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ALKUSANAT

SuPerin liittokokous pidetään 8.–9.6.2016 Helsingissä, ja valmistelut ovat jo täydessä 
käynnissä. Kokousta edeltävät tuttuun tapaan kahdet vaalit. Vaaleissa valitaan liitto-
kokousedustajat ja edustajiston jäsenet sekä ehdokkaat SuPerin liittohallituksen 
jäseniksi kaudelle 2016–2020.

Tässä käsikirjassa käymme lyhyesti läpi kunkin päättäjäryhmän tärkeimmät tehtävät ja 
kerromme eri vaaleihin valmistautumisesta, niiden kulusta ja siitä, miten tulee toimia, 
kun haluaa mukaan vaikuttamaan.  Jäsenet voivat vaikuttaa vaaleissa sekä ehdokkaana, 
ehdokkaan asettajana että äänestäjänä.

Käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti tueksi ammattiosastojen hallituksille ja liittohalli-
tuksen jäsenille, joiden tehtävänä on opastaa oman alueensa jäseniä toimimaan oikein 
vaalien eri vaiheissa. Tarvittaessa käsikirjaa voidaan jakaa kaikille kiinnostuneille 
jäsenille. Tulostettava versio käsikirjasta löytyy SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta, 
jonne on koottu kaikki muukin vaaleihin liittyvä tieto (ks. s. 30).

Vaalit käydään käsikirjassa läpi yksi kerrallaan. Sisällysluettelon avulla on helppo löytää 
juuri se tieto, jota kulloinkin tarvitaan. Eri vaalit erottaa myös värin perusteella:  
liitto-kokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalien tunnusväri on liila ,  
ja liittohallitusvaalit tunnistaa vihreästä  väristä. 

Kunkin osion lopussa on malliksi täytetty ne lomakkeet, joita kyseisissä vaaleissa tarvi-
taan. Kaikki lomakkeet voi tulostaa SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta. Ennen lomak-
keiden täyttämistä on syytä lukea tämä käsikirja sekä perehtyä tarkoin lomakkeiden 
liitteinä oleviin täyttöohjeisiin.

Vaalikalenteri sivulla 36 auttaa hahmottamaan,  mikä on ammattiosastojen rooli 
tulevissa vaaleissa ja mitä toimenpiteitä tulevat vaalit missäkin kohtaa edellyttävät. 
Ammattiosaston hallituksen kannattaa käyttää kalenteria muistilistana alkavan syksyn ja 
ensi kevään toimintaa suunniteltaessa, jotta kaikki vaaliasiat tulevat hoidetuiksi oikeaan 
aikaan.

Kaikille vaalikelpoisille ja opiskelijajäsenille lähetetään syyskuun SuPer-lehden mukana 
Joka jäsenen vaaliopas, jossa kerrotaan, miten missäkin vaalissa asetutaan ehdolle,  
asetetaan ehdokkaita ja äänestetään. Lisäksi liitto järjestää vaalikoulutusta, josta kerro-
taan tarkemmin sivulla 31.

Jos johonkin vaalikysymykseen ei löydy vastausta tästä käsikirjasta tai verkkosivujen 
vaaliosiosta, liiton vaaliasiantuntijat auttavat mielellään. Yhteystiedot löytyvät sivulta 32.

Vaaleissa pääsevät vaikuttamaan kaikki SuPerin ammattiosastoihin viimeistään 
31.12.2015 liittyneet varsinaiset ja yrittäjäjäsenet. Syksyn aikana valmistuvia opiskelijoita 
on hyvä muistuttaa liittymisestä, jotta hekin ehtivät mukaan päättämään liittonsa toi- 
minnasta. Kannattaa myös muistaa, että päättäjäpaikat jaetaan vaalipiirin jäsenmäärän 
perusteella: mitä enemmän vaalipiirissä on vaalikelpoisia jäseniä sitä enemmän paikkoja 
vaalipiirin on mahdollista saada. 

Tehkää siis vaalit tutuksi omassa ammattiosastossanne, innostakaa kaikki jäsenenne 
mukaan vaikuttamaan ja muistakaa suositella SuPeria!

ÄÄNESTYSLIPPU
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SINUN LIITTOSI. 
SINÄ PÄÄTÄT.

SuPerin toiminnasta päättävät liittokokous, 
edustajisto ja liittohallitus, joihin kaikkiin 
valitaan edustajat jäsenistön keskuudesta. 
Jäsenet valitsevat itse omat päättäjänsä. 

Mitä laajemmin SuPer-päättäjät edustavat 
eri työpaikkoja, työtehtäviä, ikäryhmiä ja 
molempia sukupuolia, sitä varmemmin eri 
ryhmät saavat näkemyksensä esiin päätöksen-
teossa. Siksi on tärkeää, että kaikki jäsenet 
osallistuvat aktiivisesti vaaleihin. Jokaisella
jäsenellä on vaikutusvaltaa, ja nyt sitä on 
mahdollisuus aidosti käyttää. Sitä kuvaa 
myös vaalitunnuksemme: ’Sinun liittosi. 
Sinä päätät.’

LIITTOKOKOUS

Liittokokous on SuPerin tärkein päättäjä. Kokous pidetään joka neljäs vuosi ja sinne 
valitaan vaaleilla noin 180 liittokokousedustajaa, jotka edustavat SuPerin kaikkien 
yhdeksän vaalipiirin jäseniä. 

Liittokokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jäsenet liittohalli-
tukseen vaalipiirikokouksissa tehtyjen valintojen pohjalta, edustajiston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä päätetään liiton toiminnan suuntaviivoista tulevalle nelivuotis-
kaudelle. Liittokokous myös käsittelee ammattiosastoilta tulleet aloitteet.

EDUSTAJISTO

Liittokokousten välisenä aikana SuPerin ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edusta-
jiston 40 varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan samoissa vaaleissa kuin 
liittokokousedustajat. Hekin tulevat kaikista SuPerin vaalipiireistä. 

Edustajisto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Edustajiston
tärkeimpinä tehtävinä on syyskokouksessaan vahvistaa liiton toimintasuunnitelma, 

talousarvio ja liiton jäsenmaksu. Kevätkokouksessaan edustajisto keskustelee seuraavan 
vuoden toiminnan painopistealueista, hyväksyy liiton vuosikertomuksen ja vahvistaa 
tilinpäätöksen. 

LIITTOHALLITUS

Liittohallituksen vastuulla on liiton strateginen johtaminen. Liittohallitus valmistelee 
liittokokouksessa ja edustajistossa käsiteltävät asiat, huolehtii siitä, että liittokokouksen 
ja edustajiston tekemät päätökset toteutuvat, päättää virka- ja työehtosopimusten tavoit-
teista ja hyväksyy tai hylkää sopimukset. Lisäksi liittohallituksen tehtävänä on edustaa 
liittoa ja tehdä esityksiä ja kannanottoja.

Liittohallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Siihen kuuluu liiton puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 14 varsinaista jäsentä, joista yhdellä on oltava äidin-
kielenään ruotsi. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi 
kokouksiin osallistuvat puhe-, läsnäolo- ja esitysoikeudella edustajiston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja.

Jokaisesta SuPerin vaalipiiristä, Ahvenanmaan vaalipiiriä lukuun ottamatta, valitaan 
vähintään yksi edustaja liittohallitukseen. Jäsenmäärältään suurimmista vaalipiireistä 
edustajia valitaan useampia. Äidinkieleltään ruotsinkieliset jäsenet valitsevat oman 
ehdokkaansa. Heidän vaalipiirinään on koko maa.

LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON 
JÄSENTEN VAALIT

Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit käydään 16.3.–4.4.2016. Vaalien 
ehdokkaat ovat automaattisesti ehdolla sekä liittokokousedustajiksi että edustajiston 
jäseniksi. Vaalit käydään suhteellisena vaalina, eli kunkin vaalipiirin liittokokousedustajat 
ja edustajiston jäsenet valitaan ehdokkaiden saamien vertauslukujen suuruusjärjestyk-
sessä. Menettelyä kuvataan tarkemmin alla kohdassa ’Suhteellinen vaali’.

Liittokokousedustajat valitaan vaalipiireittäin niin, että kukin vaalipiiri saa yhden paikan 
jokaista siihen vaalipiiriin kuuluvaa alkavaa 350 äänioikeutettua jäsentä kohden. Edusta-
jiston 40 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken suhteessa kunkin vaalipiirin jäsenmäärään.
Jokaisesta vaalipiiristä valitaan kuitenkin jäsenmäärästä riippumatta vähintään yksi 
edustajiston jäsen.

SuPerin toiminnasta päättävät liittokokous, 

molempia sukupuolia, sitä varmemmin eri 
ryhmät saavat näkemyksensä esiin päätöksen-

osallistuvat aktiivisesti vaaleihin. Jokaisella
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Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaleissa jäsenten äidinkielellä ei ole 
merkitystä. 

Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten määrät vaalipiireittäin lasketaan liiton 
toimistossa vuoden 2016 ensimmäisen päivän jäsenmäärien perusteella. Edustajien määrä 
kussakin vaalipiirissä ilmoitetaan ammattiosastoille sähköpostilla niiden omiin sähkö-
postiosoitteisiin 22.1.2016.

Lista SuPerin vaalipiireistä ja niihin kuuluvista ammattiosastoista on tämän käsikirjan 
liitteenä sivulla 38. Sama lista löytyy myös verkkosivujen vaaliosiosta ja SuPer-kalenterista.

SUHTEELLINEN VAALI

Liittokokousedustajien ja edustajiston vaaleissa vaalitapa on suhteellinen vaali.  
Se tarkoittaa, että ehdokkaalla on mahdollisuus solmia vaaliliitto oman vaalipiirinsä 
muiden ehdokkaiden kanssa (ks. s. 11). Äänestyksen jälkeen kullekin ehdokkaalle 
lasketaan vertausluku, johon vaikuttavat sekä ehdokkaan saamien henkilökohtaisten 
äänien määrä että hänen edustamansa vaaliliiton saama kokonaisäänimäärä. 

Vertausluku lasketaan niin, että vaaliliitossa eniten henkilökohtaisia ääniä saanut ehdokas 
saa vertausluvukseen vaaliliiton kaikkien ehdokkaiden yhteenlasketun äänimäärän. 
Vaaliliiton toiseksi tullut ehdokas saa puolet koko vaaliliiton äänimäärästä, kolmanneksi 
tullut yhden kolmasosan jne. Vaaliliittoon osallistuvat ehdokkaat pääsevät siis osallisiksi 
kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden äänistä, kun taas yksittäisten, vaaliliittoon 
kuulumattomien ehdokkaiden täytyy kerätä kaikki äänet itse. 

Vaalien tulos lasketaan järjestämällä ehdokkaat vaalipiireittäin ensin kunkin saaman  
vertausluvun mukaan, ja valitsemalla sitten suuruusjärjestyksessä niin monta edustajaa 
kuin vaalipiirissä on paikkoja täytettävänä. Jos siis yhdestä vaalipiiristä valitaan esimerkiksi 
kymmenen liittokokousedustajaa ja kaksi edustajiston jäsentä, niin liittokokousedustajiksi 
valitaan ne kymmenen ehdokasta, jotka ovat saaneet vaalipiirin kymmenen suurinta  
vertauslukua. Näistä kymmenestä kaksi suurimman vertausluvun saanutta valitaan vaali-
piirin edustajiksi edustajistoon. 

