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Äänestys- ja 
vaalijärjestyksen 
vahvistaminen
liiton sääntöjen 5 §:n kohta 14

”Liittokokousedustajien vaaleista määrätään tarkemmin valtuuston hyväksymässä 
äänestys- ja vaalijärjestyksessä.”

liiton valtuusto vahvisti äänestys- ja vaalijärjestyksen 25.11.2021.

Päätökset liittokokouksesta
Liittokokouksen ajankohta ja paikka

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 1
”Varsinainen liittokokous pidetään joka viides (5) vuosi kalenterivuoden ensim-

mäisellä puoliskolla. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous, liiton hallitus 
tai valtuusto katsoo sen tarpeelliseksi tai niin monta ammattiosastoa, että niiden 
jäsenten lukumäärä on vähintään kolmannes (1/3) liiton kaikkien ammattiosastojen 
jäsenten lukumäärästä, sitä tiettyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. 
Liittokokouksen tarkemman ajankohdan ja paikan määrää hallitus.”

liiton hallitus vahvisti 27.1.2022: liittokokous pidetään 22.–24.5.2023 tampereella, 
tampere-talossa.

Ilmoitukset liittokokouksesta

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 2
”Liittokokouksesta on ilmoitettava kirjeitse ammattiosastoille viimeistään kuusi (6) 

kuukautta ennen varsinaista liittokokousta ja viimeistään kolme (3) kuukautta ennen 
ylimääräistä liittokokousta. Varsinainen kokouskutsu ja ilmoitus liittokokouksessa käsi-
teltävistä asioista on toimitettava kirjallisena tai sähköisenä liittokokousedustajille 
ja ammattiosastoille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokouksen alkamista. 
Ylimääräisessä liittokokouksessa voidaan päättää ainoastaan niistä asioista, joita 
varten kokous on kutsuttu koolle.”

liittokokouksesta ilmoitetaan kirjeellä ammattiosastoille, tekijä-lehdessä ja erik-
seen sovittavissa lehdissä viimeistään 21.11.2022.

liittokokouskutsu ja ilmoitus liittokokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään 
valituille kokousedustajille ja ammattiosastoille viimeistään 7.5.2023.
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Liittokokousesitykset 

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 6
”Esityslistan liittokokoukselle laatii hallitus. Varsinaiselle liittokokoukselle käsiteltäviksi 

tarkoitetut asiat on jätettävä hallitukselle kirjallisina viimeistään neljä (4) kuukautta 
ennen liittokokousta.”

aloitteet on toimitettava kirjallisesti liiton hallitukselle 21.1.2023 mennessä.

Päätökset vaaleista
Ilmoitus vaalien ajankohdasta, 
ehdokasasettelusta ja edustajamääristä

Äänestys- vaalijärjestys 2023
liiton hallituksen on ilmoitettava ammattiosastoille viimeistään kolme (3) kuukautta 
ennen vaalien aloittamista vaalien ajankohta, kuinka monta edustajaa kustakin 
vaalipiiristä valitaan ja koska ehdokasasettelun on oltava suoritettu.

jos vaalipiirissä ei ole määräaikaan mennessä asetettu ehdokkaita enempää 
kuin mitä vaalipiirin alueelta voidaan valita edustajia, äänestystä ei tarvitse suorittaa, 
vaan valituksi tulevat ehdokkaaksi asetetut.

Vaalien ajankohta
liiton hallitus päätti 19.8.2021 vaalien ajankohdiksi:

sähköinen vaali 10.3.–31.3. ja postiäänestys 10.3.–31.3.2023. 
ilmoitus vaaleista lähetettävä ammattiosastoille viimeistään 9.12.2022.

Vaalitapa

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 13
”Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa siten, että kukin ääni annetaan 

jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle. Kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä 
saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena 
oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja 
niin edelleen. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa 
järjestyksessä. Mahdollinen tasatulos ratkaistaan arvalla.”
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Vaalipiirit ja niiden 
edustajamäärät
Vaalipiirien rajojen määräytyminen

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 8
”Liittokokousedustajat varsinaiseen liittokokoukseen valitaan vaalipiireittäin, jotka 

määritellään äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Ylimääräisissä liittokokouksissa edus-
tajina toimivat varsinaiseen liittokokoukseen valitut edustajat.”

liiton sääntöjen 5§:n kohta 10
”Liittokokousedustajat valitaan niin, että turvataan alueellinen, sopimusala- ja sek-

torikohtainen kattavuus vaalipiireissä siten, että kullekin yli 600 jäsenen sopimusalalle 
muodostetaan sopimusalan jäsenmäärän mukaan yksi (1) valtakunnallinen vaalipiiri 
tai valtiollisten vaalien mukaiset alueelliset vaalipiirit tai kuusi (6) alueellista vaalipiiriä. 
Alle 600 jäsenen sopimusaloja voidaan yhdistää sektorin sisällä toiseen vaalipiiriin.”

