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TEHYN VALTUUSTON VAALIN VAALIJÄRJESTYS 
Hyväksytty Tehy ry:n valtuuston syyskokouksessa 28.11.2019. 
 

1 § VAALIT 
 
Tehy ry:n sääntöjen 17 §:ssä mainitut valtuuston jäsenet valitaan liiton 
äänioikeutettujen ja vaalikelpoisten jäsenten keskuudessa toimeenpantavilla 
suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. 
 
2 § VAALIPIIRI, -AIKA JA -PAIKKA 
 
Valtuuston vaalin vaalipiirinä on koko maa. Valtuusto valitaan liittoäänestyksellä, 
joka neljäs vuosi suoritettavalla vaalilla sähköisesti. 
 
Vaali toimitetaan vaalivuoden huhtikuun loppuun mennessä Tehyn hallituksen 
määräämällä tavalla ja sen määräämänä aikana. 
 
3 § ÄÄNIOIKEUS 
 
Äänioikeutettuja ovat Tehyn ammattiosastojen jäsenet, jotka on hyväksytty 
jäseniksi vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä ja joilla ei ole vaalia 
edeltäneen vuoden lopussa sen vuoden osalta maksamattomia liittomaksuja. 
 
Äänioikeutettuja ovat myös jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen jäsenet, jotka 
yhdistys on hyväksynyt jäseneksi vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä. 
 
4 § VAALIKELPOISUUS 
 
Vaalikelpoinen on Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on hyväksytty liiton 
ammattiosaston jäseneksi viimeistään vaalivuoden tammikuun loppuun 
mennessä ja jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa sen vuoden osalta 
maksamattomia liittomaksuja. 
 
Vaalikelpoisia ovat myös jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen jäsenet, jotka 
yhdistys on hyväksynyt jäseneksi vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä. 

https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/muu_dokumentti/tehyn_saannot_id_959.pdf
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5 § VAALIELIMET 
 
Tehyn hallitus nimeää valtuustovaalin keskusvaalilautakunnan, josta 
myöhemmin käytetään nimeä keskusvaalilautakunta. 
 
Ehdokasasettelun päättymisen jälkeen sellaisilla valtakunnallisilla vaaliliitoilla, 
joilla ei ole Tehyn hallituksen valitsemaa edustajaa keskusvaalilautakunnassa, on 
oikeus nimetä yksi edustaja tarkkailijaksi keskusvaalilautakuntaan. Tarkkailijalla 
on läsnäolo- ja puheoikeus keskusvaalilautakunnan kokouksissa. Tarkkailijan voi 
vaihtaa vain perustellusta syystä. 
 
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun jäsenistä yli puolet on läsnä. 
 
6 § ÄÄNIOIKEUDEN JA VAALIKELPOISUUDEN TARKISTAMINEN 
 
Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa ja vaalikelpoisuutensa Tehyn jäsensivuilta tai 
jäsenrekisteristä keskusvaalilautakunnan määrääminä päivinä sen antamien 
ohjeiden mukaisesti. 
 
7 § OIKAISUVAATIMUKSET 
 
Jos joku äänioikeutettu ja vaalikelpoinen jäsen katsoo, että hänet on 
virheellisesti jätetty vaille äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta, hän voi tehdä 
oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. 
 
Keskusvaalilautakunta käsittelee ja ratkaisee tehdyt oikaisuvaatimukset. 
 
8 § EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN JA SÄHKÖINEN EHDOKASASIAKIRJA 
 
Ehdokkaan on täytettävä sähköinen ehdokasasiakirja, joka täytetään, 
varmennetaan ja lähetetään sähköisesti keskusvaalilautakunnalle ohjeiden 
mukaiseen päivään mennessä. 
 
Sähköisessä ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi, jäsennumero, 
sekä mahdollinen vaaliliitto ja vaaliliiton edustaja. 
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9 § VAALILIITOT 
 
Jos jotkut ehdokkaat haluavat yhtyä vaaliliitoksi, on siitä ilmoitettava sähköisessä 
ehdokasasiakirjassa. 
 