Jos ehdokkaista kaksi tai useampi on saanut saman vertausluvun, ratkaistaan heidän keski-
näinen järjestyksensä arpomalla. Vertausluvut laskee ja arvonnan suorittaa sähköinen 
vaalijärjestelmä. 

Esimerkki vertausluvun laskemisesta ja valinnan tekemisestä vertausluvun perusteella 
löytyy SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta.

ÄÄNIOIKEUS 
Äänioikeudella tarkoitetaan oikeutta äänestää vaaleissa. Liittokokousedustajien ja 
edustajiston jäsenten vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki SuPerin ammattiosastojen 
varsinaiset ja yrittäjäjäsenet, jotka ovat liittyneet jäseniksi ammattiosastoon 
viimeistään 31.12.2015, ja joiden jäsenyys on vaalihetkellä voimassa. Jäsenen 
äidinkielellä ei ole merkitystä. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta. 

Äänioikeuden menettäminen
Jos jäsen eroaa SuPerista eli ammattiosastostaan eikä liity toiseen SuPerin ammattiosas-
toon ennen vaalien alkamista, hän menettää äänioikeutensa eikä saa äänestää vaaleissa 
vaikka olisi saanut äänestysaineiston.

VAALIKELPOISUUS

Vaalikelpoisuus tarkoittaa sitä, että jäsen voi asettua vaaleissa ehdolle. Vaalikelpoisia 
liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaleissa ovat äänioikeutetut jäsenet. 
Poikkeuksen tekevät nykyisen liittohallituksen varsinaiset jäsenet, liiton toimihenkilöt, 
joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde sekä liiton tilintarkastajat. Liittohallituksen 
varsinaiset jäsenet voivat kyllä asettua vaaleissa ehdolle, mutta heidät voidaan valita 
ainoastaan edustajiston jäseniksi. Nykyisen liittohallituksen varajäsenet voidaan sen 
sijaan valita sekä liittokokousedustajiksi että edustajiston jäseniksi.

Vaalikelpoisuuden menettäminen
Jos ehdokkaaksi asetettu jäsen eroaa liitosta eli ammattiosastostaan eikä liity toiseen 
SuPerin ammattiosastoon, hän menettää vaalikelpoisuutensa. Jos ero on tapahtunut 
ehdokasluettelon julkaisemisen jälkeen, ja eronnut ehdokas saa vaaleissa ääniä, ne  
lasketaan sen vaaliliiton hyväksi, johon ehdokas kuuluu. Jos ehdokas ei kuulu mihin-
kään vaaliliittoon, hänelle annetut äänet menevät hukkaan.
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Ehdokkuudesta luopuminen
Jos ehdokas haluaa luopua ehdokkuudestaan ennen vaaleja, hänen pitää ilmoittaa siitä 
kirjallisesti sille henkilölle, joka on asettanut hänet ehdolle. Ehdokkaan asettaja ilmoittaa 
asiasta niin ikään kirjallisesti liiton vaalilautakunnalle. Ilmoitusta varten ei ole erillistä 
lomaketta vaan sen voi tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla.

VAALILIITTO

Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit käydään suhteellisena vaalina, 
mikä tarkoittaa, että ehdokkailla on mahdollisuus solmia vaaliliittoja muiden 
vaalipiirinsä ehdokkaiden kanssa. Vaaleissa voi kuitenkin olla ehdokkaana myös 
kuulumatta mihinkään vaaliliittoon. 

Vaaliliiton solmimisesta sopivat kaksi tai useampi ehdokkaan asettajaa ehdokkaidensa 
kirjallisella suostumuksella. Ehdokas antaa suostumuksensa vaaliliittoon samalla lomak-
keella, jolla hänet asetetaan ehdolle vaaleissa (lomake 1). 

Sama ehdokas voi olla mukana vain yhdessä vaaliliitossa, ja yhteen vaaliliittoon voi 
kuulua korkeintaan kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan ehdok-
kaita liittokokousedustajiksi. Eli jos vaalipiiristä valitaan viisi liittokokousedustajaa, niin 
vaaliliittoon voi kuulua korkeintaan kymmenen ehdokasta. 

Vaaliliitot eivät voi tehdä liittoa keskenään. Kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdok-
kaiden ja ehdokkaiden asettajien tulee kuulua samaan vaalipiiriin. 

Vaaliliiton hyödyistä yksittäiseen ehdokkuuteen verrattuna kerrotaan tarkemmin edellä 
kohdassa ’Suhteellinen vaali’ (s. 8). 

Vaaliliiton solmiminen eli vaaliliittosopimuksen tekeminen
Vaaliliiton solmivat siihen liittyvien ehdokkaiden asettajat eli asiamiehet. Heidän 
joukostaan valitaan koko vaaliliitolle yhteinen asiamies ja tälle varahenkilö. Ulkopuo-
lista henkilöä ei voida valita näihin tehtäviin. 

Vaaliliiton asiamiehen tehtävänä on toimittaa vaaliliittosopimus liitteineen liiton vaali-
lautakunnalle lomakkeessa annettuun määräaikaan mennessä. Lisäksi asiamies toimii 
yhteyshenkilönä vaalilautakunnan ja vaaliliittonsa ehdokkaiden asettajien välillä. 

Vaaliliitto solmitaan täyttämällä vaaliliittosopimus (lomake 2a). Lomakkeen täyttää 
vaaliliiton asiamies ehdokkaiden asettajien allekirjoituksia lukuun ottamatta. Jos 

EHDOKKUUS

Ehdokkaaksi voivat ryhtyä vaalikelpoiset jäsenet. Ehdokkaan asettajan tulee olla äänioi-
keutettu. Ehdokkaaksi asetettava jäsen on samanaikaisesti ehdolla sekä liittokokous- 
edustajaksi että edustajiston jäseneksi eikä tehtävistä voi valita vain toista. Poikkeuk-
sen tekevät nykyisen liittohallituksen jäsenet, jotka voivat olla ehdolla vain edustajiston 
jäseniksi. Hekin voivat kuitenkin asettaa ehdokkaita. 

Yksi jäsen voi asettaa vain yhden ehdokkaan. Ehdokkaan täytyy aina antaa kirjallinen 
suostumus ehdokkuuteen. Suostumus annetaan samalla lomakkeella, jolla ehdokas 
asetetaan (lomake 1). Itseään ei voi asettaa ehdokkaaksi. Sama jäsen voi olla ehdokkaana 
ja asettaa toisen jäsenen ehdokkaaksi. 

Ehdokkaan asettaminen
Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaleissa jäsenet 
asettavat ehdokkaat itse. Ammattiosastot eivät voi näissä vaaleissa 
asettaa ehdokkaita. Ehdokasta asettamaan tarvitaan yksi ehdok-
kaan asettaja eli saman vaalipiirin äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaan 
asettaja muodostaa valitsijayhdistyksen, jonka asiamiehenä hän 
toimii.  

Jos jäsen siis haluaa ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston vaaleissa, hänen 
pitää itse pyytää jotakuta omaan vaalipiiriinsä kuuluvaa superilaista asettamaan hänet 
ehdolle. 

Ehdokkaan asettaminen tapahtuu siihen tarkoitetulla lomakkeella, jota kutsutaan valitsija- 
yhdistyksen perustamisasiakirjaksi (lomake 1). Ehdokas ja ehdokkaan asettaja täyttävät 
lomakkeen yhdessä lomakkeen liitteenä olevien yksityiskohtaisten täyttöohjeiden mukaan.   

Ehdokas voi päästä ehdolle vaaleissa ainoastaan, kun lomake on asianmukaisesti 
täytetty ja postitettu ajoissa liiton vaalilautakunnalle. Postituksesta vastaa ehdokkaan 
asettaja tai, jos ehdokas liittyy vaaliliittoon, tuon vaaliliiton asiamies. Ennen lomakkeen 
lähettämistä liittoon tai vaaliliiton asiamiehelle ehdokkaan asettajan kannattaa ottaa siitä 
itselleen kopio. Tarkemmat postitusohjeet, postiosoite ja lomakkeen viimeinen postitus-
päivä löytyvät lomakkeen täyttöohjeista.

Lomaketta täytettäessä apuna voi käyttää malliksi täytettyä valitsijayhdistyksen perusta-
misasiakirjaa, joka löytyy tämän oppaan sivulta 18.
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vaaliliitossa on yli 20 ehdokasta, täytetään myös jatkolomake (lomake 2b). Lomakkeissa 
on liitteenä yksityiskohtaiset täyttöohjeet.  

Vaaliliiton ehdokkaat luetellaan lomakkeella aakkosjärjestyksessä, sukunimi ensin. 
Kunkin ehdokkaan asettaja eli asiamies allekirjoittaa lomakkeen sen sivulla 2.  Tarvitta-
essa kukin heistä voi myös allekirjoittaa oman kappaleen vaaliliittosopimuksen sivusta 2. 

Ehdokkaan asettaja toimittaa valitsijayhdistyksensä perustamisasiakirjan (lomake 1) 
yhdessä allekirjoitussivun kanssa vaaliliiton asiamiehelle. Vaaliliiton asiamies liittää 
perustamisasiakirjan ja allekirjoituksen vaaliliittosopimukseen. 

Vaaliliittoon kuuluvat voivat ja heidän kannattaakin ehdottaa vaaliliitolleen mieleistään 
nimeä (tunnusta), joka merkitään lomakkeelle. Nimi (tunnus) ei saa olla lain tai hyvän 
tavan vastainen, asiaton tai harhaanjohtava. Nimen lopullisesta hyväksymisestä päättää 
liiton vaalilautakunta. Jos vaaliliitolle ei ole annettu nimeä, liiton vaalilautakunta nimeää 
vaaliliiton pelkällä kirjaintunnuksella. 

Vaaliliiton asiamies lähettää asianmukaisesti täytetyn vaaliliittosopimuksen (lomake 2) 
ja sen liitteet (kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden valitsijayhdistysten perus-
tamisasiakirjat + ehdokkaiden asettajien allekirjoitukset) yhtenä nippuna liiton vaalitoi-
mikunnalle annettuun määräaikaan mennessä. Ennen asiakirjojen lähettämistä liittoon 
asiamiehen kannattaa ottaa niistä itselleen kopiot.  

Tarkemmat postitusohjeet ja lomakkeen viimeinen postituspäivä löytyvät lomakkeen 
täyttöohjeista. Myöhässä postitettuja vaaliliittosopimuksia ei huomioida.  

Vaaliliittosopimuksen täyttämisessä apuna voi käyttää malliksi täytettyä lomaketta, joka 
on tämän oppaan sivulla 19. 

Vaaliliiton vaihtaminen tai siitä eroaminen
Jos ehdokas haluaa vaihtaa vaaliliittoa tai erota vaaliliitosta, hänen pitää ilmoittaa siitä kirjal-
lisesti sille jäsenelle, joka hänet on asettanut ehdokkaaksi. Tämä ilmoittaa erosta kirjallisesti, 
esimerkiksi sähköpostilla, sen vaaliliiton asiamiehelle, josta ehdokas eroaa. Jos kyseessä on 
vaaliliiton vaihto, ehdokkaan asettaja sopii asiasta uuden vaaliliiton asiamiehen kanssa.  

Mahdolliset muutokset on tehtävä niin hyvissä ajoin, että vaaliliittojen asiamiehet 
ehtivät postittaa asiakirjat liiton vaalilautakunnalle asiakirjojen täyttöohjeissa annettuun 
määräaikaan mennessä.