liiton hallitus on 11.12.2021 päättänyt teollisuusliiton vaalipiirit seuraavasti:
teknologiateollisuuden työehtosopimus ja puolustusministeriön työpaikat muo-

dostavat vaalipiirit, jotka muodostuvat vuoden 2019 valtiollisten vaalien vaalipiirien 
mukaisiksi. Muiden osalta noudatetaan valtakunnallisia vaalipiirijakoja seuraavasti: 

liiton hallitus päätti 12.11.2021 toimisto-organisaation muutoksesta johtuen ja 
puolustusministeriön työpaikkojen sopimusalan päättymisen johdosta vaalipiirit 
seuraaviksi: 

Teknologiateollisuus ja tekninen huolto- ja kunnossapito
01 helsinki
02 Uusimaa
03 varsinais-suomi
04 satakunta
05 häme
06 Pirkanmaa
07 Kaakkois-suomi
08 savo-Karjala
09 vaasa
10 Keski-suomi
11 oulu
12 lappi
13 ahvenanmaan maakunta

14 Kaivosala

15 Pelti- ja teollisuuseristysala

16 Mekaaninen metsäteollisuus ja bioteollisuus

17 Puusepänteollisuus
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18 Auto- ja konealat

19 Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus, 
veneenrakennusteollisuus, harja- ja sivellinala

20 Kemian perusteollisuus

21 Lasikeraaminen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät, 
jalometalliala, lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinvalmistus

22 Öljy- maakaasu- ja petrokemianteollisuus

23 Kumiteollisuus

24 Kenkä- ja nahkateollisuus

25 Autorengasala

26 Media- ja painoala

27 Tekstiili- ja muotiala 

28 Metsäala, taimitarha-ala 

29 Metsäkoneala, turvetuotantoala

30 Jakajat, suorajakelu

31 Tekstiilihuoltoala

32 Puutarha-ala, viher- ja ympäristörakentamisala

33 Viestintäalan toimihenkilöt (Grafinet)

34 Maaseutuelinkeinot, turkisala

Vaalipiirien edustajamäärät

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 9 
”Vaalipiiristä valitaan yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 300 jäsentä kohti. Kunkin 

vaalipiirin jäsenmäärät lasketaan liittokokousta edeltävää vuotta edeltävän kalente-
rivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan työmarkkinoiden käytettävissä olevista 
varsinaisista jäsenistä.”

edustajamäärä määräytyy 31.12.2021 jäsenmäärän perusteella.

liiton hallitus vahvisti 27.1.2022 vaalipiirien 31.12.2021 mukaiset jäsenmäärät, joi-
den perusteella määräytyvät vaalipiirien liittokokousedustajien edustajamäärät.



ÄÄnestys- ja vaalijÄrjestys 2023 ja vaaliohjeet 7

Ehdokkaaksi asettuminen
Vaalikelpoisuus

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 11 
”Liittokokousedustajien vaalissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat työmark-

kinoiden käytettävissä olevat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet”

vaalikelpoisia ovat ammattiosastojen työmarkkinoiden käytettävissä olevat varsi-
naiset jäsenet, joiden jäsenmaksut ovat maksettuna kolme (3) kuukaudelta ennen 
ehdokaslistojen sisäänjättöä. vaalikelpoisia eivät ole kokonaan vanhuuseläkkeellä 
tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ammattiosaston jäsenet. liiton palveluksessa 
työ- tai harjoittelusuhteessa oleva ei ole vaalikelpoinen liittokokousedustajaksi. 

työmarkkinoiden käytettävissä olevalla tarkoitetaan 
 ʯ 15–68-vuotias palkansaaja ja työtön työnhakija
 ʯ yrittäjäjäsen 
 ʯ osittaisella eläkkeellä oleva
 ʯ jäsenmaksusta sääntöjen mukaan vapautettuja varsinaisia jäseniä, mikäli jokin 

edellä olevista kohdista täyttyy

vaalikelpoisia ovat jäsenet, jotka ovat liittyneet 31.10.2022 mennessä.

Valitsijayhdistysten perustaminen

Äänestys- vaalijärjestys 2023
”Valitsijayhdistyksen voivat perustaa vähintään 10 jäsentä, jotka ovat maksaneet 

jäsenmaksunsa vähintään kolmelta (3) kuukaudelta ennen ehdokaslistojen sisään-
jättöä. Valitsijayhdistys valitsee keskuudestaan ehdokkaan. Valitsijayhdistyksen 
perustajien tulee kuulua samaan vaalipiiriin. Jäsen saa liittyä ainoastaan yhteen 
valitsijayhdistykseen. 

Valitsijayhdistyksellä voi olla vain yksi vaalikelpoinen ehdokas. Ehdokkaaksi 
asetetun on kirjallisesti annettava suostumuksensa ehdokkuudelleen. 

Valitsijayhdistyksen on keskuudestaan valittava itselleen asiamies ja vara-asiamies.”

allekirjoittajina voivat toimia jäsenet, jotka ovat liittyneet 31.10.2022 mennessä. 

