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 9.12.2011 

 

 

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 
(Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan ko-

kouksessa 9-10.12.2011) 

 

1 § Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, 

liiton sääntöjen määräyksiä ja tätä vaalijärjestystä. 

 

 Liiton jäsen käyttää valtuuskunnan vaalissa äänioikeuttaan joko postivaalis-

sa, teknisellä apuvälineellä toteutettavassa vaalissa (jäljempänä: sähköinen 

äänestäminen) tai näiden yhdistelmässä hallituksen ja vaalilautakunnan 

päättämin tavoin.  

  

2 § Hallitus määrää joka kolmas vuosi viimeistään tammikuussa valtuuskunnan 

vaalin ajankohdan ja asettaa vaalilautakunnan vaalia toimittamaan. Hallitus 

päättää vaalin toteuttamistavan: sähköinen äänestäminen, postiäänestäminen 

tai näiden yhdistelmä. 

 

 Ajankohtaa määrätessään hallitus päättää, milloin äänestysliput on viimeis-

tään lähetettävä äänioikeutetuille ja mihin mennessä äänestäjien lähettämien 

äänestyslippujen on oltava vaalilautakunnalla, mikä on samalla sähköisen ää-

nestämisen äänestysaika.  Näiden päivämäärien välistä aikaa ei saa määrätä 

lyhyemmäksi kuin 28 vuorokautta. 

 

3 § Vaalilautakuntaan nimetään vähintään seitsemän jäsentä, joista yhden tulee 

olla lakimies ja joista yksi määrätään puheenjohtajaksi. 

 

 Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on 

läsnä. 

 

4 § Vaaliluetteloon merkitään liiton äänioikeutetut ja vaalikelpoiset jäsenet. 

Vaaliluettelo tulee pitää tarkistusta varten liiton jäsenten nähtävänä heinä-

kuussa vähintään viikon ajan liiton toimistossa. Luetteloa koskevat huomau-

tukset tulee esittää vaalilautakunnalle viikon kuluessa nähtävänäoloajan 

päättymisestä. 

 

 Vaaliluettelon nähtävänä pidosta ja huomautusten esittämisajasta vaalilauta-

kunnan tulee ilmoittaa Suomen Lääkärilehdessä. 

 

 Vaaliluettelo tulee voimaan vaalilautakunnan käsiteltyä mahdollisesti tehdyt 

huomautukset. 

 

5 § Kenellä tahansa liiton äänioikeutetulla ja vaalikelpoisella jäsenellä on oikeus 

pyytää vaalilautakunnalta ottamistaan vaalia varten laadittavaan ehdokasluet-

teloon.  

 

 Ehdokkaaksi asettumisasiakirjassa on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimet 

sekä kotipaikka.  Ehdokkaan on allekirjoitettava suostumus ehdokkaaksi ryh-

tymisestä.  



  2 (5) 

 

 

 

 Ehdokkaalle on ehdokkaaksi asettumisasiakirjassa nimettävä asiamies, joka 

on liiton äänioikeutettu jäsen. Jäsen voi olla vain yhden ehdokkaan asiamie-

henä. Ehdokas voi itse toimia omana asiamiehenään. 

 

6 § Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja, jolloin heidän asiamiehensä tekevät 

siitä kirjallisen sopimuksen. 

 

 Vaaliliitolla tulee olla asiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. 

 

7 § Jos vaaliliitot haluavat keskenään tai jokin ehdokas vaaliliiton kanssa yhtyä 

vaalirenkaaksi, on kunkin ilmoitettava siitä vaaliliittosopimuksen tai ehdok-

kaan asettumisen yhteydessä tahi siitä on tehtävä kirjallinen sopimus, jonka 

allekirjoittavat sopijapuolten asiamiehet. 

 

 Vaalirenkaalla tulee olla asiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. 

 

8 § Kullakin vaaliliitolla ja vaalirenkaalla tulee olla omat tunnuksensa, jotka mai-

nitaan niiden muodostamista koskevassa ilmoituksessa tai sopimuksessa. 

 

 Tunnusten tulee erota riittävästi toisistaan. Niiden hyväksymisestä päättää 

vaalilautakunta. Jos vaalilautakunta ei hyväksy ehdotettua tunnusta, se antaa 

vaaliliitolle tai vaalirenkaalle tilaisuuden vaihtaa tunnuksensa. 

 

9 § Ehdokkaita, vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat on toimitettava 

vaalilautakunnalle sen asettamaan määräaikaan mennessä, josta lautakunnan 

on ilmoitettava Suomen Lääkärilehdessä. 