OIKAISUT ELI KORJAUKSET VAALIASIAKIRJOIHIN

Liiton vaalilautakunta tarkistaa kaikki määräajassa postitetut vaaliasiakirjat ja 
huomauttaa mahdollisista virheistä asiamiehiä eli pyytää näiltä oikaisua. Asiamiehillä on 
mahdollisuus korjata virheet oikaisupyynnössä annettuun määräaikaan mennessä.  

Oikaisua ei kuitenkaan voi tehdä, jos asetettu ehdokas ei ole vaalikelpoinen, jos ehdok-
kaan asettaja ei ole äänioikeutettu tai jos ehdokasasiakirjat on postitettu liian myöhään. 
Näissä tapauksissa ehdokas hylätään. 

Oikaisupyynnöt lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla, joten on välttämätöntä, että 
ehdokkaiden asettajilla ja vaaliliittojen asiamiehillä on toimivat sähköpostiosoitteet. 

Annetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuja ei huomioida.

EHDOKKAIDEN HYVÄKSYMINEN JA HYLKÄÄMINEN

Kun oikaisuaika on mennyt umpeen, liiton vaalilautakunta tekee lopullisen päätöksen 
hyväksytyistä ja hylätyistä ehdokkaista ja lähettää tiedon vaaliliittojen ja yksittäisten 
ehdokkaiden asiamiehille sähköpostitse. Vaaliliittojen asiamiehet välittävät tiedon vaali-
liittonsa ehdokkaiden asettajille, ja nämä kertovat tiedon ehdokkailleen.

EHDOKKAIDEN ESITTELY LIITON VERKKOSIVUILLA

Liittokokousedustajien ja edustajiston vaalien ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä 
liiton julkisilla verkkosivuilla. Liittohallituksen päätöksen mukaan ehdokkaista  
julkaistaan kuvan lisäksi vaalipiiri, nimi, tehtävänimike tai ammatti, äänestys- 
numero ja kotikunta. Halutessaan ehdokas voi kieltää kuvansa ja/tai  
tietojensa julkaisemisen. 

Kun ehdokasasettelu on päättynyt, kaikille hyväksytyille ehdokkaille 
lähetetään tarkemmat ohjeet siitä, miten on toimittava, jos haluaa 
esittelyn liiton sivuille. 

Myös ammattiosastojen toivotaan käyttävän verkkosivujaan oman  
vaalipiirinsä ehdokkaiden esittelemiseen, jos nämä niin haluavat.  
Muilta osin ehdokkaat ovat itse vastuussa omasta vaalityöstään. 

...
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ÄÄNESTÄMINEN

Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaleissa voi äänestää joko 
postitse tai sähköisesti. Äänestysaika on 16.3.–4.4.2016. Oman vaali-
piirin ehdokaslistojen yhdistelmä ja äänestysohjeet lähetetään 
kaikille äänioikeutetuille jäsenille postitse. Ehdokaslistojen yhdis-
telmät vaalipiireittäin julkaistaan myös SuPerin verkkosivuilla.

Kukin jäsen voi äänestää vain yhden kerran. Jos jäsen äänestää 
sekä sähköisesti että postitse, postiääntä ei huomioida. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Postiäänestys
Kaikille äänioikeutetuille jäsenille lähetetään 14.3.2016 postitse äänestyslippu, palautus-
kuori, äänestysohjeet ja vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä. Äänestyslippu täytetään 
äänestysohjeiden mukaan ja lähetetään palautuskuoressa olevaan osoitteeseen.

Vaalit päättyvät 4.4.2016, joka on postitse lähetettävien äänestyslippujen viimeinen 
postituspäivä. Myöhemmin postitettuja äänestyslippuja ei huomioida.

Sähköinen äänestys
Sähköinen äänestys alkaa 16.3.2016 klo 9.00 ja päättyy 4.4.2016 klo 16.00. Sähköinen 
äänestys tapahtuu kirjautumalla vaalijärjestelmään osoitteessa www.superliitto.fi . Kirjau-
tuminen tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (Nordea, Danske Bank, Osuus-
pankit, Aktia/Säästöpankit/Pop Pankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken).

Kirjautumisen jälkeen jäsen näkee oman vaalipiirinsä ehdokkaat äänestysnumeroineen. 
Kun hän on valinnut haluamansa ehdokkaan, järjestelmä pyytää vahvistamaan valinnan. 
Jos jäsen vahvistamisen sijaan peruuttaa valinnan tai jättää äänestämisen kesken, hän 
voi vielä myöhemmin äänestysajan kuluessa kirjautua järjestelmään uudelleen ja aloittaa 
äänestäminen alusta.

Kun jäsen on vahvistanut äänestämisen, äänioikeus on käytetty. Jäsen ei voi äänestää 
uudelleen sähköisesti eikä hänen mahdollisesti postitse lähetettyä ääntänsä huomioida. 

VAALIEN TULOS

Äänestysajan päätyttyä lasketaan vaalitulos. Liittokokousedustajat ja edustajiston varsi-
naiset jäsenet valitaan vaalipiireittäin vertausluvun perusteella kohdassa ’Suhteellinen 
vaali’ (s. 8) kuvatulla tavalla.

Varaedustajien valinta
Liittokokousedustajille valitaan myös varaedustajat. Varaedustajat valitaan samoista 
vaaliliitoista, joista liittokokousedustajatkin valittiin. Eli jos esimerkiksi vaaliliitosta AB 
valittiin liittokokousedustajiksi kolme korkeimman vertausluvun saanutta, niin heidän 
varaedustajikseen tulevat saman vaaliliiton kolme seuraavaksi parhaan vertausluvun 
saanutta, vaikka saman vaalipiirin muissa vaaliliitoissa ehkä olisi korkeamman vertaus-
luvun saaneita ehdokkaita.

Vasta silloin, jos vaaliliitossa ei ole riittävästi ehdokkaita sekä varsinaisiksi että varajäse-
niksi, valitaan varajäsenet suoraan vertausluvun perusteella.

Edustajiston jäsenten varajäsenet valitaan samalla tavalla.

VAALITULOKSEN ILMOITTAMINEN 

Kun valinnat ovat selvillä, SuPerin liittohallitus vahvistaa vaalien tuloksen, ja vaalilauta-
kunta ilmoittaa tuloksen sähköpostilla vaaliliittojen ja vaaliliittoihin kuulumattomien 
valitsijayhdistysten asiamiehille. Nämä ilmoittavat tuloksen omille ehdokkailleen.

Jos sama jäsen on ollut ehdolla sekä liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten 
vaaleissa että aiemmin pidetyissä liittohallitusvaaleissa ja tullut valituksi sekä edusta-
jistoon että liittohallitukseen, hänen tulee tässä vaiheessa valita, kumman tehtävistä 
ottaa vastaan. Valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, liiton 
vaalilautakunnalle.

KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN

Valituille liittokokousedustajille lähetetään valtakirjat ja kutsu liittokokoukseen viimeis-
tään kuukausi ennen liittokokousta.

Liittokokous on kaksipäiväinen, ja sitä varten anotaan työnantajalta palkallista työlomaa. 
Liittohallituksen päätöksen mukaan liitto maksaa liittokokousedustajille kokouspalkkion, 
matkat, kokoustarjoilut ja iltajuhlan. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville edustajille 
maksetaan myös yöpyminen. Tarkemmat ohjeet lähetetään kutsun liitteenä.

Jos liittokokousedustajaksi valittu jäsen eroaa liitosta ennen liittokokousta, hän ei voi 
osallistua kokoukseen.
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

SuPerin liittohallitus on vahvistanut liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten 
vaalien aikataulun. Jäsenten ja ammattiosastojen kannalta keskeisiä päivämääriä ovat:

1.1.2016 mennessä jäsenten on tarkistettava omat jäsentietonsa ja ilmoitettava puuttuvat ja/
tai virheelliset jäsentiedot liiton jäsenyksikköön. Myös ammattiosastot tarkistavat jäsentensä 
tietoja ja pyytävät jäseniä korjaamaan virheelliset tiedot.

21.1.2016 liittohallitukselle annetaan tiedoksi liitossa laadittu vaalikelpoisten jäsenten luettelo.

22.1.2016 liitosta lähetetään ammattiosastoille tieto liittokokousedustajien ja edustajiston 
jäsenten lukumääristä kussakin vaalipiirissä.

12.2.2016 päättyy ehdokkaiden asettaminen, ja asiamiesten on viimeistään postitettava 
valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen hakemukset (= ehdokasasiakirjat) liiton vaalilautakunnalle. 

18.2.2016 liiton toimistosta lähetetään viimeistään mahdolliset oikaisupyynnöt asiamiehille. 

25.2.2016 on asiamiesten oikaisupyyntöihin tekemien vastineiden oltava liitossa. 

26.2.2016 liiton vaalilautakunta käsittelee lopullisesti valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, 
päättää vaaliliittotunnusten ja -sopimusten hyväksymisestä ja arpoo sekä vaaliliittojen 
keskinäisen järjestyksen että yksittäisten ehdokkaiden järjestyksen. 

3.3.2016  kaikille vaaliliittojen ja erillisten valitsijayhdistysten asiamiehille postitetaan tiedot 
hyväksytyistä ja hylätyistä ehdokaslistoista.

14.3.2016 kaikille äänioikeutetuille jäsenille postitetaan äänestysaineisto, ja liiton nettisivuilla 
julkaistaan ehdokaslistat ja äänestysohjeet. 

16.3.2016 alkaa sähköinen äänestys klo 9.00. 

4.4.2016 on vaalien päättymispäivä ja postitse lähetettävien äänestyslippujen viimeinen 
postituspäivä. Sähköinen äänestys päättyy klo 16.00.

15.4.2016 suoritetaan äänten laskeminen

21.4.2016 liittohallitus vahvistaa vaalien tulokset, ja ne ilmoitetaan asiamiehille sähköpostitse.

4.5.2016 liitosta lähetetään valtakirjat liittokokousedustajille.

8.–9.6.2016 SuPerin liittokokous kokoontuu Helsingissä.

ARVONTA ÄÄNESTÄNEIDEN KESKEN

Kaikki liittokokousedustajien ja edustajiston 
jäsenten vaaleissa äänestävät osallistuvat 
automaattisesti arvontaan, jossa palkintoina 
on matkapuhelimia, tablettitietokoneita, 
aktiivisuusrannekkeita ja langattomia 
kaiuttimia. Arvonnassa voittaneille ilmoi-
tetaan henkilökohtaisesti ja heidän nimensä 
julkaistaan SuPer-lehdessä.

Arvonta suoritetaan äänten laskennan 
jälkeen äänioikeutetuille luotujen viiva-
koodien avulla. Viivakoodi on sähköisesti 
kullekin äänestäjälle luotu yksilöllinen 
tunnus, joka itsessään ei sisällä mitään tietoa äänestäjästä, mutta jonka sähköinen vaali-
järjestelmä voi liittää äänestäjään. Viivakoodien avulla saadaan selville, ketkä äänioikeu-
tetuista ovat äänestäneet mutta ei sitä, keitä he ovat äänestäneet. Viivakoodin käyttö ei 
siis vaaranna vaalisalaisuuden säilymistä.

Postiäänestyksessä viivakoodin tiedot luetaan ennen palautuskuoren avaamista eikä 
niitä pystytä jälkeenpäin yhdistämään annettuun ääneen. Sähköisessä äänestyksessä
järjestelmä tunnistaa äänestäjän tämän kirjautuessa sisään mutta ei voi yhdistää 
henkilön tietoja tämän antamaan ääneen.  