Vaaliliittojen perustaminen ja ehdokasmäärät

valitsijayhdistykset voivat, siitä kirjallisesti sovittuaan, liittyä vaaliliitoksi. 
valitsijayhdistyksen asiamiehet valitsevat keskuudestaan vaaliliiton asiamiehen 

ja vara-asiamiehen, jotka allekirjoittavat sopimuksen vaaliliiton muodostamiseksi. 
valitsijayhdistys saa liittyä vain yhteen vaaliliittoon. eri vaaliliitot eivät saa tehdä 

vaaliliittoa keskenään.
liittymisestä vaaliliittoon päättää kukin valitsijayhdistys. valitsijayhdistys voi myös 

valtuuttaa asiamiehensä päättämään vaaliliittoon liittymisestä.
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vaaliliiton ehdokasmäärä voi olla enintään kaksi kertaa suurempi kuin vaalipiirin 
edustajamäärä lisättynä yhdellä ehdokkaalla per vaalipiirin jokaista alkavaa 1000 
jäsentä kohden. 

[liittokokousedustajat x 2 + 1/alkavaa 1000 jäsentä kohti]

vaaliliiton ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin aakkosjärjestykseen ehdokaslistojen 
yhdistelmään. 

liiton hallitus vahvisti 27.1.2022 vaalipiirien 31.12.2021 mukaiset jäsenmäärät, joiden 
perusteella määräytyvät liittokokousvaalien vaalipiirien edustajamäärät sekä 
vaaliliittojen asettamien ehdokkaiden enimmäismäärät vaalipiireissä.

Vaaliasiakirjojen tarkastaminen

valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiakirjat otetaan vastaan ja tarkastetaan liiton 
keskusvaalilautakunnan päättämällä tavalla.

31.1.2023 valitsijayhdistysten perustaminen päättyy kello 16.00 ja tarkastaminen alkaa.

vaalipiirien tarkastustyöryhmät ottavat vastaan valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen 
perustamisasiakirjat 31.1.2023 kello 12.00–16.00, jonka jälkeen alkaa tarkastaminen.

ehdokkaiden vaalikelpoisuus ja allekirjoittajien oikeus toimia valitsijayhdistysten 
perustajina tarkastetaan liiton jäsenrekisteristä tai muuten luotettavasti todis-
tettavalla kirjallisella tavalla.

vaalipiirin tarkastustyöryhmä ilmoittaa välittömästi tarkastuksessa havaitse-
mistaan virheistä valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton asiamiehelle siten, kuin liiton 
keskusvaalilautakunta on ohjeistanut.

asiakirjojen virheet tulee korjata ja oikaista viimeistään 10.2.2023 kello 10.00.

vaaliliittojen ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen yhdistelmien on oltava tar-
kistettuna ja tallennettuna vaalijärjestelmään viimeistään 2.2.2023 kello 18.00

Äänioikeus
Äänioikeutetut

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 11
”Liittokokousedustajien vaalissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat työmark-

kinoiden käytettävissä olevat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet.”

Äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa vähintään kolmelta (3) kuukaudelta ennen ensimmäistä äänestys-
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päivää, ja joka voi esittää tästä pyydettäessä todisteen tai joka on merkitty ääni-
oikeutettujen luetteloon. 

Äänioikeutettuja eivät ole kokonaan vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläk-
keellä olevat ammattiosaston jäsenet

työmarkkinoiden käytettävissä olevalla tarkoitetaan 
 ʯ 15–68-vuotiasta palkansaajaa ja työtöntä työnhakijaa
 ʯ yrittäjäjäsentä 
 ʯ osittaisella eläkkeellä olevia
 ʯ jäsenmaksusta sääntöjen mukaan vapautettuja varsinaisia jäseniä, mikäli jokin 

edellä olevista kohdista täyttyy

Äänioikeutettuja ovat jäsenet, jotka ovat liittyneet 10.12.2022 mennessä.

Äänioikeutettujen luetteloon voidaan merkitä jäsenet, jotka ovat liittyneet vii-
meistään 10.12.2022 teollisuusliitto ry:n ammattiosaston jäseneksi ja jotka ovat 
työmarkkinoiden käytettävissä. Äänioikeutetulla tulee olla jäsenmaksut makset-
tuna kolmelta kuukaudelta 10.3.2023 mennessä. 

Todiste äänioikeudesta

jotta äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan, hänellä on oltava siitä liiton keskusvaali-
lautakunnan lähettämä todiste. jotta äänestäjä voi saada todisteen äänioikeudestaan, 
on ammattiosaston pidettävä jäsenrekisterinsä ja jäsentensä henkilötiedot ajan tasalla.

Kaikille äänioikeutetuille jäsenille lähetetään jäsenrekisterin tietojen perusteella 
todiste äänioikeudesta äänestystä varten.

Äänestysmateriaali äänestystä varten lähetetään postitse äänioikeutetuille 
jäsenille viimeistään 6.3.2023.