 

 Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat sekä päättää ehdokkaiden, vaaliliittojen ja 

vaalirenkaiden hyväksymisestä ehdokasluetteloon. 

 

10 § Ehdokasluettelo järjestetään siten, että vaaliliittojen ja niihin kuulumattomien 

yksittäisten ehdokkaiden keskinäinen järjestys vaalirenkaassa ratkaistaan ar-

valla ellei vaalirenkaan asiamies ole ilmoittanut vaalilautakunnalle muuta jär-

jestystä. Vaaliliiton sisällä ehdokkaat järjestetään nimien mukaiseen aakkos-

järjestykseen. 

 

 Vaalirenkaiden ja niihin kuulumattomien erillisten vaaliliittojen keskinäinen 

järjestys määrätään arvalla. Vaalirenkaiden tai erillisten vaaliliittojen ulko-

puolelle jääneet ehdokkaat otetaan luetteloon viimeisinä ja niiden keskinäinen 

järjestys ratkaistaan arvalla. 

 

 Tämän jälkeen ehdokkaat numeroidaan. Numerointi aloitetaan kahdesta. 

 

 Ehdokasluettelossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vaalirenkaan 

otsikkoon on merkittävä sana "vaalirengas" sekä renkaan aseman yhdistel-

mässä aakkosellisen järjestyksen mukaan osoittava kirjain. Erillisen vaalilii-

ton otsikkoon on merkittävä sana "vaaliliitto" sekä liiton aseman luettelossa 

aakkosellisen järjestyksen mukaan osoittava kirjain. 

 

11 § Vaalilautakunnan on laadittava vaalissa käytettävä äänestyslippu, palautus-

kuori ja tarvittaessa vaalikuori, jossa kummassakin on merkintä, missä vaalis-
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sa sitä käytetään. Vaalilautakunnan on myös laadittava erillinen ohje sähköi-

sestä äänestämisestä, jossa on maininta äänestysajasta.  

 

 Vaalilautakunnan on postitettava ehdokasluettelo, äänestyslippu ja tarvittaessa 

vaalikuori jokaiselle vaaliluetteloon merkitylle jäsenelle. Samalla on ilmoitet-

tava, mihin mennessä äänestyslippujen on oltava vaalilautakunnalla. Samassa 

postituksessa toimitetaan ohje sähköisestä äänestämisestä. 

 

12 § Postiäänestys: Äänioikeutta käyttäessään liiton jäsenen on merkittävä äänes-

tyslippuun äänestettävän ehdokkaan numero. 

 

 Äänestyslippu voidaan toimittaa vaalilautakunnalle postitse tai antamalla se 

vaalilautakunnan jäsenelle tai sen nimeämälle avustajalle. 

 

 Sähköinen äänestys: Äänioikeuttaan käyttävä äänioikeutettu äänestää vaali-

lautakunnan määrittämällä teknisellä välineellä erillisen ohjeen mukaisesti. 

Äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan tunnistamismenetelmällä. 

 

Sähköisten äänten laskennassa vain määräaikaan mennessä annetut äänet hy-

väksytään. Merkinnät vaaliluetteloon tehdään äänestystunnistuksen perusteel-

la ja sähköisten äänten osalta ennen postiäänten pohjalta tehtäviä merkintöjä.  

Sähköisesti annetut äänet lasketaan koneellisesti ja vaalilautakunta toteaa ää-

nimäärät. 

 

13 § Vaalilautakunnan tulee huolehtia siitä, että merkintöjä äänioikeuden käyttä-

misestä ryhdytään tekemään vaaliluetteloon välittömästi äänestyslippujen 

saapumiselle ja sähköiselle äänestämiselle asetetun määräajan päätyttyä.   

 

Mikäli vaali toteutetaan sekä sähköisesti että postivaalina, merkintä äänioi-

keuden käyttämisestä tehdään ensin sähköisesti äänestäneiden perusteella ja 

tämän jälkeen postitse äänestäneiden perustella. Mikäli äänioikeutettu on yrit-

tänyt äänestää molemmilla tavoilla, hyväksytään vain sähköisesti annettu ää-

ni. 

 

 Vaalilautakunta valvoo em. merkintöjen tekemistä ja vastaa palautuskuorien 

tai vaalikuorien säilyttämisestä suljettuina äänten laskennan alkamiseen saak-

ka. 

 

14 § Postitse annettujen äänten osalta merkinnän äänioikeuden käyttämisestä tekee 

vaaliluetteloon joko vaalilautakunnan jäsen tai sen nimeämä avustaja taikka 

merkintä tehdään teknistä apuvälinettä käyttäen. Äänestysmerkinnän tekijän 

on myös leimattava suljettu vaalikuori, mikäli tätä käytetään. Tällöin katso-

taan valitsijan käyttäneen äänioikeuttaan. 