Vaalien teknisestä toteutuksesta vastaa ulkopuolinen toimija, eikä liiton toimihenkilöillä 
ole pääsyä eikä oikeutta ulkopuolisessa suojatussa vaalijärjestelmässä oleviin tietoihin. 
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Malli: Lomake 2, Vaaliliittosopimus liittokokousedustajien ja edustajiston vaaleissaMalli: Lomake 1, Ehdokkaan asettaminen liittokokousedustajien ja edustajiston vaaleissa 

EMILIA KOKKO

 Iina Forsberg

Miia Heikkilä

Maija Lehtinen

Ratamestarinkatu 12
00520 Helsinki 2(3)

Lomake liitteineen postitetaan viimeistään 12.2.2016 osoitteeseen
Vaalilautakunta / Liittokokousvaalit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12

00520 Helsinki

LOMAKE 2a Vaaliliittosopimus

LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA 
EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALI 2016

Käsittelijä

1(3)

VAALILIITON SOLMIMINEN

1) Asiakirjan nro 2) Asiakirjan postileimapäivä

3) Vaaliliiton hyväksytty nimi (tunnus)

4) Vaalipiirin nimi
    HÄME, PIRKANMAA JA KESKI-SUOMI   

Numero
      3      

5) Ehdotus vaaliliiton nimeksi (tunnukseksi)

     JYVÄSKYLÄN PÄIVÄHOITAJAT     

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

6) Vaaliliiton ehdokkaat aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan (sukunimi + etunimi)

VAALILIITON ASIAMIEHEN TIEDOT

7) Etunimi 
     EMILIA     EMILIA

8) Sukunimi 
    KOKKO

9) Katuosoite
     HAUKKAMÄENTIE 81     

10) Postinumero ja -toimipaikka
   40270 PALOKKA

11) Puhelinnumero
     050 589 6372    

12) Sähköpostiosoite
  KOKKOE87@HOTMAIL.COM

ASIAMIEHEN VARAHENKILÖN TIEDOT

13) Etunimi 
Iina

14) Sukunimi 
Forsberg

15) Katuosoite
Yliopistonkatu 50

16) Postinumero ja -toimipaikka
40100 Jyväskylä

17) Puhelinnumero
050 9060333

18) Sähköpostiosoite
iina.forsberg@wippies.fi

(HUOM! Tummennetut osiot täytetään liiton toimistossa.)

AALTONEN SOFIA

HAKALA EVELIINA

KOSKIMIES MIKAEL

TAMM ELIISE

Vaaliliiton asiamiehen ja 
hänen varahenkilönsä on 

oltava joku vaaliliittoon kuulu-
vien ehdokkaiden asettajista.

Toimiva sähköposti-
osoite on pakollinen.

Lomake postitetaan viimeistään 12.2.2016 osoitteeseen
Vaalilautakunta / Liittokokousvaalit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12

00520 Helsinki

LOMAKE 1  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA 
EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALI 2016
EHDOKKAAN ASETTAMINEN

1) Asiakirjan nro 2) Asiakirjan postileimapäivä Käsittelijä

3) Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

  Mikael  Jarno  Kalevi  Jarno  Kalevi

4) Sukunimi

   Koskimies

EHDOKKAAN TIEDOT

5) Henkilötunnus
  010786–111Y

6) Katuosoite

   Aittokalliontie 30

7) Postinumero ja -toimipaikka
40400 Jyväskylä40400 Jyväskylä

8) Kotikunta
    JyväskyläJyväskylä

9) Puhelinnumero
  044 7007001

10) Sähköpostiosoite

  koski.mies@gmail.com  koski.mies@gmail.com

11) Tehtävänimike tai ammatti
Lastenhoitaja

12) Työpaikka

Honkaharjun päiväkotiHonkaharjun päiväkoti

17 a) Suostun ehdokkaaksi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaliin 

13) Työnantaja
    Jyväskylän kaupunkiJyväskylän kaupunki

14) Ammattiosaston nimi

 Jyväskylän ao Jyväskylän ao

Numero

   413

1(2)

15) Vaalipiirin nimi

Häme, Pirkanmaa ja Keski-SuomiHäme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi

Numero

3

16) Onko ehdokas nykyisen 
      liittohallituksen varsinainen jäsen? jäsen?

Ei   [  x    ]Kyllä   [      ]

17 b) Asiamiehellä on oikeus tehdä vaaliliittosopimus kanssa.

17 c)  
Ehdokkaan allekirjoitus Nimenselvennys

EHDOKKAAN ASETTAJAN ELI ASIAMIEHEN TIEDOT

18) Etunimi
    EMILIA

19) Sukunimi
 KOKKO

21) Katuosoite
    HAUKKAMÄENTIE 81  

20) Henkilötunnus
   200887-222K

22) Postinumero ja -toimipaikka
    40270 PALOKKA   

23) Puhelinnumero
    050 589 6372  

25) Ammattiosaston nimi
    PALOKAN SEUDUN AO

Numero
         417

24) Sähköpostiosoite
  KOKKOE87@HOTMAIL.COM

26) Asiamiehen vakuutus: Olen äänioikeutettu ja ehdokas on vaalikelpoinen.

Asiamiehen allekirjoitus Nimenselvennys

(HUOM! Tummennetut osiot täytetään liiton toimistossa.)

20

Vaaliliiton nimi

25 1 16

Jyväskylän päivähoitajat

Mikael Koskimies

EMILIA KOKKO

Ehdokkaan ja asettajan 
ammattiosastojen 

on kuuluttava 
samaan vaalipiiriin. 

Toimiva sähköposti-
osoite on pakollinen.
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LIITTOHALLITUSVAALIT

Liittohallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 14 varsinaista 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdellä varsinaisista jäsenistä pitää olla 
äidinkielenään ruotsi.

Liittohallituspaikat jaetaan vaalipiireittäin kunkin vaalipiirin jäsenmäärän perusteella. 
Kaikista vaalipiireistä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, valitaan vähintään yksi varsi-
nainen ja yksi varajäsen. 

Äidinkieleltään ruotsinkieliset jäsenet valitsevat edustajansa omasta joukostaan. Heidän 
vaalipiirinään on koko maa. Ruotsinkielisten vaalit käydään erikseen erillisen vaalioh-
jeen mukaan.

Liittohallitusvaaleissa ehdokkaita asettavat ammattiosastot. Ammattiosastojen yhtei-
sessä vaalipiirikokouksessa valitaan kunkin vaalipiirin liittohallitusehdokkaat, ja lopul-
liset valinnat tekee liittokokous.

Vaalipiireistä valittavien liittohallituksen jäsenten määrät ja ammattiosastojen vaali-
piirikokousedustajien määrät lasketaan liiton toimistossa vuoden 2016 ensimmäisen 
päivän jäsenmäärien perusteella. Jäsenmääriä laskettaessa ei oteta huomioon ruotsinkie-
lisiä jäseniä. Liittohallituksen jäsenten ja vaalipiirikokousedustajien määrät ilmoitetaan 
ammattiosastoille sähköpostilla niiden omiin sähköpostiosoitteisiin 22.1.2016. 

Lista SuPerin vaalipiireistä ja niihin kuuluvista ammattiosastoista on tämän 
käsikirjan liitteenä sivulla 38. Sama lista löytyy myös verkkosivujen vaaliosiosta ja 
SuPer-kalenterista.

VAALIKELPOISUUS

Liittohallitusvaaleissa vaalikelpoisia ovat SuPerin ammattiosastojen suomenkieliset 
varsinaiset ja yrittäjäjäsenet, jotka ovat liittyneet ammattiosastoon viimeistään 
31.12.2015. 

Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät voi olla ehdolla vaaleissa eivätkä myöskään äidin-
kieleltään ruotsinkieliset jäsenet tai liiton toimihenkilöt, joilla on toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde. Jäsenen äidinkieli määräytyy hänen SuPerin jäsenrekisteriin ilmoitta-
mansa tiedon perusteella.

EHDOKKUUS

Liittohallitusvaaleissa ehdokkaat asetetaan kahdessa vaiheessa. Ensin ammattiosastot 
asettavat omat ehdokkaansa, joista sitten ammattiosastojen vaalipiirikokouksissa 
äänestetään yhtä monta vaalipiirin ehdokasta kuin vaalipiirillä on paikkoja 
liittohallituksessa. Lopulliset valinnat tekee liittokokous.

Liittohallitusvaaleissa jäsenet eivät siis itse voi asettaa ehdokkaita vaan ehdokkaat asete-
taan ammattiosaston syyskokouksessa jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella. 
Jäsenet voivat ehdottaa ehdokkaaksi ketä tahansa oman vaalipiirinsä vaalikelpoista 
jäsentä, joka on ehdokkuuteen suostunut. Suostumus annetaan samalla lomakkeella, 
jolla ehdokas asetetaan (lomake 3).

Ehdokkaan asettaminen ammattiosaston kokouksessa
Ehdokkaat asetetaan ammattiosaston syyskokouksessa. Asia tulee mainita kokouskut-
sussa ja kokouksen esityslistalla.  

Ehdokkaista ei kokouksessa äänestetä, vaan ammattiosaston pitää asettaa ehdok-
kaiksi kaikki vaalikelpoiset saman vaalipiirin jäsenet, joita kokouksessa ehdotetaan 
ja jotka ehdokkuuteen suostuvat.  

Jos jäsen siis haluaa ehdokkaaksi liittohallitusvaaleihin, hänen pitää pyytää toista saman 
vaalipiirin superilaista ehdottamaan häntä ehdokkaaksi ammattiosaston kokouksessa. 
Ehdokkaaksi haluavan ei itse tarvitse olla mukana kokouksessa, jos hän on jo etukäteen 
antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkuuteen (lomake 3). 

Ammattiosasto ilmoittaa tiedot kokouksessa asetetuista ehdokkaista siihen tarkoitetulla 
lomakkeella, jota kutsutaan liittohallitusvaalien ehdokasasiakirjaksi (lomake 3). Ehdokas 
ja ehdokkaan asettavan ammattiosaston edustajat, yleensä puheenjohtaja ja sihteeri, 
täyttävät lomakkeen yhdessä liitteenä olevien täyttöohjeiden mukaan. Jos ammattiosasto 
asettaa useamman kuin yhden ehdokkaan, jokaista ehdokasta varten täytetään erillinen 
lomake. Ehdokas voi täyttää lomakkeen omalta osaltaan jo ennen sitä ammattiosaston 
kokousta, jossa häntä ehdotetaan ehdokkaaksi, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta itse 
osallistua kokoukseen. 

Ehdokas voi päästä ehdolle vaaleissa ainoastaan, kun lomake on asianmukaisesti 
täytetty ja postitettu ajoissa liiton vaalilautakunnalle. Postituksesta vastaa ehdok-
kaan asettaneen ammattiosaston edustaja. Ennen lomakkeen lähettämistä liittoon 
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ammattiosaston edustajan kannattaa ottaa siitä itselleen kopio. Tarkemmat postitusoh-
jeet, postiosoite ja lomakkeen viimeinen postituspäivä löytyvät lomakkeen täyttöohjeista. 

Lomaketta täyttäessä apuna voi käyttää malliksi täytettyä ehdokasasiakirjaa, joka löytyy 
tämän oppaan sivulta 27. 

