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Fullmäktiges valguide 2022

Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaali suoritetaan
3.10.-24.10.2022.
Vaalissa liiton jäsenet valitsevat valtuuskuntaan 30 jäsentä ja
10 varajäsentä sekä kaksi opiskelijajäsentä varajäsenineen
vuosiksi 2023–2025.
Äänestys tapahtuu sähköisesti.
Osoite on www.sell.fi, josta on linkki äänestyssivulle
(www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2022)

Äänestämällä valtuuskunnan vaalissa olet kehittämässä
entistä arvostetumpaa ja vahvempaa ammattiliittoa.

Äänestä valtuuskunnan vaalissa 3.10.-24.10.2022!

Vaalifaktat
Lomakkeet ehdokasasettelua varten ovat tässä oppaassa ja liiton kotisivuilla www.sell.fi,
josta on linkki äänestyssivulle
www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2022
Ehdokkaita, valitsijayhdistyksiä ja vaaliliittoja koskevat asiakirjat on toimitettava liiton
toimistoon viimeistään 31.8.2022 kello 15.00 mennessä.
Ehdokasluettelo julkaistaan liiton verkkosivuilla viikolla 36 ja Suomen Eläinlääkärilehden
numerossa 6, joka ilmestyy 7.10.2022.
Äänestys päättyy 24.10.2022 klo 12.00.
Vaalin tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivulla www.sell.fi viimeistään 31.10.2022 ja
Suomen Eläinlääkärilehden numerossa 7, joka ilmestyy 10.11.2022.

Vaaliopas 2022
Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaali suoritetaan 3.10.-24.10.2022.
Vaalissa liiton jäsenet valitsevat valtuuskuntaan 30 jäsentä ja 10 varajäsentä sekä kaksi
opiskelijajäsentä varajäsenineen vuosiksi 2023–2025. Tässä oppaassa on ohjeet
ehdokkaaksi asettumisesta ja äänioikeuden käyttämisestä. Oppaassa selostetaan myös
vaalin tuloksen laskeminen.
Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan sähköisellä liiton verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Oppaan liitteenä ovat valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton muodostamista varten tarvittavat
lomakkeet. Lomakkeita voi tilata lisää liiton toimistosta puh (09) 7745 4810 tai
sähköpostitse osoitteesta vaali2022@sell.fi. Lomakkeet löytyvät verkosta osoitteesta:
www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2022.
Äänestysohjeet sähköisen äänestyksen osalta postitetaan kaikille äänioikeutetuille
19.9.2022 mennessä.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ne jäsenet, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen
30.6.2022. Vaaliluettelo on tarkistusta varten nähtävänä liiton toimistossa 15-22.8.2022.
Vaaliluetteloa koskevat huomautukset on lähetettävä liiton toimistoon (Aleksis Kivenkatu
52-54, 00510 Helsinki) tai vaali2022@sell.fi viimeistään 29.8.2022 klo 15.00 mennessä.
Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on vaalissa 10 ääntä ja opiskelijajäsenellä 2 ääntä.
Yhdelle ehdokkaalle voit antaa yhden äänen. Voit käyttää kaikki äänet tai vain osan
äänistä.

Ehdokkaaksi asettuminen
Ehdokkaaksi liiton valtuuskunnan vaaliin voi asettua jokainen liiton vaalikelpoinen jäsen,
joka on vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä liittynyt varsinaiseksi jäseneksi
tai opiskelijajäseneksi. Lomake ehdokkaaksi asettumisesta löytyy liiton verkkosivuilta.
Ehdokkaaksi asettuminen edellyttää sähköisen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä
liittoon sähköpostilla. Ehdokkaita koskevat asiakirjat on toimitettava liiton toimistoon
viimeistään 31.8.2022 kello 15.00 mennessä.

Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton perustaminen
Vähintään kaksi liiton äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen.
Valitsijayhdistykset voivat muodostaa keskenään vaaliliiton. Valitsijayhdistyksen ja
vaaliliiton tulee nimetä vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. Vaaliliittoon
kuuluvan valitsijayhdistyksen vaaliasiamies voi toimia myös kyseisen vaaliliiton
asiamiehenä. Kukin ehdokas saa olla vain yhden valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton
ehdokaslistalla. Tämän vaalioppaan liitteenä on asiakirjat, joilla voi muodostaa
valitsijayhdistykset ja vaaliliitot.
Valitsijayhdistys tai vaaliliitto voi asettaa ehdokkaita enintään yhtä paljon kuin liiton
sääntöjen mukaan on valtuuskunnan jäseniä ja varajäseniä yhteensä eli 40.
Valitsijayhdistysten sekä vaaliliittojen muodostamista koskevat asiakirjat on toimitettava
vaalilautakunnalle liiton toimistoon postitse tai sähköisesti skannattuna viimeistään
31.8.2022 kello 15.00 mennessä.
Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton muodostamista varten tarvittavat lomakkeet ovat tämän
oppaan liitteenä.