Ammattiosaston vastuu jäsentensä äänioikeudesta

ammattiosaston vastuulla on tarkastaa jäsentensä antamat henkilötiedot ja jäse-
nyys liiton lähettämästä sen hetken tietojen mukaisesta äänioikeutettujen luettelosta. 
ammattiosaston on korjattava virheelliset tiedot liiton jäsenrekisteriin liiton keskus-
vaalilautakunnan määrittelemällä tavalla.

jäsenluettelot lähetetään ammattiosastoille tarkastettavaksi 25.1.2023. jäsen-
luetteloiden tarkastus ammattiosastoissa päättyy 6.2.2023 klo 16.00.

Jäsenen vastuu äänioikeudestaan

varmistaakseen vaalimateriaalin saamisen jäsenen on itse tarkistettava jäsenyys- ja 
osoitetietonsa easioinnissa, ammattiosastosta, aluekeskuksesta tai keskustoimiston 
jäsenyysyksiköstä erityisesti siinä tapauksessa, että epäilee osoitetietoansa puut-
teelliseksi tai virheelliseksi.
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Äänioikeutetulla jäsenellä, joka ei ole saanut kirjeitse äänestysmateriaalia, on 
edelleen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan sähköisessä vaalissa. tämä edellyttää, 
että jäsen pyytää välittömästi ammattiosastoa selvittämään äänioikeuden.

ammattiosasto tarkistaa, onko jäsenellä äänioikeus ja hakee äänioikeutetuksi 
toteamalleen jäsenelle keskusvaalilautakunnan määräämällä tavalla oikeutta 
äänestää sähköisessä vaalissa.

ammattiosaston on haettava jäsenelleen oikeutta äänestää sähköisessä vaalissa 
liiton keskustoimistosta viimeistään 23.3.2023 klo 12.00.

liiton keskustoimisto liittää selvitysten ja harkinnan perusteella jäsenen tiedot 
äänioikeutettujen luetteloon, jonka perusteella toimitetaan tieto jäsenelle oikeu-
desta äänestää sähköisessä vaalissa. 

jos jäsenen todetaan äänestäneen kaksi kertaa tai muulla tavalla toimineen vil-
pillisesti, liiton hallituksen tulee ryhtyä toimiin, jotta ammattiosasto erottaa hänet 
ammattiosaston sääntöjen 3 §:n 11 momentin perusteella ja menettelytavoilla liitosta. 

Vaalien toimeenpano 
ja organisaatio
Vaalien toimittaminen

liiton sääntöjen 5 §:n kohta 12
”Liittokokousedustajien vaalit toimitetaan postitse, tietoliikenneyhteyden välityk-

sellä, erillisissä äänestystilaisuuksissa tai näiden yhdistelmällä.”

Liiton keskusvaalilautakunta

liiton hallitus toimii liiton keskusvaalilautakuntana.
liiton hallitus on päättänyt 19.8.2021 että liittokokousvaaleissa 2023 käytetään 

postiäänestystä ja sähköistä äänestystä. 
liiton keskusvaalilautakunta hoitaa liiton sääntöjen 5 §:n ja yhdistyslain edellyttämät 

asiat sekä huolehtii niihin liittyvien ajankohtien noudattamisesta, tulkitsee sääntöjä 
ja äänestys- ja vaalijärjestystä, päättää vaaliohjeista ja vahvistaa vaalien tuloksen.

vaalitulos vahvistetaan 5.4.2023 kello 13.00.

Liiton keskusvaalilautakunnan tehtävänä on
 ʯ vahvistaa vaalipiirien liittokokousedustajien ja -ehdokkaiden määrä ja ilmoittaa 

ne ammattiosastoille 
 ʯ päättää vaalimateriaalista, vaaleihin liittyvästä organisaatiosta, vaalitarkkaili-

joista ja muista vaaleihin liittyvistä ohjeista
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 ʯ nimetä valtiollisten vaalien mukaisiin vaalipiireihin tarkastustyöryhmät (2 jäsentä 
+ tekninen henkilö)

 ʯ nimetä valtakunnallisiin vaalipiireihin vähintään 7 tarkastustyöryhmää (2 jäsentä 
+ tekninen henkilö/per tarkastustyöryhmä)

 ʯ arpoa vaaliliittojen järjestys. ensin arvotaan niiden vaaliliittojen järjestys, jotka 
esiintyvät jokaisessa vaalipiirissä vaaliliittona. sen jälkeen arvotaan muiden 
vaaliliittojen ja yksittäisten listojen järjestys. vaaliliittojen tunnuksina käytetään 
kirjaimia a, B, C jne.

 ʯ vahvistaa vaaliliittojen ja valitsijayhdistysten tunnukset sekä päättää ehdok-
kaiden numeroinnista. vaaliliiton ehdokkaat numeroidaan aakkosjärjestyksessä 
vaalipiireittäin. numerointi aloitetaan numerolla 2. jokaiselle ehdokkaalle anne-
taan numero. 

 ʯ teettää ja toimittaa sähköistä ja postitse tapahtuvaa äänestystä varten vaa-
leissa käytettävän materiaalin.