Ehdokkuudesta luopuminen
Jos ehdokas haluaa luopua ehdokkuudestaan ennen vaaleja, hänen pitää ilmoittaa siitä 
kirjallisesti sille ammattiosastolle, joka on asettanut hänet ehdolle. Ammattiosaston 
edustaja ilmoittaa asiasta niin ikään kirjallisesti liiton vaalilautakunnalle. Ilmoituksiin ei 
ole erillistä lomaketta, vaan ne voi tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla.

VAALIPIIRIKOKOUKSET

Vaalipiirikokouksissa valitaan kunkin vaalipiirin ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi ja 
jokaiselle ehdokkaalle henkilökohtainen varajäsen. Ehdokkaita valitaan yhtä monta kuin 
vaalipiirillä on paikkoja liittohallituksessa. 

Vaalipiirikokoukset pidetään kaikissa vaalipiireissä, Ahvenanmaan vaalipiiriä 
lukuun ottamatta, samaan aikaan eli lauantaina 27.2.2016. Lista vaalipiirikokousten 
ajoista, paikoista ja yhteyshenkilöistä yhteystietoineen löytyy sivulta 28.

Kaikki ammattiosastot saavat lähettää edustajia oman vaalipiirinsä kokoukseen. 
Kokouksessa ammattiosastojen edustajat äänestävät alueensa ammattiosastojen asetta-
mien ehdokkaiden keskuudesta vaalipiirin ehdokkaat liittohallitukseen. 

Jokaisella edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Vaalit toimitetaan yksi- tai kaksivaihei-
sena enemmistövaalina sen mukaisesti, paljonko vaaleissa on ehdokkaita.

Ohjeet vaalipiirikokouksiin osallistumisesta ja niiden äänestys- ja muista käytän-
nöistä lähetetään liiton toimistosta ammattiosastojen puheenjohtajille erikseen ennen 
kokouksia. Kaikki vaalipiirikokouksissa tarvittava materiaali toimitetaan liiton toimis-
tosta kokouspaikoille ennen kokouksia.

Vaalipiirikokousedustajien määrä
Kaikki ammattiosastot voivat lähettää oman vaalipiirinsä kokoukseen vähintään kaksi 
edustajaa. Jos ammattiosastossa on yli sata jäsentä, ammattiosastolla on oikeus lähettää 
kokoukseen lisäksi yksi edustaja kutakin alkavaa sataa jäsentä kohti. 

Esimerkki:
Alle sata jäsentä = 2 edustajaa
101 – 200 jäsentä = 2 + 1 edustajaa
201 – 300 jäsentä = 2 + 2 edustajaa
301 – 400 jäsentä = 2 + 3 edustajaa 

Ammattiosastojen vaalipiirikokousedustajien tarkka määrä lasketaan liiton toimistossa 
vuoden 2016 ensimmäisen päivän jäsenmäärien perusteella. Jäsenmäärään ei lasketa 
mukaan ammattiosastojen äidinkieleltään ruotsinkielisiä jäseniä eikä eläkeläisjäseniä. 
Vaalipiiriedustajien määrät ilmoitetaan ammattiosastoille sähköpostitse niiden omiin 
sähköpostiosoitteisiin 22.1.2016. Kokouksiin ei saa lähettää useampia vaalipiiriedustajia 
kuin ammattiosastolle liiton toimistosta ilmoitettu määrä. 

Ammattiosastojen kannattaa kuitenkin jo ennen syyskokousta arvioida yllä olevan 
esimerkin avulla suunnilleen, montako edustajaa vaalipiirikokoukseen voidaan 
lähettää, jotta edustajia valitaan tarpeeksi. 

Vaalipiirikokouksiin saavat ammattiosastoissa valittujen kokousedustajien lisäksi 
osallistua myös nykyisen liittohallituksen varajäsenet, vaikka heitä ei ammattiosastoissa 
olisikaan virallisiksi edustajiksi valittu. Siinä tapauksessa heillä on vaalipiirikokouksissa 
ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Nykyisen liittohallituksen varsinaiset jäsenet osallis-
tuvat kokouksiin liiton edustajina.

Liittohallituksen päätöksellä liitto maksaa vaalipiirikokouksiin osallistuvien ruokailun ja 
kokouspaikan vuokran. Lisäksi liitto korvaa nykyisen liittohallituksen jäsenten matka-
kulut. Muiden kokouksiin osallistuvien matkakulut ja mahdolliset ansionmenetykset voi 
korvata kunkin osallistujan oma ammattiosasto, jos ammattiosastossa on niin sovittu.

Ammattiosaston vaalipiirikokousedustajien valinta
Ammattiosaston edustajat vaalipiirikokoukseen valitaan ammattiosaston syys-
kokouksessa. Asia tulee mainita kokouskutsussa ja kokouksen esityslistalla.  

Valituiksi voivat tulla ja valintoihin osallistua ammattiosaston varsinaiset ja yrittäjäjä-
senet, jotka ovat liittyneet jäseniksi ammattiosastoon viimeistään 31.12.2015 ja joiden 
äidinkieli on suomi. Vaalipiirikokousedustajia tulee valita riittävä määrä, ja edusta-
jille on syytä valita myös varahenkilöt.  
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Vaalipiiriedustajiksi valittujen nimiä ei tarvitse ilmoittaa liiton toimistoon. Ammattiosaston 
on ilmoitettava vaalipiirikokoukseen osallistuvien edustajien määrä kokouksen vastuuhen-
kilölle 15.2.2016 mennessä. Lista vastuuhenkilöistä yhteystietoineen löytyy sivulta 28. 

Jos halukkaita on enemmän kuin ammattiosaston vaalipiiriedustajien määrä, vaalipiirikokous-
edustajat valitaan vaaleilla. Vaalit toimitetaan joko enemmistövaalina tai suhteellisena vaalina.

Enemmistövaali
Vaalit toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Siinä jokainen äänioikeutettu jäsen 
antaa äänensä korkeintaan niin monelle ehdokkaalle kuin on täytettäviä paikkoja. Edusta-
jiksi valitaan eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  

Suhteellinen vaali
Vaalit on kuitenkin toimitettava ammattiosaston sääntöjen mukaan (9 §) suhteellisena 
vaalina, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Suhteellista vaalia varten kokous asettaa 
läsnä olevista jäsenistä viisijäsenisen vaalilautakunnan. 

Suhteellisessa vaalissa käytetään yhden ehdokkaan ehdokaslistoja. Ehdokkaita kokousedus-
tajiksi voivat asettaa kokouksessa läsnä olevat ammattiosaston äänioikeutetut jäsenet. Ehdok-
kaiden asettajat voivat sopia vaaliliittojen muodostamisesta. Vaaliliitossa saa olla ehdokkaita 
enintään valittavien kokousedustajien kaksinkertainen määrä. Kaikista asetetuista ehdok-
kaista laaditaan yhdistelmälista, joka asetetaan nähtäville kokouspaikalla ennen äänestystä. 

Kukin jäsen saa äänestää yhtä ehdokasta.  

Vaalin tulos määräytyy vertauslukujen perusteella. Vaaliliitossa eniten ääniä saanut 
ehdokas saa vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut 
puolet siitä jne. Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan vertausluvuksi tulee hänen 
saamansa henkilökohtainen äänimäärä. 

Äänestyksen tuloksen vahvistamiseksi kaikkien ehdokkaiden nimet ja vertausluvut kirjoi-
tetaan heidän lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen. Saman 
vertausluvun saaneiden välillä ratkaisee arpa.  

Tämän jälkeen vaalilautakunta julistaa valituiksi suurimman vertausluvun saaneista 
lähtien niin monta ehdokasta kuin vaalipiirikokousedustajia valitaan. Eli jos ammatti-
osasto saa lähettää vaalipiirikokoukseen esimerkiksi viisi edustajaa, edustajiksi valitaan 
viisi suurimman vertausluvun saanutta jäsentä.   

Varaedustajia ei valita suoraan vertausluvun perusteella vaan samoista vaaliliitoista, 
joista valittiin varsinaiset edustajat. Vasta jos vaaliliitossa ei ole niin montaa ehdokasta, 
että kaikille varsinaisille jäsenille saataisiin samasta vaaliliitosta myös varat, varajäsenet 
valitaan vertausluvun perusteella. 

Tarkemmat ohjeet suhteellisen vaalin järjestämisestä ammattiosaston kokouksessa 
löytyvät SuPerin jäsensivujen aktiiviosiosta kohdasta Ammattiosaston toiminta -> 
Ammattiosaston kokoukset.

Valtakirja 
Ammattiosasto antaa valituille vaalipiirikokousedustajilleen valtakirjat sen jälkeen, kun 
liitosta on tullut vahvistus vaalipiirikokousedustajien määrästä. Valtakirjamalli lähete-
tään ammattiosastoille liiton toimistosta.

Vaalipiirikokousten tulos
Vaalipiirikokousten jälkeen, 2.3.2016 mennessä, vaalipiirikokousten sihteerit 
ilmoittavat vaalipiirikokousten valitsemat ehdokkaat liiton vaalilautakunnalle 
sähköpostilla osoitteeseen liittokokousvaalit@superliitto.fi.  

Kokousten pöytäkirjat, osallistujaluettelot, kokousedustajien valtakirjat, valtakirjan-
tarkastajien lausunnot, äänestysliput ja -pöytäkirjat sekä käytetyt vaaliarvat lähetetään 
postitse liiton toimistoon. 

Liittohallitus vahvistaa vaalipiirikokousten ehdokasvalinnat 3.3.2016, jonka 
jälkeen ne ilmoitetaan ammattiosastoille sähköpostitse ammattiosastojen omiin 
sähköpostiosoitteisiin.

RUOTSINKIELISEN LIITTOHALLITUSEHDOKKAAN VALINTA 

Äidinkieleltään ruotsinkielisillä jäsenillä on liittohallituksessa yksi varsinaisen jäsenen 
paikka, ja he valitsevat oman edustajansa erillisellä vaalilla. Ruotsinkielisen liittohal-
litusehdokkaan asettamisesta ja valitsemisesta kerrotaan tarkemmin ruotsinkielisessä 
vaalioppaassa.  

Liittohallituksen hyväksymät vaaliohjeet äidinkieleltään ruotsinkielisen liittohallituksen 
jäsenen valitsemiseksi löytyvät SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta.
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LIITTOHALLITUSVAALIEN LOPULLINEN TULOS

Liittohallitusvaalien lopullinen tulos saadaan kesäkuussa, kun liittokokous valitsee 
liittohallituksen jäsenet vaalipiirikokouksissa tehtyjen valintojen perusteella. Uuden 
liittohallituksen toimikausi alkaa 1.8.2016.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

SuPerin liittohallitus on vahvistanut liittohallitusvaalien aikataulun. 
Jäsenten ja ammattiosastojen kannalta keskeisiä päivämääriä ovat:

20.12.2015 mennessä ammattiosastojen tulee asettaa ehdokkaansa liittohallituksen 
jäseniksi ja valita edustajansa ammattiosastojen yhteistä vaalipiirikokousta varten.  

31.12.2015 mennessä ammattiosastojen on lähetettävä tiedot asetetuista 
liittohallitusehdokkaista liiton toimistoon.

13.1.2016 ammattiosastoille lähetetään liitossa laadittu, vaalipiirikohtainen luettelo 
asetetuista ehdokkaista.