Tunnukset

Valitsijayhdistyksellä ja vaaliliitolla tulee olla nimimuotoinen oma tunnus, joka poikkeaa
muiden valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen tunnuksista. Tunnusten hyväksymisestä päättää
vaalilautakunta; jos ehdotettua tunnusta ei hyväksytä, annetaan valitsijayhdistykselle tai
vaaliliitolle mahdollisuus vaihtaa tunnuksensa.

Ehdokaslistat
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja päättää ehdokkaiden, valitsijayhdistysten sekä
vaaliliittojen hyväksymisestä. Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys
ehdokaslistojen yhdistelmässä määrätään arvalla. Valitsijayhdistyksen ehdokkaat
järjestetään ehdokkaiden sukunimien mukaiseen aakkosjärjestykseen. Samaan
vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat järjestetään yhteisen tunnuksen alle. Tämän jälkeen kaikki
ehdokkaat numeroidaan aloittaen numerosta 2.

Valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaali
Valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaali suoritetaan erillisvaalina siten, että liiton
opiskelijajäsenet voivat äänestää vain valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaalia varten
annettuja ehdokkaita. Valtuuskunnan opiskelijajäseniksi tulevat valituiksi kaksi eniten
ääniä saanutta opiskelijaehdokasta sekä opiskelijavarajäseniksi kaksi seuraavaksi eniten
ääniä saanutta opiskelijaehdokasta.
Opiskelijajäsenten vaalissa ehdokkaat eivät voi muodostaa valitsijayhdistyksiä.

Vaalin tuloksen laskeminen
Valitsijayhdistyksen tai niiden muodostaman vaaliliiton ehdokkaat järjestetään saamiensa
äänien lukumäärän mukaan. Tämän jälkeen merkitään eniten ääniä saaneelle
vertausluvuksi valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä,
kolmannelle kolmasosa jne.
Saman äänimäärän tai vertailuluvun saaneiden välisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen.
Varsinaisiksi jäseniksi tulevat valituiksi korkeimmasta vertausluvusta alkaen 30
järjestyksessä ensimmäistä henkilöä ja varajäseniksi enintään 10 järjestyksessä
seuraavaa henkilöä.
Valitsijayhdistykseen tai vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan lopullisena vertauslukuna
pidetään hänen saamaansa äänimäärää.
Vaalin tulokseen ja äänten laskemiseen vaikuttaa siis ehdokkaan oman äänimäärän lisäksi
myös sen valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton äänimäärä, mihin ehdokas kuuluu. Mikäli
valitsijayhdistys solmii vaaliliiton toisen valitsijayhdistyksen kanssa, ei valitsijayhdistykseen
kuuluminen enää vaikuta tulokseen, vaan merkitystä on vain koko vaaliliiton saamalla
äänimäärällä. Vaaliliiton sisällä ääniä ei erotella eri valitsijayhdistyksille.

Esimerkkilaskelmat vaalin tuloksen laskemisesta ja valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen
vaikutuksesta tulokseen ovat liiton verkkosivuilla.
Vaalin tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivuilla viimeistään 31.10.2022
(www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2022) ja
Suomen Eläinlääkärilehden numerossa 7, joka ilmestyy 10.11.2022. Vaalilautakunta
ilmoittaa valinnasta kirjeitse valtuuskunnan jäseniksi, opiskelijajäseniksi ja varajäseniksi
valituille.
Uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään 26.11.2022.

Asiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle
Ehdokkaita, valitsijayhdistyksiä ja vaaliliittoja koskevat asiakirjat on toimitettava liiton
toimistoon viimeistään 31.8.2022 kello 15.00. Ehdokkaita koskevat asiakirjat toimitetaan
sähköpostilla vaali2022@sell.fi. Valitsijayhdistyksiä ja vaaliliittoja koskevat asiakirjat
voidaan toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen
vaali2022@sell.fi tai postitse liiton toimistoon Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki.
Vaalilautakunta suosittelee asiakirjojen toimittamista hyvissä ajoin ennen määräpäivää,
jolloin mahdolliset virheet voidaan korjata ajoissa.

