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§1 | Vaalit

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry:n (josta myöhemmin tässä äänestys- ja 
vaalijärjestyksessä käytetään nimitystä liitto) sääntöjen 7 §:ssä mainitut liiton henkilöjäseniä 
edustavat edustajiston jäsenet valitaan liiton henkilöjäsenten keskuudessa toimeenpantavilla 
suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka kolmas vuosi.

§2 | Vaalipiiri, -aika ja -paikka

Edustajien jäsenten vaalissa vaalipiiri määräytyy 25.11.2017 edustajistossa vahvistetun vaalipii-
rijaon mukaan (liite). Kultakin vaalipiirialueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän 
vahvistaa liiton hallitus vaalivuoden ensimmäisessä kokouksessaan vaalitoimitusta edeltävän 
kalenterivuoden viimeisen päivän jäsenluettelon mukaan.

Vaalit toimitetaan syyskuun loppuun mennessä liiton hallituksen määräämällä tavalla ja sen 
määräämänä aikana.

§3 | Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat liiton kyseisen vaalipiirin alueella asuvat jäsenet, jotka on hyväksytty lii-
ton jäseniksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä ja joilla ei ole vaalia edeltäneen 
vuoden lopussa sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja.

§4 | Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen on liiton kyseisen vaalipiirin alueella asuva henkilöjäsen, joka on hyväksytty 
liiton jäseneksi viimeistään vaalia edeltäneen vuoden loppuun mennessä ja jolla ei ole vaalia 
edeltäneen vuoden lopussa sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja.

§5| Vaalielimet
  

Liiton hallitus nimeää viimeistään vaalivuoden ensimmäisessä kokouksessaan sinä vuonna toi-
mitettavan edustajiston jäsenten vaalin keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, vara-
puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Edustajiston henkilöjäsenten
äänestys- ja vaalijärjestys
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§6 | Yleistiedotus jäsenille edustajiston vaalista sekä vaaliluettelosta

Vaalin aikataulusta, jäsenalueiden rajoista ja ehdokaslistojen jättämisestä sekä vaalipiireittäin 
valittavien edustajiston jäsenten määrästä julkaistaan keskusvaalilautakunnan toimesta tiedote 
liiton jäsenlehdessä sekä liiton kotisivuilla. 

Liiton jäsenrekisteristä poimitaan liiton hallitukselle äänioikeutettujen luettelo vaalitoimitusta 
edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän jäsenluettelon mukaan keskusvaalilautakunnan 
antamien ohjeiden mukaiseen päivään mennessä.

Vaaliluettelon on oltava nähtävänä keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisena 
aikana. Tänä aikana jäsenet voivat käydä tarkistamassa, onko oma nimi luettelossa. Tarkista-
mismenettely tapahtuu sähköisesti ja liiton hallitus ilmoittaa menettelyohjeet ja ajan, jolloin 
tarkistus voidaan suorittaa.

 
§7 | Oikaisuvaatimukset

Jos joku liiton jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi 
tehdä oikaisuvaatimuksen liiton hallitukselle kirjallisesti keskusvaalilautakunnan ohjeiden mu-
kaiseen päivään mennessä. Vaaliluetteloon tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja ratkaistaan 
liiton hallituksen kokouksessa keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaiseen päivään mennessä.

Liiton hallitus toimittaa vaaliluetteloon hyväksytyt muutokset (lisätyt tai poistetut äänioike-
utetut) liiton jäsenrekisteriin keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaiseen päivään 
mennessä.

 
§8 | Ehdokkaan asettaminen ja ehdokasasiakirja

Ehdokkaan asettajan on täytettävä ehdokkaasta asiakirja, jossa on oltava hänen oma allekir-
joituksensa sekä ehdokkaan allekirjoituksella vahvistettu kirjallinen suostumus. Asettajan tulee 
olla ehdokkaan vaalipiiristä. 

Ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi ja henkilötunnus.

Kukin vaalipiirin äänioikeutettu jäsen saa vaalissa asettaa vain yhden ehdokkaan. Jäsen ei saa 
asettaa itseään ehdokkaaksi.

Jos jäsen asettaa useamman kuin yhden ehdokkaan, keskusvaalilautakunnan tulee hylätä kaikki 
ehdokasasiakirjat.

Asettajan tulee toimittaa ehdokasasiakirja liitteineen keskusvaalilautakunnalle ohjeiden mukai-
seen päivään mennessä.

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on Suomen Fysioterapeutit ry/ Keskusvaalilautakunta, Rau-
tatieläisenkatu 6B, 00520 Helsinki ja käyntiosoite Kellosilta 7, 00520 Helsinki.
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§9 | Vaaliliitot

Jos jotkut samaan vaalipiiriin kuuluvat ehdokkaat haluavat yhtyä vaaliliitoksi, on siitä tehtävä 
kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat vaaliliittoon yhtyvien ehdokkaiden puolesta heidän 
asettajansa.