22.1.2016 liitosta lähetetään ammattiosastoille tieto siitä, montako edustajaa 
ammattiosasto voi lähettää ammattiosastojen yhteiseen vaalipiirikokoukseen ja 
kuinka monta liittohallituksen varsinaista ja varajäsentä valitaan kunkin vaalipiirin 
alueelta.

27.2.2016 jokaisessa vaalipiirissä, Ahvenanmaan vaalipiiriä lukuun ottamatta, 
pidetään ammattiosastojen yhteinen vaalipiirikokous. 

3.3.2016 liittohallitus vahvistaa vaalipiirikokousten valinnat, ja ne ilmoitetaan 
ammattiosastoille.

8.–9.6.2016 kokoontuva liittokokous valitsee virallisesti liittohallituksen varsinaiset 
ja varajäsenet.

Lomake postitetaan liittoon 31.12.2015 mennessä
Vaalilautakunta / Liittohallitusvaalit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12

00520 Helsinki

LOMAKE 3  Liittohallitusvaalien ehdokasasiakirja

LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI 2016
EHDOKKAAN ASETTAMINEN

1) Asiakirjan nro 2) Asiakirjan postileimapäivä Käsittelijä

3) Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

   Tuuli  Johanna     Johanna
4) Sukunimi

   Tuominen   Tuominen

EHDOKKAAN TIEDOT

5) Henkilötunnus

   280276-444T   280276-444T
6) Katuosoite

    Ilveksentie 30    Ilveksentie 30
7) Postinumero ja -toimipaikka

   93600 Kuusamo   93600 Kuusamo
8) Kotikunta

  Kuusamo  Kuusamo
9) Puhelinnumero

 044 1213555 044 1213555
10) Sähköpostiosoite

   tuujo.tuominen@gmail.com   tuujo.tuominen@gmail.com
11) Tehtävänimike tai ammatti

  lähihoitaja  lähihoitaja
12) Työpaikka

  Kotihoito
13) Työnantaja

  Kuusamon kaupunki  Kuusamon kaupunki
14) Ammattiosaston nimi

   Kuusamon ao
15) Vaalipiirin nimi

  Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu  Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
16) Suostun ehdokkaaksi

2015
Ehdokkaan allekirjoitus Päivämäärä

AMMATTIOSASTON TIEDOT

Numero

204
Numero

 7

17) Ammattiosaston nimi

  Kuusamon ao
Numero

      204     
18) Vaalipiirin nimi

 Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Numero

7

19 a) Nimenkirjoittaja 1; allekirjoitus ja nimenselvennys 19 b) Nimenkirjoittaja 2; allekirjoitus ja nimenselvennys

1(2)

(HUOM! Tummennetut osiot täytetään liiton toimistossa.)

3 12

Pirjo Puheenjohtaja Sini Sihteeri

Suositeltavaa on, että 
allekirjoittajina toimivat 

ao:n puheenjohtaja 
ja sihteeri.

Malli: Lomake 3, Liittohallitusvaalien ehdokasasiakirja 
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Vaalipiiri I 
Uusimaa

Vaalipiiri V 
Pohjois-Savo ja 
Pohjois-Karjala

Vaalipiiri II
Satakunta ja 
Varsinais-Suomi

Vaalipiiri VI
Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa

Vaalipiiri III
Häme, Pirkanmaa 
ja Keski-Suomi

Vaalipiiri VII
Pohjois-
Pohjanmaa ja 
Kainuu

Vaalipiiri IV
Kymi ja Etelä-Savo

Vaalipiiri VIII
Lappi

HELSINKI
Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, puh. 020 1234 600 
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Hannele Hyvönen
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä
hannele.hyvonen@superliitto.fi tai puh. 040 334 0271

KUOPIO
Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, puh. 010 762 9500
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Merja Ohvo
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä
merja.ohvo@superliitto.fi tai puh. 044 055 6656

TURKU
Scandic Julia, Eerikinkatu 4, puh. 02 336 000 / Tiina Salmela 
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Jaana Dalén
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä  
jaana.dalen@superliitto.fi tai puh. 050 369 9991

SEINÄJOKI
Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, puh. 06 419 5111
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Merja Puuskamäki
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä  
merja.puuskamaki@superliitto.fi tai puh. 050 463 9546

LAHTI
Lahden Sibeliustalo, Ankkurinkatu 7, puh. 050 398 5811 
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Miia Palm
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä  
super403@superliitto.fi tai puh. 040 809 8216

OULU
Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, puh. 020 1234 730
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Mervi Lesonen
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä  
mervi.lesonen@superliitto.fi tai puh. 044 375 4393

KOUVOLA
Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, puh. 020 1234 651
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Eija Väistö
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä  
eija.vaisto@superliitto.fi tai puh. 0400 614 963

ROVANIEMI
Sokos Hotel Vaakuna, Koskikatu 4, puh. 020 1234 695
klo 11.00–15.00. Lounas klo 12.00 + iltapäiväkahvi

Vastuuhenkilö: Raija Mommo
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä  
raija.mommo@superliitto.fi tai puh. 050 372 7386

LIITE: VAALIPIIRIKOKOUKSET 2016 –  
PAIKAT JA YHTEYSHENKILÖT
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JÄSENTIETOJEN TARKISTAMINEN

Jotta jäsenten äänioikeus ja vaalikelpoisuus voidaan todeta, ja jokainen jäsen pääsee 
vaikuttamaan tulevissa vaaleissa, on erityisen tärkeää, että jäsentiedot ovat SuPerin 
jäsenrekisterissä ajan tasalla. Kun tiedot työpaikasta, työnantajasta ja ammattiosas-
tosta ovat kohdallaan, jäsen voi asettua ehdolle, asettaa ehdokkaita ja äänestää oikeassa 
vaalipiirissä. Päivitetyt yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite taas 
takaavat sen, että kaikki vaaleihin liittyvä ja muukin ajankohtainen tieto varmasti 
tavoittaa jäsenen.

Jäsenelle helpoin tapa tarkistaa ja oikaista omat tietonsa on kirjautua SuPerin jäsen-
sivuille osoitteessa www.superliitto.fi .  Muuttuneet tiedot voi ilman kirjautumista 
ilmoittaa verkkosivuilla kohdassa Jäsenyys -> Jäsentietojen päivitys, joka SuPer-lehdestä 
löytyvällä palvelukortilla tai sähköpostilla osoitteeseen jasenrekisteri@superliitto.fi . 
Jos ammattiosaston edustajat huomaavat puutteita tai virheitä jäsentensä tiedoissa, 
heidän tulee pyytää jäseniä päivittämään omat tietonsa. Tarvittaessa ammattiosaston 
aktiivit auttavat jäseniä tietojen päivittämisessä.

Kaikki muutokset ja korjaukset jäsentietoihin tulee tehdä viimeistään 31.12.2015, 
jotta ne ehditään päivittää ennen kuin äänioikeutettujen ja vaalikelpoisten jäsenten 
lopullinen lista laaditaan. Kaikkien jäsentietonsa päivittäneiden kesken arvotaan vuoden 
loppuun saakka kuukausittain lahjakortteja.

VAALIT VERKOSSA 

Tuleville vaaleille on oma osio SuPerin verkkosivuilla osoitteessa
www.superliitto.fi . Se löytyy useampaa kautta: etusivulta joko yläreunan
 vaalikuvakkeen kautta (vaihtuvat kuvat), kohdasta ’Ajankohtaista’ tai 
otsikon Ammattiosastotoiminta -> Liittokokousvaalit 2016 alta. 

Vaaliosioon on koottu kaikki vaaleihin liittyvä tieto. Sieltä löytyvät muiden muassa 
liittohallituksen hyväksymät vaalijärjestys ja vaaliohjeet, kaikki vaaleissa tarvittavat
lomakkeet, Ammattiosaston vaalikäsikirja ja Joka jäsenen vaaliopas tulostettavassa 
muodossa, SuPer-lehdessä julkaistut vaaliartikkelit sekä kysymyksiä ja vastauksia 
vaaleista. Lisäksi sivujen kautta voi lähettää omia vaalikysymyksiään liiton vaaliasian-
tuntijoille ja osallistua kilpailuihin.

VAALIKOULUTUKSET

Tulevat vaalit ovat liittohallituksen alueellisten jäseniltojen pääaiheena. Jäsenillat 
pidetään marraskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Tarkemmat ajankohdat ja 
paikat julkaistaan SuPerin verkkosivuilla ja SuPer-lehdessä viimeistään lokakuun aikana. 

Jäseniltoihin toivotaan runsasta osanottoa etenkin ammattiosastojen hallituksista. 
Suositeltavaa on, että ammattiosastot järjestävät syyskokouksensa vasta oman alueensa 
jäsenillan jälkeen, jotta hallitusten jäsenet ovat mahdollisimman hyvin valmistautuneita 
liittohallitusvaalien ehdokkaiden asettamiseen ja vaalipiirikokousedustajien valitsemi-
seen, jotka tehdään ammattiosaston syyskokouksessa.

Vaaleja käsitellään syksyn aikana myös kaikilla SuPerin kursseilla ja muissa tilaisuuksissa.

Tarpeen ja resurssien mukaan ammattiosastojen aktiiveille ja muille aiheesta kiinnostu-
neille voidaan järjestää paikallisia vaalikoulutuksia.

LISÄTIETOA VAALEISTA

Kuten alussakin todettiin, tämän käsikirjan tarkoituksena on toimia oppaana ammatti-
osastoille ja kertoa, miten tulevissa vaaleissa tulee toimia, kun haluaa vaikuttaa ehdok-
kaana, ehdokkaan asettajana ja äänestämällä.

Jos eri vaalien kulkuun, toimittamiseen ja vaalilautakunnan tehtäviin haluaa perehtyä 
tarkemmin, kannattaa lukea liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalien vaali-
järjestys ja liittohallitusvaalien vaaliohjeet. Ne ovat liittohallituksen hyväksymät viral-
liset vaaliasiakirjat. Molemmat voi lukea ja/tai tulostaa liiton verkkosivujen vaaliosiosta.

Paljon hyödyllistä vaalitietoa tarjoaa myös SuPer-lehden numerossa 4/15 alkanut vaali-
artikkeleiden sarja, joka jatkuu aina liittokokoukseen saakka. Artikkelit perehdyttävät 
lukijan vaalikiemuroihin askel kerrallaan ja muistuttavat, mikä missäkin vaalissa on 
ajankohtaista juuri nyt. 

SEURAA VAALEJA SOMESSA
# SUPERLIITTOKOKOUS    # SUPERVAALIT
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LIITON VAALIASIANTUNTIJOIDEN YHTEYSTIEDOT 

Liiton vaaliasiantuntijat vastaavat mielellään vaaleihin liittyviin kysymyksiin:  

järjestöasiantuntija Tiina Pendolin, tiina.pendolin@superliitto.fi, 09 2727 9297
järjestöasiantuntija Tiina Eteläaho, tiina.etelaaho@superliitto.fi, 09 2727 9134  

Liiton vaalilautakunnan osoitteet ovat: 

liittokokousvaalit@superliitto.fi 

Vaalilautakunta / Tiina Pendolin
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12
00520 Helsinki

PIENI VAALISANASTO

Ammattiosasto on jäsenen kotipesä ja paikallinen edunvalvoja. SuPerissa on kaikkiaan 
yli 200 ammattiosastoa eri puolilla Suomea. Kaikki varsinaiset, yrittäjä- ja eläkeläisjä-
senet kuuluvat johonkin ammattiosastoon, vain opiskelijajäsenet ovat suoraan SuPerin 
jäseniä.

