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VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS
Hyväksytty valtuuskunnan kevätkokouksessa 12.11.2011.

1 § Yleistä
Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta valitaan välittömällä, salaisella ja suhteellisella henkilövaalilla, jossa
koko maa on yhtenä vaalipiirinä ja jossa jokaisella vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä liiton
varsinaiseksi jäseneksi tai kunniajäseneksi hyväksytyllä on 30 ääntä ja opiskelijajäsenellä kaksi ääntä.
Valtuuskuntaan valitaan 30 jäsentä, 10 varajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä.
2 § Vaalin ajankohta
Hallitus määrää joka kolmas vuosi viimeistään huhtikuussa valtuuskunnan vaalin ajankohdan ja asettaa
vaalilautakunnan vaalia toimittamaan. Vaali tulee pitää loka-marraskuussa.
Ajankohtaa määrätessään hallitus päättää, milloin äänestysliput on viimeistään lähetettävä äänioikeutetuille
ja mihin mennessä äänestäjien lähettämien äänestyslippujen on oltava vaalilautakunnalla. Näiden
päivämäärien välistä aikaa ei saa määrätä lyhyemmäksi kuin 28 vuorokautta.
3 § Vaalilautakunta
Vaalilautakuntaan nimetään vähintään viisi jäsentä, joista ainakin kolmen tulee olla liiton jäseniä ja yhden
toiminnanjohtaja tai muu asiantuntija ja joista yksi määrätään puheenjohtajaksi. Vaalilautakunta voi ottaa
nimettyjä vaaliavustajia.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
4 § Vaaliluettelo äänioikeutetuista ja vaalikelpoisista
Vaaliluettelona käytetään vaalilautakunnan laatimaa vaalivuoden heinäkuun ensimmäisen päivän mukaista
jäsenluetteloa, joka tulee pitää tarkistusta varten liiton jäsenten nähtävänä elokuussa vähintään viikon ajan
liiton toimistossa. Luetteloa koskevat huomautukset tulee esittää vaalilautakunnalle viikon kuluessa
nähtävänä pidon päättymisestä.
Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa vaaliluettelon nähtävänä pidosta ja huomautusten esittämisajasta
Eläinlääkärilehdessä. Vaaliluettelo tulee lainvoimaiseksi lautakunnan käsiteltyä mahdolliset huomautukset.
5 § Ehdokkaat
Jäsen voi asettua ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti liiton toimistolle. Ilmoituksesta
tulee ilmetä ehdokkaan täydellinen nimi ja kotipaikka.
6 § Vaaliryhmä
Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliryhmän kirjallisella asiakirjalla, jonka allekirjoittaa vaaliryhmää edustava
asiamies. Asiamies vahvistaa allekirjoituksellaan sen, että ehdokkaat ovat suostuneet vaaliryhmään
liittymiseen.
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7 § Vaalitunnus
Kullakin vaaliryhmällä on oma tunnuksensa, joka tulee mainita vaaliryhmän muodostamista koskevassa
asiakirjassa ja joka merkitään kunkin ehdokkaan kohdalle ehdokaslistaan.
Tunnusten tulee erota riittävästi toisistaan ja olla asiallisia. Niiden hyväksymisestä päättää vaalilautakunta.
Mikäli ehdotettua tunnusta ei hyväksytä, vaaliryhmälle on annettava tilaisuus vaihtaa tunnuksensa.
8 § Ehdokaslistan vahvistaminen
Ehdokkuusilmoitukset ja vaaliryhmän muodostamista koskevat asiakirjat on toimitettava vaalilautakunnalle
sen asettamaan määräaikaan mennessä, josta vaalilautakunnan on ilmoitettava Suomen
Eläinlääkärilehdessä. Vaalilautakunta tarkastaa ilmoitukset ja asiakirjat sekä päättää ehdokkaiden ja
vaaliryhmien hyväksymisestä ehdokaslistalle.
9 § Ehdokaslistan järjestäminen
Vaaliryhmien keskinäinen järjestys ehdokaslistalla ratkaistaan arvalla. Vaaliryhmien sisällä ehdokkaat
järjestetään aakkosjärjestykseen.
Ehdokkaiden numerointi aloitetaan numerosta kaksi.
10 § Vaalitarpeisto
Vaalilautakunnan on laadittava vaalissa käytettävä äänestyslippuna toimiva ehdokaslista sekä
palautuskuorena toimiva vaalikuori.
Vaalilautakunnan on lähetettävä ehdokaslista ja vaalikuori jokaiselle vaaliluetteloon merkitylle jäsenelle ja
ilmoitettava ajankohta, mihin mennessä vaalikuoren on oltava vaalilautakunnalla.
11 § Äänioikeuden käyttäminen
Äänestäjän tulee merkitä ehdokaslistaan äänestämänsä ehdokkaat sekä toimittaa ehdokaslistan sisältävä
vaalikuori vaalilautakunnalle postitse tai lähetin välityksellä. Vaalikuoren katsotaan saapuneen
vaalilautakunnalle, kun kuori on saapunut liiton toimistoon.
Saapuneet vaalikuoret säilytetään avaamattomina ääntenlaskentaan saakka.
12 § Vaalikuorien tarkastaminen
Äänestysajan päätyttyä vaalilautakunta kokoontuu toimittamaan ääntenlaskennan.
Vaaliluetteloon tehdään kunkin määräaikaan mennessä saapuneen vaalikuoren perusteella merkintä
äänioikeuden käyttämisestä, minkä jälkeen vaalikuori leimataan vaalissa huomioiduksi.
Vaalikuoret, joista ei varmuudella ilmene äänestäjän henkilöllisyys, jätetään leimaamatta ja hylätään eikä
kyseisiä vaalikuoria avata.
13 § Äänestyslippujen tarkastaminen
Kun äänioikeuttaan käyttäneet on merkitty vaaliluetteloon, leimatut vaalikuoret avataan ja äänestysliput
tarkastetaan.
Vaalilautakunnan tulee hylätä äänestyslippu, jos:
1) vaalikuoressa on enemmän kuin yksi äänestyslippu; tai
2) äänestyslipussa on äänestetty liian montaa ehdokasta
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14 § Ääntenlaskenta
Vaalilautakunta laskee hyväksyttyjen äänestyslippujen perusteella ehdokkaiden ja vaaliryhmien äänimäärät.
Samassa vaaliryhmässä olevat ehdokkaat järjestetään heidän saamiensa äänimäärien mukaiseen
järjestykseen. Vaaliryhmässä eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen vaaliryhmän saaman
kokonaisäänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet kokonaisäänimäärästä, kolmas kolmasosan jne.
Vaaliryhmään kuulumattoman ehdokkaan vertausluku on hänen henkilökohtaisesti saamansa äänimäärä.
Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen ja valtuuskunnan jäseniksi
valitaan 30 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta sekä varajäseniksi kymmenen seuraavaksi
suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.
Vaaliryhmässä saman äänimäärän tai vaalissa saman vertausluvun saaneiden ehdokkaiden keskinäisen
järjestyksen ratkaisee arpa.
15 § Vaalipöytäkirja ja vaalituloksen vahvistaminen
Vaalitoimituksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat vaalikuorien ja äänestyslippujen tarkastamiseen
sekä ääntenlaskentaan osallistuneet vaalilautakunnan jäsenet. Pöytäkirjaan merkitään seuraavat tiedot:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