Ehdokasluettelo
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja hyväksyy ehdokasluetteloon otettavaksi ne
ehdokkaat, valitsijayhdistykset ja vaaliliitot, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja
toimitettu ajoissa. Ehdokasluettelo julkaistaan Suomen Eläinlääkäriliiton sivustolla
www.sell.fi viikolla 36 ja Suomen Eläinlääkärilehden numerossa 6, joka ilmestyy
7.10.2022.

Vaalikirje jäsenille
Vaalilautakunta lähettää viimeistään 19.9.2022 jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle
kirjeenä ehdokasluettelon, äänestysohjeet ja sähköisen äänestyslinkin.

Äänestäminen
Sähköisen äänestyksen äänestysaika alkaa 3.10.2022 kello 12.00 ja päättyy 24.10.2022
kello 12.00. Sähköinen äänestys tapahtuu osoitteessa www.sell.fi, josta on linkki
äänestyssivulle.
Tunnistautuminen äänestäjäksi tapahtuu pankkitunnuksella. Pankkitunnuksilla tapahtuvan
tunnistautumisen lisäksi käytössä on myös vaihtoehtoinen jäsenrekisteristä löytyvää
puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta hyödyntävä tunnistautumistapa.

Valtuuskunnan vaalijärjestys
(Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 17.11.2018)
1 § Yleiset periaatteet
Vaalit ovat salaiset. Vaaleissa koko maa muodostaa yhden vaalipiirin. Äänestys tapahtuu
sähköisessä järjestelmässä.
Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta vahvistaa vaalijärjestyksen.
2 § Äänioikeus
Äänioikeutettuja ovat vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä varsinaisiksi jäseniksi,
kunniajäseniksi ja opiskelijajäseniksi hyväksytyt liiton jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä
on vaalissa 10 ääntä ja opiskelijajäsenellä 2 ääntä.
3 § Ehdokasasettelu ja vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ehdokkaiksi ovat vaaleja edeltäneen kesäkuun loppuun mennessä varsinaisiksi
jäseniksi ja opiskelijajäseniksi hyväksytyt liiton jäsenet, jotka on asetettu ehdokkaiksi
vaalijärjestyksen mukaisesti.
Vähintään kaksi liiton äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistykset
voivat muodostaa keskenään vaaliliiton. Ehdokkaita vaaliin voivat asettaa valitsijayhdistys ja
vaaliliitto. Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton tulee nimetä vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu
jäsen. Vaaliliittoon kuluvan valitsijayhdistyksen vaaliasiamies voi toimia myös kyseisen vaaliliiton
asiamiehenä. Kukin ehdokas saa olla vain yhden valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton ehdokaslistalla.
Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton perustamisesta on tehtävä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittaa
asianomainen vaaliasiamies.
Valitsijayhdistys tai vaaliliitto voi asettaa ehdokkaita enintään yhtä paljon kuin liiton sääntöjen
mukaan on valtuuskunnan jäseniä ja varajäseniä yhteensä.
Valitsijayhdistyksellä ja vaaliliitolla tulee olla nimimuotoinen oma tunnus, joka poikkeaa muiden
valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen tunnuksista. Tunnusten hyväksymisestä päättää vaalilautakunta;
jos ehdotettua tunnusta ei hyväksytä, annetaan valitsijayhdistykselle tai vaaliliitolle mahdollisuus
vaihtaa tunnuksensa.
Ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijayhdistysten sekä vaaliliittojen muodostamisesta on
ilmoitettava vaalilautakunnalle vaalilautakunnan päättämään päivämäärään mennessä.
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja päättää valitsijayhdistysten sekä vaaliliittojen
hyväksymisestä.
4 § Vaalilautakunta
Liiton hallitus asettaa liiton jäsenten keskuudesta vähintään kuusi jäsentä käsittävän
vaalilautakunnan huolehtimaan valtuustovaalin toimittamisesta yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen

sekä tämän vaalijärjestyksen mukaisesti. Vaalilautakunnan jäsen ei itse saa asettua ehdolle
vaaleissa. Vaalilautakunnan jäsenenä eivät voi toimia hallituksen tai valtuuskunnan jäsenet.
Liiton hallitus määrää lautakunnalle sen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista vähintään yksi on
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä.
Vaalilautakunta voi ottaa itselleen avustajia.
5 § Vaalien ajankohta ja vaalikuulutus
Liiton hallituksen tulee ennen vaaleja edeltävän helmikuun loppua päättää ja ilmoittaa
vaalilautakunnalle vaalin ajankohta. Vaaliaika on vähintään 21 vuorokautta. Vaalit tulee toimittaa
loka-marraskuussa.
Liiton hallituksen tulee ilmoittaa vaalilautakunnan asettamisesta ja vaalien ajankohdasta liiton
lehdessä vaaleja edeltävän huhtikuun loppuun mennessä.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava päivämäärä, johon mennessä ehdokkaaksi asettumista sekä
valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen muodostamista koskevat asiakirjat tulee jättää
vaalilautakunnalle. Vaalikuulutuksesta tulee myös ilmetä vaalilautakunnan kokoonpano,
äänestyksen toimittamisajankohta ja vaaliluettelon nähtävillä olon tiedot. Vaalijärjestys julkaistaan
liiton verkkosivuilla.
6 § Vaaliluettelo
Liiton toimisto laatii äänioikeutetuista jäsenistä vaaliluettelon, jonka tulee olla elokuun aikana
vähintään viikon ajan nähtävänä liiton toimistossa tarkistusta varten. Huomautukset vaaliluetteloa
vastaan on tehtävä vaalilautakunnalle viimeistään viikon kuluessa nähtävillä oloajan päättymisestä.
Vaalilautakunnan käsiteltyä huomautukset vaaliluettelo on lainvoimainen.
7 § Ehdokaslistat
Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä määrätään
arvalla.
Valitsijayhdistyksen ehdokkaat järjestetään ehdokkaiden sukunimien mukaiseen
aakkosjärjestykseen. Samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat järjestetään yhteisen tunnuksen
alle.
Tämän jälkeen kaikki ehdokkaat numeroidaan aloittaen numerosta 2.
8 § Vaalijäsenkirje
Viimeistään vaalien aloitusajankohtaan mennessä vaalilautakunta toimittaa jäsenille
vaalijäsenkirjeen, joka sisältää luettelon ehdokkaista, äänestysohjeet ja sähköisen äänestyslinkin.
9 § Ääntenlaskenta
Ääntenlaskenta tapahtuu sähköisessä äänestysjärjestelmässä. Äänestysjärjestelmä laskee kunkin
ehdokkaan saaman äänimäärän ja kunkin ehdokkaan saama äänimäärä ilmoitetaan äänestysajan
päätyttyä. Vaalijärjestelmä tekee äänioikeuden käyttämisestä merkinnän vaaliluetteloon.

Äänestysjärjestelmän mahdollisissa häiriötilanteissa liiton hallituksella on oikeus keskeyttää vaalit
painavasta syystä vaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja siirtää ne pidettäväksi myöhempänä
ajankohtana. Tällaisessa tapauksessa annetut äänet hylätään ja vaali järjestetään uudelleen.
10 § Vaalin tulos
Valitsijayhdistyksen tai niiden muodostaman vaaliliiton ehdokkaat järjestetään saamiensa äänien
lukumäärän mukaan. Tämän jälkeen merkitään eniten ääniä saaneelle vertausluvuksi
valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne.
Saman äänimäärän tai vertailuluvun saaneiden välisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen. Varsinaisiksi
jäseniksi tulevat valituiksi korkeimmasta vertausluvusta alkaen 30 järjestyksessä ensimmäistä
henkilöä ja varajäseniksi enintään 10 järjestyksessä seuraavaa henkilöä.
Jos vaalia varten hyväksyttyjä ehdokkaita on sama määrä kuin valittavia valtuuskunnan varsinaisia
jäseniä, ei vaalia toimeenpanna, vaan vaalilautakunta vahvistaa ennen vaalien alkamista
pitämässään kokouksessaan ehdokkaat valituiksi valtuuskunnan jäseniksi.
11 § Valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaali
Valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaali suoritetaan erillisvaalina siten, että liiton opiskelijajäsenet
voivat äänestää vain valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaalia varten annettuja ehdokkaita.
Valtuuskunnan opiskelijajäseniksi tulevat valituiksi kaksi eniten ääniä saanutta opiskelijaehdokasta
sekä opiskelijavarajäseniksi kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta opiskelijaehdokasta.
Opiskelijajäsenten vaalissa ehdokkaat eivät voi muodostaa valitsijayhdistyksiä.
12 § Tuloksen vahvistaminen ja tiedottaminen
Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä.
Vaalilautakunnan on ilmoitettava valinnasta kirjeitse valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi
valituille ja tiedotettava tulos Suomen Eläinlääkärilehdessä kaikille liiton jäsenille ilman tarpeetonta
viivästystä.
Vaalissa syntyneet asiakirjat on säilytettävä liiton arkistossa valitun valtuuskunnan toimikauden
ajan. Vaalipöytäkirja on liitettävä valitun valtuuskunnan ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan.