Ehdokasasiakirja on lomake, jolla jäsen asetetaan vaalien ehdokkaaksi. Eri vaaleissa 
käytetään eri lomakkeita ehdokkaan asettamiseen. Kaikki SuPerin vaaleissa tarvittavat 
ehdokasasiakirjat (lomakkeet) voi tulostaa verkkosivujen vaaliosiosta.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on vaalipiirikohtainen luettelo ehdokkaista. Sen laatii vaali-
lautakunta ehdokasasettelun päättymisen jälkeen. 

Enemmistövaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Enemmistövaa-
litapaa käytetään aina yhtä henkilöä valittaessa. Jollei yhdistyksen säännöissä muuta 
mainita, vaali käydään yksivaiheisena. Tällöin äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas 
tulee valituksi. Tätä vaalitapaa käytetään esimerkiksi SuPerin ruotsinkielisen liittohalli-
tusehdokkaan vaalissa, kun ehdokkaita on enemmän kuin yksi.

Enemmistövaali voidaan toimittaa muillakin tavoin. Sitä voidaan käyttää myös 
useampaa kuin yhtä henkilöä valitessa, jos yhdistyksen säännöt eivät muuta määrää. 

Silloin jokainen äänioikeutettu antaa äänensä korkeintaan niin monelle henkilölle kuin 
heitä vaalissa valitaan. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat tulevat valituiksi.

Enemmistövaalitapa on käytössä esimerkiksi SuPerin vaalipiirikokouksissa. Niissä 
vaalit käydään yksivaiheisena, jos ehdokkaita on enintään kaksi kertaa niin paljon kuin 
vaalissa valitaan liittohallitusehdokkaita (+ varoja). 

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi kertaa valittavien määrä, vaalit käydään 
kaksivaiheisina. Silloin ensimmäisessä äänestyksessä ovat mukana kaikki ehdokkaat. 
Toiseen äänestykseen pääsee äänestystuloksen perusteella kaksi kertaa se määrä ehdok-
kaita kuin vaalipiiristä valitaan liittohallituksen varsinaisia ja varajäseniä yhteensä. 
Eniten ääniä saaneet ehdokkaat (ehdokas) valitaan varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi ja 
seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat (ehdokas) varajäsenehdokkaiksi.

Oikaisu on valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton asiamiehen tekemä korjaus vaaliasiakir-
joihin. Asiamies voi tehdä korjauksen, jos vaalilautakunta on huomannut ehdokasaset-
telussa korjattavissa olevan virheen ja pyytänyt siihen oikaisua. 

Suhteellinen vaali on vaalitapa, jota käytetään usean henkilön vaalissa enemmistö-
vaalin sijaan, jos yhdistyksen säännöt niin määräävät. Suhteellinen vaali voidaan käydä 
monella tapaa. SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa on 
käytössä niin kutsuttu henkilökohtainen suhteellinen listavaali.  

Siinä ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliittoja, ja vaalin lopputulos ratkais-
taan ehdokkaille laskettujen vertauslukujen perusteella eikä suoraan heidän henkilökoh-
taisesti saamiensa äänten pohjalta. Valituksi tulevat vaalipiireittäin ne ehdokkaat, jotka 
saavat suurimman vertausluvun (lue lisää kohdista ’Vaaliliitto’ ja ’Vertausluku’ alla). 

Vaalikelpoinen on jäsen, joka voi olla ehdokkaana vaaleissa. SuPerin vaaleissa ehdok-
kaina voivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olla SuPerin ammattiosastojen 
varsinaiset tai yrittäjäjäsenet, jotka ovat liittyneet ammattiosastojen jäseniksi viimeistään 
31.12.2015. Poikkeukset vaalikelpoisuuteen selvitetään Ammattiosaston vaalikäsikirjassa 
ja Joka jäsenen vaalioppaassa kunkin vaalin yhteydessä erikseen.

Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia.

Vaalilautakunta on SuPerin liittohallituksen asettama toimielin, joka on vastuussa 
vaalien toimittamisesta. Sen tehtävänä on muun muassa päättää asetettujen ehdok-
kaiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä, arpoa kunkin vaalipiirin ehdokasluetteloa 
varten vaaliliittojen ja yksittäisten ehdokkaiden keskinäinen järjestys ja päättää vaalien 
ääntenlaskennassa epäselvien äänten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
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Vaaliliiton asiamies on kahden tai useamman valitsijayhdistyksen muodostaman vaali-
liiton edustaja, jonka valitsijayhdistysten asiamiehet valitsevat keskuudestaan. Vaaliliiton 
asiamies toimii yhteyshenkilönä vaalilautakunnan ja vaaliliittonsa ehdokkaiden asetta-
jien välillä.  Vaaliliiton asiamiehelle valitaan myös varahenkilö. 

Vaaliliitto on kahden tai useamman valitsijayhdistyksen muodostama yhteenliittymä. 
Vaaliliittoja voidaan solmia silloin, kun vaaleissa sovelletaan suhteellista vaalitapaa. 
Vaaliliitto perustetaan täyttämällä vaaliliittosopimus (lomake 2), jonka allekirjoittavat 
vaaliliiton muodostavien ehdokkaiden asettajat eli valitsijayhdistysten asiamiehet. 

Vaaliliiton etuna on, että siihen kuuluvat ehdokkaat hyötyvät toinen toistensa saamista 
äänistä. Lue lisää kohdasta ’Suhteellinen vaali’ yllä.

Vaalipiiri.  Jotta maan kaikki osat saavat edustajia sekä liittokokoukseen, edustajistoon 
että liittohallitukseen, SuPerin ammattiosastot on jaettu maantieteellisesti yhdeksään 
vaalipiiriin liittohallituksen päättämällä tavalla. 

Luettelo vaalipiireistä ja niihin kuuluvista ammattiosastoista löytyy tämän käsikirjan 
lopusta, SuPer-kalenterista ja SuPerin verkkosivujen vaaliosiosta. 

Vaalipiirikokous on saman vaalipiirin alueella toimivien ammattiosastojen yhteinen 
kokous, jossa valitaan kyseisen vaalipiirin ehdokas/ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi.  
Kokous pidetään kaikissa vaalipiireissä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, samana 
päivänä eli 27.2.2016. Kukin ammattiosasto valitsee edustajansa vaalipiirikokoukseen 
syyskokouksessaan. 

Vaalityöryhmä on SuPerin toimiston sisällä toimiva työryhmä, jonka tehtävänä ovat 
vaalien käytännön järjestelyt. Työryhmä koostuu SuPerin toimihenkilöistä. 

Valitsijayhdistyksen asiamies on SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten 
vaalissa ehdokkaan asettaja, joka yksin perustaa valitsijayhdistyksen. 

Ruotsinkielisen liittohallitusehdokkaan vaalissa valitsijayhdistyksen perustaa viisi 
äänioikeutettua jäsentä, joista yksi valitaan valitsijayhdistyksen asiamieheksi.

Valitsijayhdistys tarkoittaa sitä henkilöä (niitä henkilöitä), joka on asettanut SuPerin 
vaaleissa ehdokkaan. SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalissa 
ehdokkaan asettaa eli valitsijayhdistyksen perustaa yksi äänioikeutettu jäsen.

Ruotsinkielisen liittohallitusehdokkaan vaalissa valitsijayhdistyksen perustamiseksi 
tarvitaan viisi äänioikeutettua jäsentä.

Valitsijayhdistys perustetaan täyttämällä ja allekirjoittamalla valitsijayhdistyksen  
perustamisasiakirja (lomake 1). 

Varsinainen jäsen on ansiotyössä tai työstä tilapäisesti poissa oleva ammattiosaston 
jäsen. Tilapäisen poissaolon syynä voi olla esimerkiksi vuorotteluvapaa, äitiys- tai isyys-
loma, jatko-opinnot tai työttömyys. 

Vertausluku lasketaan suhteellisessa vaalissa jokaiselle ehdokkaalle. Vertausluvun 
perusteella määräytyy, ketkä ehdokkaista tulevat valituiksi vaaleissa. 

Vaaliliittoon kuuluneen ehdokkaan vertausluku lasketaan kaikkien samaan vaaliliit-
toon kuuluneiden ehdokkaiden yhteisäänimäärän perusteella. Vaaliliiton eniten henki-
lökohtaisia ääniä keränneen ehdokkaan vertausluvuksi tulee kaikkien samassa vaalilii-
tossa olleiden ehdokkaiden yhteenlaskettu äänimäärä. Toiseksi eniten ääniä kerännyt 
saa vertausluvukseen puolet vaaliliiton yhteisäänimäärästä, kolmanneksi tullut kolman-
neksen jne. Jos ehdokas ei ole ei ole ollut minkään vaaliliiton jäsen, hänen vertauslu-
kunsa on sama kuin hänen henkilökohtainen äänimääränsä.

Ehdokkaista valitaan vertausluvun suuruusjärjestyksessä niin monta kuin vaalipiirissä 
on täytettäviä paikkoja.

Yrittäjäjäsen on jäsen, joka toimii päätoimisena yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla. 
Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja 
omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä tai yksinäisyrittäjä, kuten ammatin-
harjoittaja tai freelancer. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä kanssa 
omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi. Yrittäjäjäsenet ovat ammatti-
osaston täysivaltaisia jäseniä.

Äänioikeutettu on jäsen, jolla on oikeus äänestää. SuPerin vaaleissa äänioikeus on 
ammattiosastojen varsinaisilla ja yrittäjäjäsenillä, jotka ovat liittyneet ammattiosaston 
jäseniksi viimeistään 31.12.2015. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät ole äänioikeutettuja.
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AMMATTIOSASTON VAALIKALENTERI

SYYSKUU 2015

• Tutustutaan vaaliohjeisiin (käsikirja, verkkosivut)
• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Tarkistetaan ja päivitetään jäsentietoja

LOKAKUU 2015

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Ilmoittaudutaan koko hallituksen voimin oman alueen jäseniltaan 
• Valmistellaan syyskokous

 Ȥ kutsuun ja esityslistalle maininta liittohallitusvaalien ehdokkaiden asettamisesta ja  
vaalipiirikokousedustajien valitsemisesta

 Ȥ kokousaika mielellään alueellisen jäsenillan jälkeen marraskuussa
• Tarkistetaan ja päivitetään jäsentietoja

MARRASKUU 2015

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Osallistutaan jäseniltaan 
• Pidetään syyskokous jäsenillan jälkeen

 Ȥ kokouksessa asetetaan ammattiosaston ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi ja valitaan 
vaalipiirikokousedustajat

 Ȥ kokouksessa myös keskustellaan, haluaako ammattiosasto tehdä liittokokoukselle 
aloitteita

 Ȥ liittohallitusehdokkaiden ehdokasasiakirjat lähetetään liittoon mielellään heti valintojen 
jälkeen

• Tarkistetaan ja päivitetään jäsentietoja

JOULUKUU 2015

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Valmistellaan mahdolliset aloitteet ja lähetetään ne liiton toimistoon
• Pidetään syyskokous 20.12. mennessä
• Lähetetään ehdokasasiakirjat liiton toimistoon 31.12. mennessä
• Tarkistetaan ja päivitetään jäsentietoja

TAMMIKUU 2016

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• 13.1. liitosta tulee tieto vaalipiirissä asetetuista liittohallitusehdokkaista 

 Ȥ ehdokkaiden tiedot laitetaan ammattiosaston verkkosivuille, jos ehdokkaat niin toivovat
• Lähetetään aloitteet liittoon 15.1. mennessä
• 22.1. liitosta tulee tieto liittohallituksen jäsenten, vaalipiirikokousedustajien, liittokokous-

edustajien ja edustajiston jäsenten määristä ammattiosastoittain ja vaalipiireittäin 
 Ȥ päätetään lopullisesti, ketkä syyskokouksessa valituista vaalipiirikokousedustajista lähtevät 
kokoukseen (jos valittuja on yhtä monta kun ammattiosastolla paikkoja kokouksessa,  
niin kaikki lähtevät)

• Neuvotaan jäseniä liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalien ehdokasasettelussa

HELMIKUU 2016

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Neuvotaan jäseniä liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalien ehdokasasettelussa, 

joka päättyy 12.2.
• Osallistutaan 27.2. pidettävään vaalipiirikokoukseen 

MAALISKUU 2016

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• 3.3. liitosta ilmoitetaan vaalipiirikokousten valinnat vaalipiireittäin -> kerrotaan ne 

jäsenistölle
• Äänestetään 16.3. alkavissa liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaaleissa
• Muistutetaan jäseniä äänestämisen tärkeydestä

HUHTIKUU 2016

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Äänestysaika päättyy 4.4.
• Liittokokousedustajien ja edustajiston vaalien tulokset ilmoitetaan 21.4.