Vaaliliiton tulee nimetä ehdokkaista vaaliliiton edustaja ja hänen 
varaedustajansa. Yksittäisen ehdokkaan edustajana toimii ehdokas itse. 
Vaaliliitto päättää ehdokkaiden ottamisesta vaaliliittoon. Vaaliliiton edustajan on 
toimitettava lista ehdokkaista siinä järjestyksessä, jossa ehdokkaat pyydetään 
ottamaan vaaliliittoon, keskusvaalilautakunnalle ohjeiden mukaiseen päivään 
mennessä. 
 
10 § VAALIRENGAS 
 
Vaaliliitoilla on oikeus yhtyä vaalirenkaaksi joko keskenään tai yksittäisten 
ehdokkaiden kanssa. Vaalirenkaaksi yhtyvät toimittavat sopimuksen 
keskusvaalilautakunnalle ohjeiden mukaiseen päivään mennessä. 
 
Sopimuksessa on mainittava vaalirenkaaseen yhtyvien nimet sekä vaalirenkaan 
nimi tai tunnus, jolla se voidaan erottaa muista. 
 
Sopimuksen allekirjoittavat vaaliliittojen edustajat. 
 
11 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOIMENPITEET VAALEISTA 
TIEDOTTAMISESSA 
 
Vaalivuoden tammikuun aikana keskusvaalilautakunta ilmoittaa liiton 
ammattiosastoille ja opiskelijayhdistykselle hallituksen päättämät vaalipäivät 
sekä ilmoittaa tässä vaalijärjestyksessä määrätyt vaalien toimitukseen liittyvät 
toimenpiteet ja niiden ajankohdat. 
 
Keskusvaalilautakunta tiedottaa yllä mainitut asiat jäsenille Tehy- lehdessä ja 
verkkosivuilla. 
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12 § 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 vaaliliiton edustajaa, 
jonka toimivaltaan 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, asiakirjoja ei ole toimitettu 
keskusvaalilautakunnalle määräaikana, tai ehdokasasiakirjasta puuttuu 
ehdokkaan varmenne. 
 
Oikaisua ei saa tehdä myöskään silloin, kun ehdokasasiakirjassa on virhe, jonka 
takia ehdokkaan henkilöllisyys jää epäselväksi. 
 
Vaaliliiton edustajan tulee tehdä keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaiseen 
päivään mennessä pyytämät korjaukset. 
 
13 § VAALILIITTO- JA VAALIRENGASSOPIMUKSET 
 
Ohjeiden mukaiseen päivään mennessä keskusvaalilautakunta: 
 

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

2. hylkää oikaisematta jääneet ehdokasasiakirjat sekä vaaliliitto- ja 
vaalirengassopimukset 

3. arpoo vaaliliittojen ja vaaliliittoon kuulumattomien yksittäisten 
ehdokkaiden järjestyksen siten, että ensiksi arvotaan vaaliliittojen ja sen 
jälkeen yksittäisten ehdokkaiden järjestys. 
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Vaaliliiton edustaja ilmoittaa vaaliliiton ehdokkaiden järjestyksen. 
 
Vaaliliittoasiakirjoista on selkeästi käytävä ilmi, mihin vaaliliittoon ehdokas 
kuuluu. Samoin vaalirengasasiakirjoista on käytävä selkeästi ilmi, mihin 
vaalirenkaaseen ja vaaliliittoon ehdokas kuuluu. 
 
Keskusvaalilautakunta antaa ohjeet vaaliliittojen yhtenäisen tunnuksen 
käyttöönotosta. 
 
Mikäli jotkut vaaliliitot ja ehdokkaat ovat sopineet vaalirenkaasta, tästä on 
liitettävä maininta vaaliliittoasiakirjoihin. Vaalirenkaalla voi olla nimi, joka 
mainitaan vaaliliittoasiakirjoissa. 
 
Keskusvaalilautakunta antaa vaalissa ensimmäisen numeron (numero 2) 
ensimmäisen vaaliliiton ensimmäiselle, toisen toiselle ehdokkaalle jne. Tämän 
jälkeen numeroidaan toisen, jne. vaaliliiton ehdokkaat järjestyksessä. Kun 
kaikkien vaaliliittojen ehdokkaat on numeroitu, numeroidaan vaaliliittoon 
kuulumattomat yksittäiset ehdokkaat järjestyksessä. 
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