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Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaali 3.10.–24.10.2022 

ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA! 
 

Sähköinen äänestystapahtuma, ohjeet: 

 

1. Mene Eläinlääkäriliiton vaalisivuille www.sell.fi, valitse klikkaamalla etusivulta kohta 

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 2022 ja klikkaa sen alla olevaa linkkiä. 

2. Tunnistaudu äänestyssivulle sivun ohjeen mukaan joko oman pankkisi 

verkkopankkitunnuksilla, tai mikäli sinulla ei ole pankkitunnuksia, kaksivaiheisella 

tunnistautumisella sähköpostilla/puhelimella. 

3. Vaalin ehdokkaat näkyvät ruudulla.  

4. Voit selailla ehdokkaita ruudulla tai käyttää haku-kenttää etsiäksesi haluamasi 

ehdokkaan/ehdokkaat.  

5. Valitse ehdokas klikkaamalla ehdokkaan nimen edessä olevaa ympyrää. Voit antaa äänesi 

vaalijärjestyksen mukaiselle määrälle ehdokkaita, jäsen 10 ehdokkaalle, opiskelijajäsen 2 

ehdokkaalle. Valitse samalla äänestyskerralla kaikki ehdokkaat, joita haluat äänestää. 

Sen jälkeen paina Valitse ehdokas -painiketta. 

6. Ruudulle tuodaan valitsemasi ehdokas/ehdokkaat. 

7. Voit palata takaisin äänestyssivulle muuttamaan valintaasi tai voit varmistaa valintasi 

painamalla Hyväksy äänestys -painiketta.  

8. Hyväksyttyäsi äänestyksen ruudulla kiitetään äänestämisestä, ja sinut on silloin kirjattu ulos 

äänestysjärjestelmästä. Tämän jälkeen et voi enää palata äänestämään, vaikka kaikkia 

ääniä ei olisi käytetty. 

9. Jos äänestysprosessi jää jossain vaiheessa ennen äänestyksen hyväksymistä kesken, voit 

kirjautua järjestelmään uudestaan, kunnes ääni/äänet on rekisteröity tai äänestysaika 

päättynyt. 

 

Sähköinen äänestystapahtuma, ohjeet näyttökuvilla: 

 

1. Mene Eläinlääkäriliiton vaalisivuille ja paina äänestyslinkkiä, josta pääset äänestyssivulle. 

2. Tunnistaudu äänestyssivulle sivun ohjeen mukaan joko oman pankkisi 

verkkopankkitunnuksilla tai kaksivaiheisella tunnistautumisella sähköpostilla/puhelimella. 

3. Vaalin ehdokkaat näkyvät ruudullasi.  

4. Voit selailla ehdokkaita ruudulla tai käyttää haku-kenttää etsiäksesi haluamasi 

ehdokkaan/ehdokkaat. Huomaa, että laatikoiden ulkonäkö voi olla erilainen kuin tässä. 

http://www.sell.fi/


 

 
5. Klikkaa ehdokkaan nimen edessä olevaa ympyrää. Voit antaa äänesi vaalijärjestyksen 

mukaiselle määrälle ehdokkaita (jäsen 10 ehdokasta, opiskelijajäsen 2 ehdokasta). Valitse 

samalla äänestyskerralla kaikki ehdokkaat, joita haluat äänestää. Sen jälkeen paina 

Valitse ehdokas -painiketta. 

 
 

  
6. Ruudulle tuodaan valitsemasi ehdokas/ehdokkaat.   

 
7. Voit palata takaisin äänestyssivulle muuttamaan valintaasi tai voit varmistaa valintasi 

painamalla Hyväksy äänestys -painiketta 

 
8. Hyväksyttyäsi äänestyksen ruudulla kiitetään äänestämisestä, ja sinut on silloin kirjattu ulos 

äänestysjärjestelmästä. Tämän jälkeen et voi enää palata äänestämään, vaikka kaikkia 

ääniä ei olisi käytetty. 

 
9. Jos äänestysprosessi jää jossain vaiheessa ennen äänestyksen hyväksymistä kesken, 

voit kirjautua järjestelmään uudestaan, kunnes ääni/äänet on rekisteröity tai äänestysaika 

päättynyt 

 

 



 

 

Kysymyksiä ja vastauksia: 
 

Miten vaalisalaisuus on turvattu? 

• Äänestäjää ja hänen antamaansa ääntä/ääniä ei voida missään vaiheessa yhdistää 

• Sähköisessä äänestämisessä tieto äänestäjästä ja annetusta äänestä erotetaan heti 

äänestystapahtuman jälkeen, eikä järjestelmässä voi myöhemminkään tehdä kyselyä näitä asioita 

yhdistäen. 

• Liitolla ei ole pääsyä eikä oikeutta ulkopuolisessa suojatussa vaalijärjestelmässä oleviin tietoihin 

yhteenvetoraportteja lukuun ottamatta. 

Voiko vaaleissa äänestää kahteen kertaan? 

• Ei voi. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain kerran, ja antaa kaikki haluamansa äänet yhdellä 

äänestyskerralla. 

• Kun ääni/äänet ovat kirjautuneet tietokantaan, saa äänestäjä merkinnän äänestänyt. Henkilö, joka 

on jo äänestänyt, ei pysty enää kirjautumaan järjestelmään uudelleen. 

Voiko annetun sähköisen äänen perua? 

• Ei voi sen jälkeen, kun äänestäjä on hyväksynyt annetut äänet sovelluksessa. 

Ketkä voivat äänestää? 

• Sähköisesti voi äänestää liiton äänioikeutettu jäsen, jolla on äänioikeustiedoissa henkilötunnus, ja 

jolla on verkkopankkisopimus suomalaisen pankkiryhmän kanssa: 

• Nordea, OP, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, Säästöpankit, Paikallisosuuspankit, 

Ålandsbanken, Handelsbanken 

• tai jolla on äänioikeustiedoissa matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite, joilla 

tunnistaudutaan äänestyssivun ohjeen mukaisesti kaksivaiheisesti. 

Jos en pääse äänestämään? 

• Jos et pääse tunnistautumaan verkkopankkitunnuksillasi, tarkista ensin, onko pankkiyhteydessä tai 

selaimessasi katkos tai muu ongelma, ja yritä hetken kuluttua kirjautua uudelleen.  

• Jos järjestelmä ei tunnista sinua, varmista liitosta vaali2022@sell.fi tai liiton toimistolta  

(09) 7745 4810, onko äänioikeutesi voimassa ja onko henkilötunnuksesi liiton rekisterissä. 

 

mailto:vaali2022@sell.fi