Sopimuksessa tulee nimetä näistä asettajista vaaliliiton asiamies ja hänen varamiehensä. So-
pimuksessa on lueteltava ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, jossa ehdokkaat pyydetään 
ottamaan vaaliliittoon.

Vaaliliiton asiamiehen on toimitettava vaaliliittosopimus keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti 
keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaiseen päivään mennessä.

§10 | Vaalirengas

Kahdella tai useammalla, samaan vaalipiiriin kuuluvalla vaaliliitolla on oikeus yhtyä vaaliren-
kaaksi joko keskenään tai yksittäisten ehdokkaiden kanssa. Sama oikeus on myös yhdellä vaali-
liitolla ja yksittäisillä ehdokkailla.

Vaalirenkaaksi yhtyvät toimittavat sopimuksen keskusvaalilautakunnalle ohjeiden mukaiseen 
päivään mennessä. Sopimuksessa on mainittava vaalirenkaan nimi tai tunnus, jolla se voidaan 
erottaa muista, ja siihen yhtyvien nimet.

Sopimuksen allekirjoittavat vaaliliittojen asiamiehet ja vaaliliittojen ulkopuolella olevien eh-
dokkaiden asettajat.

§11 | Keskusvaalilautakunnan toimenpiteet vaalien valmistelussa

Keskusvaalilautakunnan tulee ohjeiden mukaiseen päivään mennessä tarkistaa sille jätetyt 8, 9 
ja 10 pykälissä mainitut asiakirjat sekä hyväksyä vaaliliittoihin otettavaksi ne ehdokkaat, joita 
koskevat ehdokasasiakirjat on oikein laadittu ja määräajassa jätetty keskusvaalilautakunnalle. 
Samoin on hyväksyttävä vaalirenkaisiin otettavaksi ne ehdokkaat ja vaaliliitot, joita koskevat 
em. asiakirjat on oikein laadittu ja määräajassa jätetty keskusvaalilautakunnalle. 

Keskusvaalilautakunnalla on kuitenkin oikeus pyytää sitä asiamiestä/asettajaa, jonka toimival-
taan asia kuuluu, oikaisemaan sellaiset virheet, jotka eivät muuta ehdokkaiden asettelua. 

Oikaisua ei saa tehdä siinä tapauksessa, että ehdokkaana on henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, 
tai että asettaja ei ole äänioikeutettu, tai että asiakirjoja ei ole toimitettu keskusvaalilautakun-
nalle määräaikana, tai ehdokasasiakirjasta puuttuu ehdokkaan tai asettajan allekirjoitus.

Oikaisua ei saa tehdä myöskään silloin, kun ehdokasasiakirjassa on virhe, jonka takia ehdok-
kaan tai asettajan henkilöllisyys jää epäselväksi.

Ehdokkaan asettajan tai vaaliliiton asiamiehen tulee tehdä keskusvaalilautakunnan ohjeiden 
mukaiseen päivään mennessä pyytämät korjaukset.
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§12 | Vaaliliitto- ja vaalirengassopimukset

Ohjeiden mukaiseen päivään mennessä keskusvaalilautakunta:

•	 käsittelee ehdokasasiakirjoihin ja vaaliliitto- ja vaalirengassopimuksiin tehdyt oikaisut sekä 
tekee päätökset niiden johdosta

•	 hylkää oikaisematta jääneet ehdokasasiakirjat sekä vaaliliitto- ja vaalirengassopimukset
•	 arpoo vaaliliittojen ja vaaliliittoon kuulumattomien yksittäisten ehdokkaiden järjestyksen 

siten, että ensiksi arvotaan vaaliliittojen ja sen jälkeen yksittäisten ehdokkaiden järjestys.

Vaaliliiton asiamies ilmoittaa vaaliliiton ehdokkaiden järjestyksen.

Vaaliliittoasiakirjoista on selkeästi käytävä ilmi, mihin vaaliliittoon ehdokas kuuluu. Samoin 
vaalirengasasiakirjoista on käytävä selkeästi ilmi, mihin vaalirenkaaseen ja vaaliliittoon ehdo-
kas kuuluu.

Keskusvaalilautakunta antaa ohjeet vaaliliittojen yhtenäisen tunnuksen käyttöönotosta.

Mikäli jotkut vaaliliitot ja ehdokkaiden asettajat ovat sopineet vaalirenkaasta, tästä on liitettävä 
maininta vaaliliittoasiakirjoihin. Vaalirenkaalla voi olla nimi, joka mainitaan vaaliliittoasiakir-
joissa.

Keskusvaalilautakunta antaa edustajiston jäsenten vaalissa vaalipiirin ensimmäisen numeron 
(numero 2) ensimmäisen vaaliliiton ensimmäiselle, toisen toiselle ehdokkaalle jne. Tämän 
jälkeen numeroidaan toisen, jne. vaaliliiton ehdokkaat järjestyksessä. Kun kaikkien vaaliliitto-
jen ehdokkaat on numeroitu, numeroidaan vaaliliittoon kuulumattomat yksittäiset ehdokkaat 
järjestyksessä.

