivinen

• OAJ:n toimisto on tuottanut materiaalia yhdistysten käyttöön ja 
kaikki löytyy Areenasta lokakuussa

• Toimiston kuntavaalien projektiryhmä tukee paikallisia toimijoita 
kaikin tavoin



Vaalitavoitteet

• OAJ:n hallitus on hyväksynyt 26.8.20 omat valtakunnalliset 
vaalitavoitteensa, joiden pohjalta tehdään koulutusastekohtaiset 
tavoitteet (pääpaino lakisääteisissä)

• Näitä tavoitteita paikalliset toimijat voivat hyödyntää oman 
kuntansa vaalityössä

• Koulutusastekohtaiset tavoitteet tullaan viemään OAJ 
Areenaan, josta ne löytyvät 5.10. jälkeen

• Areenassa on oma kuntavaalien sivustonsa, jota päivitetään 
jatkuvasti



Vaalitavoitteet

• Tavoitteiden tulee olla puhuttelevia, selkeitä, suoria vaatimuksia 
ja sellaisia, että ne ovat kuntapäättäjien päätettävissä

• Jokainen koulutusaste on hyvä huomioida (mikäli kunnassa 
niitä on)

• Tavoitteita kannattaa olla mieluummin vähän kuin liikaa



Vaalitavoitteet (esimerkkejä)

• Kunnan on tarjottava jokaiselle oppilaalle heidän tarvitsemansa oppimisen tuki. 

• Luokkamuotoinen erityisopetus on palautettava tosiasialliseksi vaihtoehdoksi niille oppilaille, joille se on 
oppimisen kannalta paras vaihtoehto.

• Säästäminen erityisen tuen oppilaiden kustannuksella on kunnissa lopetettava.

• Työnantajan on huolehdittava opetushenkilöstön täydennys- ja muuntokoulutuksesta sekä 
maksettava koko vuoden työstä koko vuoden palkka.

• Opettajia ei saa lomauttaa.

• Kouluverkkoa tarkasteltaessa päämääränä on aina oltava laadukkaan perusopetuksen 
järjestäminen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Seinistä säästetyt rahat on kohdistettava opetukseen.

• Varhaiskasvatuksen tulee olla kunnassa julkisesti tuotettua, jota yksityiset toimijat voivat täydentää

Kunnan on huolehdittava lukio-opettajien jatkuvasta täydennyskoulutuksesta. 

Osaava ja kelpoinen henkilöstö sitovat lukiokoulutuksen vahvasti paikalliseen yritys-, työelämä- ja 
kolmannen sektorin sekä kansainväliseen toimintaan.



Yhdistyksen vaalityösuunnitelma



Paikallisyhdistyksen suunnitelma  

• Vaaleihin valmistautuminen alkaa hyvästä suunnitelmasta

• Yhdistyksen johto/toimijat asettaa vaaleille omaa kuntaansa 
koskevat tavoitteet 

• Vaalityö kannattaa aikatauluttaa koko projektin ajaksi esim. 
kuukausittain tehtävien asioiden osalta

• Tehtäviä on hyvä jakaa yhdistyksen eri henkilöille

• Omat voimavarat on reilusti tunnistettava ja tunnustettava

• Suunnitelman on oltava realistinen, mutta kuitenkin 
tavoitteellinen



Paikallisyhdistyksen suunnitelma

• Päätetään, ketkä yhdistyksessä vastaavat vaaleista 

• Jaetaan tehtävät henkilöiden kesken

• Laitetaan kuukausittain hoidettavat asiat ylös

• Sovitaan, kuinka vaalityöryhmä kokoontuu projektin aikana

• Päätetään, miten kampanjointi toteutetaan ja mikä on sen 
kustannusarvio

• Mitkä ovat ne saavutukset, joihin ollaan vaalien jälkeen 
tyytyväisiä



Paikallisyhdistyksen suunnitelma  

1) Ehdokasasettelu (video): 

• Ehdokkaita tulee olla paljon ja erilaisia tyyppejä erilaisilla taustoilla 
(koulutusmyönteisiä ja koulutusasioista kiinnostuneita)

• Kollegat, työporukat, sählyjengit, vanhempainyhdistykset, huoltajat...

• Myös yhdistysaktiivit voivat lähteä puolueesta riippumatta ehdolle, sillä kaikkien 
puolueiden riveihin tarvitaan koulutusmyönteisiä päättäjiä

• Lautakuntapaikat ja hallitusten jäsenyydet jaetaan vaalien jälkeen ensisijaisesti 
listoilla olleille.