 ʯ päättää äänestyksessä annettujen epäselvien äänestyslippujen tulkitsijoista
 ʯ tehtyjen päätösten perusteella neuvotella vaaleihin liittyvistä seikoista työnan-

tajaliittojen kanssa

vaalitarkkailijoilla ja liiton toimitsijoilla on oikeus seurata ammattiosastojen vaa-
litoimikuntien työskentelyä. he saavat tehdä huomautuksia ja raportoida liiton 
keskusvaalilautakunnalle tapahtumista. 

liiton keskustoimisto painattaa kaiken vaalimateriaalin ja toimittaa sen äänioi-
keutetuille jäsenille.

Liiton keskusvaalilautakunnan tarkastustyöryhmän tehtävänä on:
 ʯ ehdokasasettelu
 ʯ tarkastustyöryhmä

 ʯ ottaa vastaan valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasiakirjat liiton 
keskusvaalilautakunnan päättämänä ajankohtana. Myöhästyneitä asiakirjoja 
ei oteta vastaan

 ʯ tarkastaa valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasiakirjat
 ʯ tarkastaa ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja vaaliliittojen sekä valitsijayh-

distysten allekirjoittajien oikeuden toimia niiden perustajana

Vaalipiirin vaalituloksen laskenta, 
vahvistaminen ja muut toimenpiteet

liiton keskusvaalilautakunta laskee ja vahvistaa vaalituloksen liiton sääntöjen ja 
äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen vaalipiireittäin 5.4.2023 kello 13.00 
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Äänestys
Liiton keskusvaalilautakunta

liiton keskusvaalilautakunta vastaa sähköisenä- ja postiäänestyksenä toteutettavan 
äänestyksen toteutumisesta ja siihen liittyvistä toimista.

Äänioikeutetuille jäsenille on lähetettävä äänestysmateriaali viimeistään äänes-
tyksen alkamista edeltävänä päivänä.

teollisuusliiton ammattiosastojen äänioikeutetuille jäsenille, joiden jäsentiedot 
ovat ajan tasalla lähetetään postitse vaalimateriaali viimeistään 6.3.2023 

Äänestäminen

Äänestäminen tapahtuu joko sähköistä äänestämistä käyttäen tai postiäänestystä 
käyttäen. Äänioikeutettu saa käyttää vain yhtä äänestystapaa. Mikäli äänioikeu-
tettu on epähuomiossa käyttänyt sekä sähköistä-, että postiäänestystä, katsotaan 
sähköinen ääni ensisijaiseksi.

Sähköinen äänestys
Äänioikeutetulla on mahdollisuus äänestää sähköisen äänestyksen kautta 10.3.2023 
kello 09.00 – 31.3.2023 kello 12.00

sähköisessä äänestyksessä äänioikeutettu tunnistautuu palveluun vahvan tunnis-
tautumisen kautta. tunnistautumisen jälkeen äänestäjä valitsee oman vaalipiirinsä 
ehdokkaan, jolle äänensä haluaa antaa, ja vahvistaa äänestyksensä.

Postiäänestys
Äänioikeutetulla on mahdollisuus äänestää postiäänestyksen kautta 10.3. - 31.3.2023. 
Palautuskuoren on oltava liiton keskusvaalilautakunnan osoittamassa osoitteessa 
äänestyksen päättymispäivänä viimeistään kello 12.00. tämän jälkeen tulleet palau-
tuskuoret hylätään.

Äänioikeutettu merkitsee äänestyslippuun ehdokaslistojen yhdistelmästä 
ehdokkaan numeron. Äänestyslippu palautetaan suljetussa palautuskuoressa liiton 
keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti siten, että se on keskusvaalilautakunnan 
postilokerossa viimeistään klo 12.00 äänestyksen päättymispäivänä. 

Äänestysohjeissa todetaan postitse äänestäville, että palautuskuoren viimeinen 
postittamispäivä on 27.3.2023.

Äänestyksen toimittajan tehtävät

liiton hallitus solmii sopimuksen tämän vaalijärjestyksen mukaisen äänestyksen 
toteuttajan kanssa.
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sähköisen äänestyksen, että postiäänestyksen ja näiden äänten laskennan 
toimittaa Futunio oy/ Postnord strålfors oy.

toimittaja vastaa:

 ʯ Äänestysmateriaali on toimitettu äänioikeutetuille 10.3.2023 mennessä.
 ʯ sähköinen äänestysjärjestelmä on luotettava ja toimintakuntoinen koko 

vaalin ajan.
 ʯ Äänioikeutettu voi käyttää vain yhtä äänestystapaa.
 ʯ Postiääni tulee hylätyksi, jos äänioikeutettu on käyttänyt sähköistä äänestystä.
 ʯ suorittaa äänten laskennan.
 ʯ Äänestystulos ei ole muiden kuin toimittajan tiedossa vaalien päättymiseen 

saakka.
 ʯ toimittaa liiton keskusvaalilautakunnalle äänestyksen tuloksen sähköisesti, 

eroteltuna sähköiset äänet, postiäänet, hylätyt äänet vaalipiireittäin 4.4.2023 
kello 16.00 mennessä.