 

 Ne vaalikuoret, joista ei selvästi ilmene äänestäjän henkilöllisyys, säilytetään 

eri ryhmänä tekemättä niitä koskevia merkintöjä vaaliluetteloon. 

 

 Äänioikeuden käyttäminen voidaan tarkistaa myös koneellisesti, jolloin vaali-

kuorta ei käytetä.  

 

15 § Kun määräaikaan mennessä annettuja ääniä koskevat merkinnät on tehty vaa-

liluetteloon, vaalilautakunta kokoontuu toimittamaan ääntenlaskennan ja to-
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teamaan vaalin tuloksen. Lautakunnan on tällöin oltava päätösvaltainen. Ään-

tenlaskennasta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat liiton puheenjohtaja 

ja laskentaan osallistuneet lautakunnan jäsenet.  

 

16 § Käytettäessä postiäänestystä, ennen varsinaisen laskennan aloittamista rat-

kaistaan vaaliluettelomerkintöjen tekeminen 14 §:n 2 mom:ssa tarkoitettujen 

vaalikuorten osalta. Aluksi lasketaan vaalikuorien lukumäärä samoin kuin 

niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tehtyjen merkintöjen 

mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Lukumäärätiedot merkitään pöytä-

kirjaan. 

 

 Vaalikuoret, joita ei ole leimattu, erotetaan eri ryhmäksi ja pidetään suljettui-

na. Niissä olevat äänestysliput katsotaan mitättömiksi. 

 

 Muut vaalikuoret avataan ja äänestysliput tarkastetaan. Jos vaalikuoressa on 

kaksi äänestyslippua, molemmat liput hylätään. Äänestyslippu katsotaan mi-

tättömäksi, jos siitä ei selvästi ilmene, ketä valitsija on tarkoittanut tai jos sillä 

on äänestetty henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen. Vaalilautakunnalla on oi-

keus hylätä äänestyslippu, jossa on asiattomia merkintöjä. Pöytäkirjaan on 

merkittävä ääntenlaskennasta em. tavoin pois jätettävien äänestyslippujen lu-

kumäärät syineen. 

 

 Hyväksytyt äänestysliput järjestetään siten, että kunkin ääniä saaneen henki-

lön hyväksi annetut liput järjestetään omaksi ääniryhmäkseen.  

 

Mikäli käytetään sekä sähköistä että postiäänestystä, sähköisesti annetut äänet 

ja postitse tulleet hyväksytyt äänet lasketaan yhteen ja vaalilautakunta toteaa 

tuloksen. Pöytäkirjaan merkitään sähköisesti annettujen äänien ja äänestyslip-

pujen kokonaismäärät ja äänien lukumäärät ääniryhmittäin.  

    

17 § Samassa vaaliliitossa olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suu-

ruuden mukaan. Vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan 

vertausluvuksi vaaliliiton äänien koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, kol-

mannelle kolmasosa jne. Jos ehdokas ei kuulu vaaliliittoon, on vertauslukuna 

hänen saamansa äänimäärä. 

 

 Kunkin vaalirenkaan ehdokkaat järjestetään heidän l. momentin mukaan saa-

miensa vertauslukujen suuruuden mukaan. Tämän jälkeen annetaan ensim-

mäiselle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan äänien koko 

lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne. 

 

 Vaalirenkaaseen kuulumattoman vaaliliiton ehdokkaan lopullisena vertauslu-

kuna pidetään 1 momentin mukaista vertauslukua. Vaalirenkaaseen tai vaali-

liittoon kuulumattoman ehdokkaan lopullisena vertauslukuna pidetään hänen 

saamaansa äänimäärää. 

 

 Ehdokkaita järjestettäessä saman äänimäärän tai vertausluvun saaneiden välil-

lä ratkaisee arpa. 

 

 Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan ja 

valtuuskunnan jäseniksi valitaan suurimman vertausluvun saaneesta lähtien 

yhteensä 60 jäsentä.  
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18 § Vaalilautakunnan on ilmoitettava valinnasta kirjeitse valtuuskunnan jäseniksi 

valituille ja tiedotettava vaalin tulos Suomen Lääkärilehdessä. 

 

 Ääntenlaskentaa koskeva pöytäkirja on säilytettävä liiton arkistossa pysy-

västi. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on säilytettävä valitun 

valtuuskunnan toimikauden ajan. 

 