• Puolueet tekevät ehdokashankintaa parastaikaa, listat lyödään kiinni vasta 
keväällä 2021

• Suunnitelmallista ehdokashoukuttelua kannattaa tehdä paikallisesti oman kunnan 
alueella aina kevääseen 21 asti.

• Tarjotaan ehdokkaille materiaalia sekä asiantuntija-apua



Paikallisyhdistyksen suunnitelma

2) Vaalitavoitteet

Luodaan omaan kuntaan sopivat tavoitteet, joita voidaan tarjota 
puolueiden paikallisosastoille tai kunnallisjärjestöille 
hyödynnettäviksi.

Paikallisista tavoitteista laaditaan omana työnä esim. Canva-
ohjelmalla jaettavaa materiaalia ehdokastapaamisiin.

Hyödynnetään sekä yhdistyksen että toimijoiden omia some-
kanavia viestin välittämisessä.



Paikallisyhdistyksen suunnitelma

3) Kampanjan rakentaminen

Suunnitellaan yhdessä, mitä kaikkea ja milloin varsinainen 
kampanja pitää sisällään.

Päätetään tilaisuuksien ajankohdat ja kutsuttavat.

Jaetaan vastuut.

Kampanja elää prosessin aikana, mutta jotkut asiat kannattaa 
lyödä lukkoon heti aluksi



Vaalikampanjan toteutus (tilaisuudet)

• Muistetaan tasapuolisuus. Kaikista puolueista olisi hyvä saada 
ehdokas paikalle (etusijalla OAJ:n jäsenet)

• Tehkää etukäteen tilaisuudelle käsikirjoitus. Aiheiksi on tärkeätä 
nostaa paikallisia kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä. 
Sisäilmaongelmat, koulujen lakkauttamiset, oma 
lukio/ammattikoulu, ryhmäkoot, rahoitus jne.) → Tukena myös 
OAJ:n vaaliaineisto

• Yleisön houkuttelemiseksi pitää nähdä vaivaa → suorat 
henkilökohtaiset kutsut, mainokset, somen hyödyntäminen, 
kunnon tilat ja tarjoilu → mahdollisuuksien mukaan lapset ja 
opiskelijat paikalle (mm. yhteiskuntaopin ryhmät)



Vaalikampanjan toteutus (tilaisuudet)

• Yhdistyksen järjestämän tilaisuuden ajankohta pitää harkita 
tarkkaan (huomioiden kunnan muut tilaisuudet ja vaalien 
aikataulut)

• Yhteistyötä kannattaa tehdä meitä lähellä olevien tahojen (mm. 
koulut, oppilaitokset, päiväkodit, opiskelijat, 
vanhempainyhdistykset, kaupunginosa-/kyläyhdistykset, 
kansalaisjärjestöt ja MLL), virkamiehet sekä nykyiset päättäjät

• Vaalitilaisuuden järjestäminen yhdessä paikallismedian kanssa 
(paikallislehdet tekevät mielellään yhteistyötä) → taataan 
kutsujen ja itse tilaisuuden näkyvyys → yhteys paikallislehteen 
vuoden 2020 loppuun mennessä!



Vaalikampanjan toteutus (tilaisuudet)

• Perinteinen vaalitapahtuma jolle edelleen kysyntää ja tarvetta

• Kaikki puolueet mukaan ja keskustelu sivistysasioihin.

• Paneelin vetäjäksi yleisöä houkutteleva henkilö

• Muistakaa striimausmahdollisuus.
• OAJ:n toimisto auttaa tarvittaessa



Muistilista - näin järjestän tilaisuuden

❑ Hyvä sijainti

❑ Tilan varaaminen

❑ Mahdollisuus striimata 
tilaisuus

❑ Tarjoilun varaaminen

❑ Juontajan valinta

❑ Markkinointisuunnitelma

❑ Ehdokkaiden valinta

❑ Medialle tiedote

❑ Uutisointi oma väki
❑ Somessa nostatusta

❑ Tilaisuuden materiaalit

❑ Tilaisuuden käsikirjoitus

❑ Houkuttelevuuden varmistaminen

❑ Äänentoisto

❑ Nimikyltit

❑ Kysymysten tekeminen

❑ Tilaisuuden jälkeen kiittäminen

❑ Yhteistyökumppanien huomioiminen

❑ Kokemusten kirjaaminen seuraavaa kertaa varten



Olohuonetentti tai etävaalitentti

• Kutsutaan yksittäisiä koulutusmyönteisiä ehdokkaita tai 
puolueita rentoon tapaamiseen (2-3 ehdokasta kerralla)

• Tentti voidaan pitää kotona, koulussa (esim. opettajainhuone), 
päiväkotiin, oppilaitokseen, kerhotilaan, syys- tai 
kevätkokoukseen → muistakaa pyytä lupa tilojen käyttöön!