§13 | Äänestys

Äänestys toteutetaan liiton 8 §:n määrittämien äänestystapojen mukaisesti. Keskusvaalilauta-
kunta päättää, mitä äänestystapaa kulloinkin käytetään. 

Jos äänioikeutettu on äänestänyt sekä sähköisesti että postitse, sähköinen ääni jää voimaan. 

1. Sähköinen äänestäminen
Sähköinen äänestäminen voidaan toteuttaa ulkopuolisen palveluntarjoajan vaalisovelluksella. 
Keskusvaalilautakunta antaa äänestämisestä tarkemmat ohjeet.

2. Postiäänestys
Keskusvaalilautakunta lähettää kunkin vaalipiirin äänioikeutetuille jäsenille vaaliaineiston.  

Äänestettyään jäsen postittaa palautuskuoren ohjeiden mukaisesti.



s. 4 / 6 s. 5 / 6

Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry:n edustajiston 
henkilöjäsenten vaalin äänestys- ja vaalijärjestys

§14 | Äänten laskeminen

Ääntenlaskenta toteutetaan liiton hallituksen ja keskusvaalilautakunnan määräämällä tavalla.

Äänestyslippu on mitätön: 

•	 jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa
•	 jos äänestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero
•	 jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan toimittamaa äänestys-

lippua.
•	 jos äänestyslippuun on kirjoitettu ehdokkaan numeron sijasta esim. ehdokkaan nimi tai 

lippuun on tehty muunlainen asiaankuulumaton merkintä.

Ääniä laskettaessa lasketaan ensin yhteen saman ehdokkaan hyväksi annetut äänet. Sen jälkeen 
lasketaan kunkin vaaliliiton äänimäärä, joka on sama kuin vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden 
äänimäärien summa. Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden järjestyssijat määräytyvät heidän 
vaaliliitossa saamiensa äänimäärien mukaan.

Edellä mainitussa järjestyksessä annetaan vaaliliiton ehdokkaille vertausluvut siten, että ensim-
mäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas 
kolmanneksen, neljäs neljänneksen jne.

Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan vertausluvuksi tulee ehdokkaan saama äänimäärä.

Milloin ehdokkaiden äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan järjestys arpomal-
la.

Jos on muodostettu 10 §:ssä mainittu vaalirengas, ehdokkaiden järjestyssijat määräytyvät sa-
malla tavalla kuin vaaliliiton osalta on lausuttu. Vaalirenkaan kunkin vaaliliiton ehdokkaiden 
järjestys määräytyy siten, että eniten ääniä saanut ehdokas sijoitetaan ensimmäiseksi, toiseksi 
eniten ääniä saanut toiseksi, kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmanneksi jne. 

Tämän jälkeen ehdokkaille annetaan vertausluvut siten, että ensimmäinen saa vertausluvuksi 
koko vaaliliittonsa saaman äänimäärän, toinen puolet vaaliliiton saamasta äänimäärästä, kol-
mas kolmasosan jne. Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan vertausluku on hänen saamansa 
äänimäärä. Tämän jälkeen vaalirenkaassa suurimman vertausluvun saanut sijoitetaan ensim-
mäiseksi, toiseksi suurimman vertausluvun saanut sijoitetaan toiseksi ja kolmanneksi suurimman 
vertausluvun saanut kolmanneksi jne. Ensimmäisenä oleva saa vertausluvukseen vaalirenkaan 
koko äänimäärän, toinen puolet vaalirenkaan äänimäärästä, kolmas kolmasosan jne. Saman 
vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman vertaus-
luvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Tämän jälkeen todetaan vaadittava määrä valituiksi suurimmasta vertausluvusta lähtien.
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§15 | Ääntenlaskentapöytäkirja ja vaalien tuloksen vahvistaminen

Ääntenlaskennasta tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava vaalipiireittäin edustajiston jäseniksi 
valitut henkilöt. 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset.

Vaaliliittojen ja -renkaiden asiamiehet voivat toimivaltaansa kuuluvissa asioissa valittaa keskus-
vaalilautakunnan päätöksestä liiton hallitukselle. Valitus on tehtävä kirjallisesti viikon kuluessa 
keskusvaalilautakunnan tekemästä päätöksestä.

Äänestysliput säilytetään kolmen (3) kuukauden ajan, äänestyspöytäkirja arkistoidaan pysyvästi.

§16 | Vaalien tuloksesta ilmoittaminen

Keskusvaalilautakunta ilmoittaa kirjallisesti vaalien tulokset vaaleissa valituiksi tulleille henki-
löille vaaliaikataulun mukaiseen päivään mennessä.

§17 | Määräajan laskeminen

Mikäli tässä vaalijärjestyksessä mainittu viimeinen päivä (takaraja) sattuu lauantaiksi, sun-
nuntaiksi tai muuksi pyhäpäiväksi, viimeiseksi päiväksi tulee seuraava ensimmäinen arkipäivä 
lauantaita lukuun ottamatta.