Äänten laskemisen aloittamisessa otetaan huomioon se, että äänestyksen tulos 
ei saa olla tiedossa ennen vaalin loppumista. laskennan väliajalla ei saa millään 
tavoin ilmoittaa tietoja laskennan tuloksista ennen vaalin äänestyksen loppumista.

Ammattiosastojen äänestystilaisuudet 

ammattiosaston hallitus 
 ʯ päättää järjestääkö ammattiosasto äänestysaktiivisuustilaisuuksia sähköisen 

äänestyksen mahdollisuudella. 
 ʯ mikäli ammattiosasto päättää järjestää äänestystilaisuuksia

 ʯ luetteloi hyvissä ajoin ennen vaalitoimikuntien perustamista ammattiosaston 
toimialueen työpaikat.

 ʯ perustaa ammattiosaston keskusvaalitoimikunnan ja em. luettelointiin perus-
tuvan tarpeellisen määrän työpaikkakohtaisia ja kiertäviä vaalitoimikuntia. 
ammattiosaston keskusvaalitoimikunta voi toimia myös ainoana vaalitoimi-
kuntana. Mikäli paikkakunnalla tai työpaikalla toimii useampi ammattiosasto, 
ne voivat perustaa yhteisiä vaalitoimikuntia.

 ʯ ammattiosaston hallituksen tulee ilmoittaa liiton toimistoon äänestystilai-
suudet ja niissä toimivien vaalitoimikuntien tiedot.

ammattiosaston hallituksen tulee ilmoittaa järjestääkö se äänestysaktiivisuus-
tilaisuuksia 17.2.2023 kello 16.00 mennessä liiton keskustoimistoon.

Ammattiosaston keskusvaalitoimikunta ja muut vaalitoimikunnat

ammattiosaston keskusvaalitoimikuntaan ja muihin vaalitoimikuntiin tulee valita 
vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. var-
sinaisista jäsenistä yhden tulee olla puheenjohtaja, yhden varapuheenjohtaja ja 
yhden sihteeri.

vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla, 
joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
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Kaikkien vaalitoimikuntien tulee tutustua huolellisesti äänestys- ja vaalijärjes-
tykseen ja muihin vaaliohjeisiin.

ammattiosaston tulee ilmoittaa vaalitoimikuntien jäsenet liiton keskustoimistoon 
17.2.2023 kello 16.00 mennessä.

Äänestystilaisuudet ja toimenpiteiden suunnittelu

ammattiosaston keskusvaalitoimikunnan on yhdessä muiden ammattiosaston vaali-
toimikuntien kanssa kokoonnuttava laatimaan liiton keskusvaalilautakunnan ohjeiden 
mukainen äänestyspaikkarekisteri ja yksityiskohtainen suunnitelma sähköisen vaalin 
toimeenpanosta.

ammattiosaston vaalitoimikuntien on yhdessä sovitulla tavalla ilmoitettava 
tehokkaasti äänestystilaisuuksista ja -ajankohdista siten, kuin liiton keskusvaalilau-
takunta on edellyttänyt.

ammattiosaston äänestystilaisuudet tulee järjestää siten, että mahdollisimman 
monella on mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. 

Äänestysaktiivisuustilaisuuksien paikat ja ajankohdat tulee ilmoittaa liiton 
keskustoimistoon 3.3.2023 kello 12.00 mennessä.

ammattiosastojen tulee viestittää tehokkaasti jäsenistöä äänestysaktiivisuus-
tilaisuuksista.

Vaalitoimitus

 • Äänestyspaikalla ei saa olla mitään muuta vaaleihin liittyvää aineistoa kuin liiton 
keskusvaalilautakunnan päättämä vaalimateriaali.

 • Äänestäminen tapahtuu vaalisuojuksessa. 
 • vaalitoimikunnan on varmistettava, että äänestäjä voi ehdottomasti säilyttää 

vaalisalaisuuden.
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VALITSIJAYHDISTYKSEN ALLEKIRJOITTAJAT 
Valitsijayhdistyksen allekirjoittaja voi toimia vain yhdessä valitsijayhdistyksessä allekirjoittajana. 
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Nimen selvennys 
 

 Yhteistyön Tekijät -vaaliliitto 
 

 Teollisuuden Vaikuttajat -vaaliliitto 
 

  
________________________________________ - vaaliliitto 

    
 VAALIASIAKIRJA 3                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
  

1 (1) 

Julkinen   
  

    
 

 

TODISTUS 

Olemme tänään Teollisuusliiton ___________________________________ 

vaalipiirin tarkastustyöryhmän puolesta vastaanottaneet 

____________________________________________________________ 
(nimi) 

luovuttamat valitsijayhdistyksien perustamisasiakirjat yhteensä ________kpl 

sekä sopimusasiakirjan vaaliliiton muodostamiseksi. 