• Streamataan tapahtuma omille somekanaville
• FB live tai Insta live

• Mahdollisesti kutsutaan paikalle omia ystäviä tai oman 
työyhteisön opettajaporukka luomaan tunnelmaa ja esittämään 
kysymyksiä



Sivistyssuunnistus

• Yhdistää yhdessä ulkoilun ja kunnan kasvatus ja 
koulutuspalveluiden esittelyn ehdokkaille ja äänestäjille

• Pohjaksi kunnan kartta ja rastipisteiksi päiväkoti, peruskoulu, 
toisen asteen oppilaitos, kansalaisopisto, musiikkiopisto...

• Kohdepisteessä avautuu info, jossa paikallisia 
vaaliteemoja paikkaan liittyen ja mahdollisesti tehtävä

• mahdollistaa mm. videon jätön tai vaikka 
monivalintavisaan osallistumisen

• OAJ hankkii halukkaille paikallisyhdistyksille Seppo.io -
tunnukset

• OAJ kokoaa syksyllä tiedot lisenssin tilaavista yhdistyksistä



Vaalitori

• Vaihtoehto perinteiselle paneelikeskustelulle

• Kootaan puolueiden edustajat pitämään ständejä järjestettyyn 
tilaisuuteen.

• Olemassa olevan tapahtuman hyödyntäminen esim. 
yhteysopettajakoulutukseen tai muuhun tilaisuuteen tai erikseen.

• Järjestelyt kuten vaalipaneelissa.

• Alku- ja loppujuonnot erityisen tarkkaan

• osallistujille paikallisia teemoja avuksi puolueiden ja 
ehdokkaiden haastamiseen



Vallataan katu (PopUp) tai vaaliteltta

• OAJ:n väki kokoontuu sovittuna aikana näkyvälle paikalle 
jakamaan OAJ:n tuottamaa vaalisanomaa (flyerit, ilmapallot ja 
muu jakotavara, mitkä ovat tilattavissa vuoden 2020 lopussa 
yhdistyksille kuluttomasti OAJ:n verkkokaupasta)

• Tehdään tilaisuus näkyväksi jäsenten keskuuteen → pitää 
varmistaa oman väen sitoutuminen (oma hallitus, yhteysopettajat 
ja aktiivitoimijat velvoitetaan paikalle)

• Musiikkia, pelejä, yhteistä tekemistä jne.

• Pyydetään illaksi kunnalta yksi yksikkö käyttöön. Tehdään PopUp-
koulu tai PopUp-päiväkoti, minne ehdokkaat ja kuntalaiset 
pääsevät kurkistamaan koulun/päiväkodin uusimpia tuulia 
(samaan tapaan kuin OAJ SuomiAreenassa 2019)



Lapsi-, perhe- tai mikä tahansa vastaava 
tapahtuma

• Muutaman tunnin tapahtuma yhdessä järjestöjen 
(kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, urheiluseurat jne.) sekä 
paikallisten yrittäjien kanssa

• Kuntavaalit ovat vain osa tilaisuuden sisältöä

• Tilaisuudessa voisi olla mukana teemaan sopivia alustajia, 
nonstop ehdokkaiden tapaaminen (eri puolueiden ehdokkaat 
vaihtuvat esim. viiden minuutin välein)

• Vetonaulana keleistä riippuen rusettiluistelua, poniratsastusta, 
pomppulinnaa, ilmapalloja, musiikkia, taikuri, pelle…

• Miettikää, että mitkä asiat saavat teidän kunnassa ihmiset 
liikkeelle



Juttusarja paikallislehteen/-iin kasvatuksesta, 
koulutuksesta ja opetuksesta

• Sovitaan juttusarjan julkaisemisesta paikallislehden kanssa ennen vaaleja
• toimituksen tapaamisessa sovitaan juttujen määrä (esim. 3-4), pituus, sisällöt, 

julkaisuajat, kirjoittajat ja juttutyyppi (esim. artikkeli, blogi, kolumni...)