TOUKOKUU 2016

• Luetaan SuPer-lehden vaaliartikkeli
• Liitosta lähetetään valtakirjat ja kutsut liittokokoukseen valituille edustajille

KESÄKUU 2016

• Vaaleissa valitut edustajat osallistuvat Helsingissä 8.-9.6. järjestettävään liittokokoukseen
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VAALIPIIRI 1 UUSIMAA
701 Loviisan seudun ao ry 
702 Mäntsälän ao ry 
703 Porvoon seudun ao ry 
801 Espoon ja Kauniaisten ao ry 
802 Hyvinkään ao ry 
803 Jorvin ao ry 
804 Järvenpään ao ry 
805 Keravan ao ry 
806 Lohjan ao ry 
807 Nurmijärven ao ry 
808 Rinnekodin ao ry 
809 Tuusulan ao ry 
810 Vantaan ao ry 
811 Karkkilan ao ry 
812 Kaunialan ao ry 
813 HYKS perushoitajat ao ry 
814 Helsingin terveyskeskussairaaloiden 
  ao Hetesa ry 
815 Helsingin yksityisten ja valtion 
 laitosten ao ry 
816 Nylands fa rf 
817 Hyvinkään sairaanhoitoalueen ao ry 
818 Helsingin avohoidon ao Helavo ry 
819 Helsingin sosiaalitoimen ao Hesoto ry 
823 Peijaksen ao ry
824 Kirkkonummen-Siuntion ao ry 
825 Vihdin ao ry 

VAALIPIIRI 2 SATAKUNTA JA 
VARSINAIS-SUOMI
601 Laitilan ao ry 
602 Liedon seudun ao ry 
603 Loimaan seudun ao ry 
604 Raision seudun ao ry 
605 Salon seudun ao ry 
606 Turun kaupungin ao ry 
607 TYKS:n ao ry 
608 Uudenkaupungin seudun ao ry 
616 Euran-Säkylän ao ry 
617 Harjavallan seudun ao ry 
618 Huittisten seudun ao ry 

619 Porin seudun ao ry 
620 Rauman seudun ao ry 
621 Satakunnan kss ao ry 
623 Pohjois-Satakunnan ao ry 
638 fa i Åboland rf 
641 Turun seudun yksityisten ao ry 
643 Pöytyän seudun ao ry 
644 Someron seudun ao ry 
647 Kokemäen-Kauvatsan ao ry 
650 Porin seudun yksityinen ao ry 

VAALIPIIRI 3 HÄME, PIRKANMAA JA 
KESKI-SUOMI
401 Asikkalan-Padasjoen ao ry 
402 Itä-Hämeen ao ry 
403 Lahden ao ry 
404 Orimattilan seudun ao ry 
405 Päijät-Hämeen shp ky ao ry 
406 Lahden seudun yksityissektorin ao ry 
407 Tiirismaan ao ry 
408 Heinolan ao ry 
409 Nastolan-Iitin ao ry 
410 Korpilahden ja Muuramen ao ry 
411 Jokilaakson ao ry 
412 Joutsan seudun ao ry 
413 Jyväskylän ao ry 
414 Keski-Suomen ao ry 
415 Keuruun-Multian ao ry 
416 Laukaan-Hankasalmen ao ry 
417 Palokan seudun ao ry 
418 Saarijärven-Karstulan seudun ao ry 
419 Sydän-Suomen ao ry 
420 Äänekosken seudun ao ry
426 Keski-Suomen yksityissektorin ao ry 
609 Forssan seudun ao ry 
610 Hämeenlinnan ao ry 
611 Hämeenlinnan tk ky:n ao ry 
612 Janakkalan-Hattulan ao ry 
613 Kanta-Hämeen kss ao ry 
615 Riihimäen ao ry 
622 Sastamalan seudun ao ry 
625 Kangasalan seudun ao ry 

SUPERIN VAALIPIIRIT JA NIIHIN KUULUVAT AMMATTIOSASTOT

626 Kyrösjärven ao ry 
627 Lempäälän-Vesilahden ao ry 
628 Mäntän seudun ao ry 
629 Nokian ao ry 
630 Oriveden seudun ao ry 
631 Tampereen kaupungin ao ry 
632 TAYS:n ao ry 
633 Toijalan seudun ao ry 
634 Urjalan ao ry 
635 Valkeakosken ao ry 
636 Virtain ao ry 
637 Ylöjärven-Kurun ao ry 
639 Pirkkalan ao ry 
640 Valkeakosken aluesairaalan ao ry 
642 Ruoveden ao ry 
645 Parkanon-Kihniön ao ry 
646 Viialan-Kylmäkosken ao ry 
648 Hämeenkyrön ao ry 
649 Pirkanmaan yksityisten alojen ao ry 
651 Kanta-Hämeen yksityissektorin ao ry 

VAALIPIIRI 4 KYMI JA ETELÄ-SAVO
421 Juvan ao ry 
422 Kangasniemen ao ry 
423 Mikkelin ao ry 
424 Mäntyharjun-Pertunmaan ao ry 
425 Pieksämäen ao ry 
427 Puumalan ao ry 
503 Parikkalan ao ry 
505 Savonlinnan ao ry 
516 Savonlinnan seudun 
 yksityissektorin ao ry 
705 Haminan seudun ao ry 
706 Kymenlaakson kss ao ry 
707 Kotkan ao ry 
708 Kouvolan seudun ao ry 
711 Imatran ao ry 
713 Kymenlaakson yksityissektorin ao ry 
714 Lappeenrannan ao ry 
715 Lappeenrannan ympäristön ao ry 
716 Rautjärven-Ruokolahden ao ry 
717 Lappeenrannan seudun 
 yksityissektorin ao ry 

VAALIPIIRI 5 POHJOIS-SAVO JA  
POHJOIS-KARJALA
501 Heinäveden ao ry 
507 Ilomantsin ao ry 
508 Joensuun ao ry 
509 Juuan ao ry 
510 Keski-Karjalan ao ry 
512 Kontiolahden ao ry 
513 Lieksan ao ry 
514 Liperin ao ry 
515 Outokummun ao ry 
517 Pohjois-Karjalan sairaanhoito ja 
 sosiaalipalvelujen ao ry
518 Tohmajärven-Värtsilän ao ry 
519 Ylä-Karjalan ao ry 
520 Koillis-Savon ao ry 
521 Kuopion kaupungin ao ry 
522 KYS:n ao ry 
523 Leppävirran ao ry 
524 Nilsiän ja Rautavaaran ao ry 
525 Siilinjärven ja Maaningan ao ry 
526 Sisä-Savon ao ry 
527 Pohjois-Karjalan yksityissektorin ao ry 
528 Varkauden ao ry 
529 Iisalmen seudun ao ry 
530 Kiuruveden ao ry 
531 Lapinlahden ao ry 
532 Pielaveden ja Keiteleen ao ry 
533 Polvijärven ao ry 
534 Iisalmen yksityispuolen ao ry 

VAALIPIIRI 6 ETELÄ-POHJANMAA JA 
POHJANMAA
301 Seinäjoen keskussairaalan ao ry 
302 Härmänmaan ao ry 
303 Järviseudun ao ry 
304 Kokkolan seudun ao ry 
305 Alavuden seudun ao ry 
306 Kurikan seudun ao ry 
307 Lestijokilaakson ao ry 
308 Perhonjokilaakson ao ry 
309 Pohjankyrön ao ry
310 Seinäjoen seudun ao ry 
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311 Suupohjan ao ry 
312 Vaasan ao ry 
313 Ähtärin seudun ao ry 
314 Norra Österbotten fa rf 
315 Syd-Österbotten rf 
316 Vasanejdens fa rf 
318 Alajärven ao ry 
319 Lapuan ao ry 
320 Keski-Pohjanmaan shp ao ry 
321 Etelä-Pohjanmaan yksityissektorin  
 ao ry 

VAALIPIIRI 7 POHJOIS-POHJANMAA  
JA KAINUU 
200 Kainuun yksityissektorin ao ry 
201 Nivalan ao ry 
202 Iijoki seudun ao ry 
203 Kalajoen ao ry 
204 Kuusamon ao ry 
205 Maaselän ao ry 
206 Muhoksen ja Utajärven ao ry 
207 Oulaisten seudun ao ry 
208 Oulun kaupungin ao ry 
209 OYS:n ao ry 
210 Lakeuden-Vihiluodon ao ry 
211 Pudasjärven ao ry 
212 Pyhäjärven-Kärsämäen ao ry 
214 Raahen seudun ao ry 
215 Siikalatvan seutukunnan ao ry 
216 Taivalkosken ao ry 
217 Ylivieskan seudun ao ry 
218 Hyrynsalmen ao ry 
220 Kajaanin ao ry 
222 Kuhmon ao ry 
223 Paltamon ja Ristijärven ao ry 
224 Puolangan ao ry 
225 Sotkamon ao ry 
226 Suomussalmen ao ry 
227 Vaalan ao ry 
228 Vuolijoen ao ry 
229 Oulun seudun yksityisten ao ry 
230 Haukiputaan ao ry 

VAALIPIIRI 8 LAPPI
101 Keminmaan ao ry 
102 Kemin ao ry 
103 Länsi-Pohjan shp ky ao 
104 Tornion ao ry 
105 Ylitornion ao ry 
106 Simon ao ry 
107 Kolarin ao ry 
108 Kemijärven seudun ao ry 
109 Kittilän ao ry 
110 Pellon ao ry
111 Napapiirin ao ry
112 Muonion ja Enontekiön ao ry 
113 Posion ao ry 
114 Ranuan ao ry 
115 Rovaniemen ao ry 
116 Sallan ao ry 
117 Sodankylän ao ry 
118 Inarin-Utsjoen ao ry 
119 Tervolan ao ry 
120 Rovaniemen yksityissektorin ao ry

VALKRETS 9 ÅLAND 
317 Primärskötarförbundets fa på Åland rf

MUISTIINPANOJA
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TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien  
ammattiliitto. 

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120
www.superliitto.fi
facebook.com/superliitto
Twitter ja Instagram @superliitto #supervaalit #superliittokokous