 

_____________________________ tammikuun 31. päivänä 2023 

 
 
______________________ _________________________ 
tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen 

 
______________________ _________________________ 
Nimen selvennys  Nimen selvennys 

 

MALLI

MALLI

MALLI

MALLI



    
 VAALIASIAKIRJA 4                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
 

1 (2) 

Sisäinen   
  

    
 

 

PÖYTÄKIRJA 

Teollisuusliiton __________________________________________ vaali-
piirin tarkastustyöryhmän valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasia-
kirjojen vastaanotto- ja tarkastuskokouksesta tammikuun 31. päivänä 2023. 
 
 
Läsnä olivat seuraavat tarkastustyöryhmän jäsenet 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
1. §  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2. §  Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiakirjojen sisäänjättö 
 

a) Todettiin, että seuraavat vaaliliitot ovat jättäneet ehdokaslistat, jotka nu-

meroitiin väliaikaisesti sisäänjättöjärjestyksessä  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
b) Todettiin, että vaaliliittojen ulkopuolisia ehdokaslistoja on jätetty 

___________ kappaletta ja saivat numerot jättämisjärjestyksessä. 

 
  MALLI

MALLI

MALLI

MALLI



    
 VAALIASIAKIRJA 4                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
 

1 (2) 

Sisäinen   
  

    
 

 

PÖYTÄKIRJA 

Teollisuusliiton __________________________________________ vaali-
piirin tarkastustyöryhmän valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasia-
kirjojen vastaanotto- ja tarkastuskokouksesta tammikuun 31. päivänä 2023. 
 
 
Läsnä olivat seuraavat tarkastustyöryhmän jäsenet 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
1. §  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2. §  Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiakirjojen sisäänjättö 
 

a) Todettiin, että seuraavat vaaliliitot ovat jättäneet ehdokaslistat, jotka nu-

meroitiin väliaikaisesti sisäänjättöjärjestyksessä  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
b) Todettiin, että vaaliliittojen ulkopuolisia ehdokaslistoja on jätetty 

___________ kappaletta ja saivat numerot jättämisjärjestyksessä. 

 
  

    
 VAALIASIAKIRJA 5                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
 

2 (2) 

Sisäinen   
  

    
 

 

 

3. §  Hylättiin seuraavat ehdokaslistat (nimi, hylkäämisen syy)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
4. § Tarkastuksessa havaittiin virheellisiä ehdokaslistoja tai vaaliliittoja 

___________ kappaletta (liite).  

 
5. § Tämä pöytäkirja tarkastettiin välittömästi ja todettiin kokouksen kulkua vas-

taavaksi. 
 
6. §  Kokous päätettiin. 
 
 
___________________  ________________________ __________________ 
tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastutyöryhmän jäsen 

 
 
___________________  ________________________ __________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys   Nimen selvennys 

 

MALLI

MALLI

MALLI

MALLI



    
 VAALIASIAKIRJA 4A               

Vaalipiirin tarkastutyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
  

1 (1) 

Julkinen Liite vaaliasiakirjaan nro 4 
  

    
 

 

ILMOITUS VIRHEELLISYYKSISTÄ VAALILIITON/YKSITTÄISEN 
VALITSIJAYHDISTYKSEN ASIAMIEHELLE 
 

Olemme tänään ______.______ 2023 Teollisuusliiton  

________________________________________________vaalipiirin 

tarkastustyöryhmän kokouksessa tarkastaneet valitsijayhdistysten perusta-
misasiakirjat. 
 
Alustavassa tarkastuksessa olemme ____________________________ 
   (ehdokkaan nimi)  
perustamisasiakirjan osalta havainneet seuraavat virheellisyydet. 

 
1) ehdokasta koskevat virheellisyydet 
☐ jäsenmaksusuoritus epäselvä 
☐ ehdokkaan suostumus puuttuu 
☐ henkilötiedot epäselvät 
☐ muu syy: ______________________________________ 

 
2) asiamiestä ja vara-asiamiestä koskevat virheellisyydet 
☐ jäsenmaksusuoritus epäselvä 
☐ omakätinen allekirjoitus puuttuu 
☐ asiamies tai vara-asiamies löytyy toisesta valitsijayhdis-
 tyksestä 
☐ muu syy: ______________________________________ 

 
3) muita allekirjoittajia koskevat virheellisyydet 
☐ allekirjoittajan nimi epäselvä 
☐ allekirjoittajan syntymäaika/jäsennumero puuttuu 
☐ allekirjoittaja esiintyy useammassa listassa, jolloin allekirjoit-
 tajien määrä jää alle vaaditun 
☐ muu syy: ______________________________________ 

 
 

Ilmoituksen saattoi _____________________________________________ 
     (asiamiehen nimi)  
  tietoon henkilökohtaisesti ________________________________________ 
  

  _____________________________kuun _____ päivänä 2023 

 
 
____________________  _____________________  __________________ 
tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen  

  
___________________  _____________________  __________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys   Nimen selvennys 

MALLI

MALLI

MALLI

MALLI



    
 VAALIASIAKIRJA 4A               

Vaalipiirin tarkastutyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
  

1 (1) 

Julkinen Liite vaaliasiakirjaan nro 4 
  

    
 

 

ILMOITUS VIRHEELLISYYKSISTÄ VAALILIITON/YKSITTÄISEN 
VALITSIJAYHDISTYKSEN ASIAMIEHELLE 
 

Olemme tänään ______.______ 2023 Teollisuusliiton  

________________________________________________vaalipiirin 

tarkastustyöryhmän kokouksessa tarkastaneet valitsijayhdistysten perusta-
misasiakirjat. 
 