määräajassa saapuneiden vaalikuorien lukumäärä;
hylättyjen vaalikuorien lukumäärä ja hylkäysten syyt;
vaaliluetteloon merkittyjen äänioikeuttaan käyttäneiden jäsenten lukumäärä;
hyväksytyissä vaalikuorissa olleiden hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä ja hylkäysten syyt;
hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä;
äänestyslipuissa annettujen äänten lukumäärä;
hylättyjen äänten lukumäärä ja hylkäysten syyt;
vaalissa huomioitavien äänten lukumäärä;
kunkin ehdokkaan ja vaaliryhmän saama äänimäärä; sekä
ehdokkaiden vertausluvut ja vertauslukujen mukainen järjestys

Vaalitoimitusta koskeva pöytäkirja on säilytettävä liiton arkistossa pysyvästi. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja
äänestysliput on säilytettävä valitun valtuuskunnan toimikauden ajan.
Vaalilautakunnan toimivaltuus lakkaa liiton hallituksen vahvistettua vaalin tuloksen.
16 § Valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaali
Valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaali suoritetaan erillisvaalina siten, että liiton opiskelijajäsenet voivat
äänestää vain valtuuskunnan opiskelijajäsenten vaalia varten asetettuja ehdokkaita. Valtuuskunnan
opiskelijajäseniksi tulevat valituiksi kaksi eniten ääniä saanutta opiskelijaehdokasta sekä
opiskelijavarajäseniksi kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta opiskelijaehdokasta.
Opiskelijajäsenten vaalissa ehdokkaat eivät voi muodostaa vaaliryhmiä.
17 § Vaalituloksesta tiedottaminen
Hallituksen on ilmoitettava vaalituloksesta kirjeitse valtuuskunnan jäseniksi valituille ja tiedotettava vaalin
tulos Suomen Eläinlääkärilehdessä.