• Juttusarjassa käsitellään kasvatuksen ja opetuksen vaaleissa tärkeitä eri 
osa-alueita, teemoja ja näkökulmia paikallisesti tai alueellisesti 
tarkasteltuna

• hyödyntäkää tarvittaessa OAJ:n vaalimateriaalia ja OAJ:n toimiston 
asiantuntijoita artikkelien taustalla

• Jokaisella jutulla on hyvä olla oma asiantuntijakirjoittajansa (yhdistyksen 
jäseniä eri koulutusasteilta), mutta tekstien viimeistelyssä on syytä tehdä 
yhteistyötä puheenjohtajan, alueasiamiehen tai alueviestijän kanssa

• Lehden kanssa sovitusta, kuten dead linestä ja juttujen pituuksista, on 
pidettävä kiinni

• Juttuja on syytä pian julkaisun jälkeen jakaa paljon myös somessa



Ehdokastapaamiset

• Vaihtoehto 1
• Yhdistyksen edustajat tarjoavat tietämystään koulutuksen ja kasvatuksen 

paikallisista asioita kaikille puolueille

• Esim. puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies kutsuvat itsensä puolueiden 
tilaisuuksiin sparraamaan ja kouluttamaan ehdokkaita

• Vaihtoehto 2
• Yhdistys kutsuu kaikki kuntavaalien ehdokkaat eri puolueista koolle

• kutsu on kätevintä toimittaa kunnallisjärjestön kautta tai suoraan ehdokkaille kunnasta 
riippuen

• Tilaisuudessa voi olla tiiviitä alustuksia eri aiheista, jonka jälkeen niistä 
käydään keskustelua ja vaihdetaan ajatuksia

• ehdokkaille saadaan näin avattua yhdistyksen näkökulmasta tärkeät perusasiat (esim. 
päätösten konkreettiset vaikutukset arkeen, resurssien riittävyys)



Harjoitus

• Vaalityösuunnitelman laatiminen

• Tehkää omalle yhdistyksellenne runko suunnitelmaksi, kuinka vaaleihin 
valmistaudutte

• Aikataulutus, tekijät, tavoitteet, kampanjointi eli tilaisuudet



Vaalikone ja some



OAJ:n oma vaalikone

• OAJ toteuttaa yhteistyössä ZEFin kanssa oman koulutukseen 
keskittyvän vaalikoneen

• Koneeseen tulee n. 20 kysymystä ja se aukeaa ehdokkaille 
1.1.2021 ja tavoitteena on, että ehdokkaista 70 % vastaa 
koneeseen

• Konetta hyödynnetään kaikessa viestinnässä koko kampanjan 
ajan ja aineisto on käytettävissä 6 kk vaalien jälkeen

• Vaalikone on hyvä väline kohdata ehdokkaita



Rohkeasti esille somessa: #koulutusratkaisee

• Jakakaa tekemisiänne sosiaalisessa mediassa sekä OAJ:n 
yhdistysten että omien tilienne kautta. 

• Perusvinkkejä Twitterin, Facebookin ja Instagramin hyödyntämiseen löytyy 
OAJ-Areenasta.

• Jaetut teot innostavat muitakin kokeilemaan ja toimimaan yhteisen 
asian eteen

• Näkyvyys vaaleissa ei ole koskaan vain ammattimaisen viestinnän 
vastuulla. Kaikki näkyvyys lisää yleistä vaali-intoa

• Omat ideat ovat fiksuja ja niitä kannattaa jakaa

• Kiinnittäkää huomioita kuvien laatuun ja rajauksiin

• Käyttäkää valmiita somepohjia (löytyvät OAJ-Areenasta)

https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=7407030




Lisätietoja kuntavaaleista

Kuntavaalien tavoitteet

• Heljä Misukka helja.misukka@oaj.fi

• Pauliina Viitamies pauliina.viitamies@oaj.fi

• Risto-Matti Alanko risto-matti.alanko@oaj.fi

Viestintä (tiedotteet, lehtimainokset yms.)

• Heikki Sahlman heikki.sahlman@oaj.fi

Some-viestintä

• Heikki Pölönen heikki.polonen@oaj.fi

Yhdistysten tukeminen

• Kaj Raiskio kaj.raiskio@oaj.fi

• Laura Nurminen laura.nurminen@oaj.fi
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