Alustavassa tarkastuksessa olemme ____________________________ 
   (ehdokkaan nimi)  
perustamisasiakirjan osalta havainneet seuraavat virheellisyydet. 

 
1) ehdokasta koskevat virheellisyydet 
☐ jäsenmaksusuoritus epäselvä 
☐ ehdokkaan suostumus puuttuu 
☐ henkilötiedot epäselvät 
☐ muu syy: ______________________________________ 

 
2) asiamiestä ja vara-asiamiestä koskevat virheellisyydet 
☐ jäsenmaksusuoritus epäselvä 
☐ omakätinen allekirjoitus puuttuu 
☐ asiamies tai vara-asiamies löytyy toisesta valitsijayhdis-
 tyksestä 
☐ muu syy: ______________________________________ 

 
3) muita allekirjoittajia koskevat virheellisyydet 
☐ allekirjoittajan nimi epäselvä 
☐ allekirjoittajan syntymäaika/jäsennumero puuttuu 
☐ allekirjoittaja esiintyy useammassa listassa, jolloin allekirjoit-
 tajien määrä jää alle vaaditun 
☐ muu syy: ______________________________________ 

 
 

Ilmoituksen saattoi _____________________________________________ 
     (asiamiehen nimi)  
  tietoon henkilökohtaisesti ________________________________________ 
  

  _____________________________kuun _____ päivänä 2023 

 
 
____________________  _____________________  __________________ 
tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen  

  
___________________  _____________________  __________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys   Nimen selvennys 

VAALIASIAKIRJA 5 Ammattiosaston 
vaalitoimikunnan vaaliasiakirja

1 (1)

Sisäinen

AMMATTIOSASTON VAALITOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA

Ammattiosaston nro ________

☐ keskusvaalitoimikunta

☐ työpaikan nimi ________________________________ vaalitoimikunnan

☐ kiertävän vaalitoimikunnan nro ________
vaalitilaisuus Teollisuusliitto ry:n 23. varsinaisen liittokokouksen edustajien
vaaleissa järjestettiin ______ päivinä __________ 2023.

Vaalitoimikuntaan kuuluivat:

puheenjohtajana ______________________________________________

sihteerinä ____________________________________________________

sekä jäseninä _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

1. § Äänestysaktiivisuustilaisuus sähköisen äänestämisen mahdollisuudella 

aloitettiin ______ maaliskuuta 2023 klo ___________,

2. § Vaalitoimikunnan jäsenet olivat vaalitoimituksissa seuraavasti (liite 1):

3. § Äänestysaktiivisuustilaisuus sähköisen äänestämisen mahdollisuudella
päättyi _____ maaliskuuta 2023 klo __________.

4. § Äänestysaktiivisuustilaisuudessa kävi yhteensä ______ jäsentä. 

5. § Kokous päätettiin ja pöytäkirja toimitetaan ammattiosaston 
keskusvaalitoimikunnalle.

__________________________ ___________________________
puheenjohtajan allekirjoitus sihteerin allekirjoitus

__________________________ ___________________________
Nimen selvennys Nimen selvennys

MALLI

MALLI

MALLI

MALLI



    
 VAALIASIAKIRJA 5A  

Ammattiosaston 
vaalitoimikunnan 
vaaliasiakirja 

  1 (    ) 

Sisäinen   
  

     
 

Kopio asiakirjaa niin monta, että jokainen äänestysaktiivisuustilaisuuden päivä tulee täytettyä 

Ammattiosaston vaalitoimikunnan pöytäkirjan liite 1 

Vaalitoimikunnan jäsenet olivat vaalitoimituksissa seuraavasti  
 

Nimi pvm pvm pvm 
 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

Nimi pvm pvm pvm 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

Nimi pvm pvm pvm 
 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

Nimi pvm pvm pvm 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

MALLI

MALLI



    
 VAALIASIAKIRJA 5A  

Ammattiosaston 
vaalitoimikunnan 
vaaliasiakirja 

  1 (    ) 

Sisäinen   
  

     
 

Kopio asiakirjaa niin monta, että jokainen äänestysaktiivisuustilaisuuden päivä tulee täytettyä 

Ammattiosaston vaalitoimikunnan pöytäkirjan liite 1 

Vaalitoimikunnan jäsenet olivat vaalitoimituksissa seuraavasti  
 

Nimi pvm pvm pvm 
 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

Nimi pvm pvm pvm 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

Nimi pvm pvm pvm 
 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

Nimi pvm pvm pvm 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

 klo                 — klo                 — klo                 — 

MALLI

MALLI
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