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TEKin vaalit 2023

Äänestys 20.3.-3.4.2023

- Sähköinen äänestys aukeaa 20.3. klo 9 ja sulkeutuu 3.4. klo 23.59.

- Postiäänestyksen osalta äänestysaika päättyy 27.3.2023 ja 3.4.2023 mennessä 

saapuneet äänet huomioidaan.

Ääntenlasku on 4.4.2023

Vaalien tulos julkistetaan 5.4.2023
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TEKin vaalien aikataulu
• Äänioikeus ja vaalikelpoisuus määräytyvät 1.1.2023 tilanteen mukaan. Äänestys- ja vaalikelpoisia ovat Tekniikan 

akateemiset ry:n ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF-TEK) henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys 

on ollut voimassa 1.1.2023.

• Vaalikelpoisuuden valitusaika 10.1. – 24.1.

• Ehdokasasettelu 10.1. klo 9.00 – 6.2. klo 12.00. Vaaliliittojen ja –renkaiden sopimuskirjat sekä ehdokaslistat on 

toimitettava TEKin toimistolle 6.2. klo 12.00 mennessä.

• Ehdokaslistat hyväksytään vaalilautakunnassa 27.2.

• Vaalikone auki ehdokkaille 28.2. – 13.3. klo 12.00.

• Vaalikone auki koko jäsenkunnalle 13.3. klo 12.00 jälkeen – 3.4. klo 23.59.

• Äänestysaika alkaa 20.3. klo 9.00.

• Postiäänestyksen osalta äänestysaika päättyy 27.3. ja 3.4. mennessä saapuneet äänet huomioidaan.

• Kaikkien äänten tulee olla perillä 3.4. klo 23.59.

• Vaalien tulos julkistetaan 5.4.
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Sähköinen vaali

TEKin vaalit ovat myös ympäristön asialla. Kannustamme jokaista äänestämään 

sähköisesti sekä valitsemaan sähköisen vaaliviestinnän, jotta voimme vähentää 

postitse lähetettävän materiaalin määrää.

Jokaista sähköisesti annettua ääntä kohden lahjoitamme 3 euroa ympäristön 

hyväksi ja sähköisenä äänestäjänä pääset myös valitsemaan lahjoituskohteen 

kokoamaltamme listalta. Lista ja lisätietoa sähköisestä vaalista löytyy 

osoitteesta: www.tek.fi/sahkoinenvaali

Sähköisen äänestyksen osuus on jokaisessa TEKin vaalissa ylittänyt edellisten 

vaalien vastaavan ja olemme yhdistyskentässä onnistuneet erinomaisesti.
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Vaalipiirit ja -alueet

Tekniikan Akateemisten (TA:n) vaalipiirin vaalialueet (yhteensä 66 paikkaa)

Eteläinen vaalialue: Uusimaa (32 paikkaa)

Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-

Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta ja 

Varsinais-Suomi (21 paikkaa)

Itäinen vaalialue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja 

Pohjois-Savo (6 paikkaa)

Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa (7 paikkaa)

TFiFin vaalipiiri kattaa koko Suomen (4 paikkaa)

Vaaliliitolla voi olla ehdokkaita kaksi kertaa vaalialueen ehdokasmäärä + yksi.
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Ehdokasmäärät vaalialueilla

Kullakin vaalialueella saa yhdellä vaalilitolla olla ehdokkaita enintään vaalialueen 

valtuutettujen paikkamäärä kertaa kaksi + yksi lisäehdokas.

Eteläinen vaalialue: Uusimaa (32 paikkaa) --> 65 ehdokaspaikkaa

Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-

Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta 

ja Varsinais-Suomi (21 paikkaa) --> 43 ehdokaspaikkaa

Itäinen vaalialue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala 

ja Pohjois-Savo (6 paikkaa) --> 13 ehdokaspaikkaa

Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa (7 paikkaa) --> 15 

ehdokaspaikkaa

TFiFin vaalipiiri 9 ehdokaspaikkaa 6



Miten ehdolle asetutaan?

Ehdokasasettelu alkaa 10.1.2023 klo 9.00 ja päättyy 6.2.2023 klo 12.00. 

Vahvistus ehdokkuudesta lähetetään ehdokkaille 13.2.2023.

Ehdokkaaksi asetutaan aina vaaliliiton kautta. Voit ottaa yhteyttä johonkin 

nykyisistä valtuustoryhmistä ja kysellä heiltä lisätietoja tai perustaa oman 

vaaliliiton.
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Ehdokaskelpoisuus - ketkä 
voivat asettua ehdolle

Oikeutettuja asettumaan ehdokkaiksi sekä äänioikeutettuja ovat Tekniikan 

Akateemiset ry:n (TA) ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF-TEK) 

henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys on ollut voimassa 1.1.2023.

Opiskelijajäsenet eivät voi olla ehdolla tai äänestää vaaleissa, koska valtuuston 

opiskelijaedustajat valitaan avoimella haulla vaalien ulkopuolella.
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Sähköinen 
ehdokasasettelutyökalu

TEKin vaaleissa on käytössä sähköinen ehdokasasettelutyökalu. Tunnukset työkaluun 

pyydetään vaaliliiton sopimuskirjassa, joka kannattaa palauttaa mahdollisimman aikaisin TEKin

toimistolle.

Lähetämme sähköisen ehdokasasettelun tunnukset niille vaaliliiton perustajille, jotka on nimetty 

vaaliliiton sopimuskirjassa ja jotka ovat pyytäneet tunnuksia sopimuskirjassa. Päätös sähköisen 

ehdokasasettelutyökalun käytöstä on vaaliliittokohtainen ja koskee TA:n piirissä olevissa vaaliliitoissa 

kaikkia vaalialueita.

Jos pyydät sähköisen ehdokasasettelujärjestelmän tunnukset vaaliliiton sopimuskirjassa, 

sähköinen ehdokaslista on voimassa oleva ehdokaslista, ellei vaaliliittosi ole erikseen ilmoittanut 

luopuvansa sähköisen järjestelmän käytöstä ennen ehdokasasettelun määräajan 

päättymistä. Vaaliliiton vaaliasiamiehen pitää tehdä ilmoitus kirjallisesti TEKin toimistolle 6.2.2023 klo 

12.00 mennessä. Jos ilmoitusta ei ole tehty, katsotaan sähköinen lista voimassaolevaksi listaksi.

9

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/paatoksenteko/tekin-vaalit/ehdokkaaksi-tekin-vaaleihin#component-6485


Ehdokasasettelutyökalun 
käyttö

- Ehdokasasettelutyökalun tunnukset saa kun palauttaa vaaliliiton sopimuskirjan.

- Työkaluun syötetään haluttujen ehdokkaiden nimi ja muut vaadittavat tiedot. 

Työkalu tarkistaa heti, että kyseinen henkilö on ehdokaskelpoinen.

- Ehdokkaalle lähtee ilmoitus, että hänet on asetettu ehdokkaaksi ja hänen tulee 

hyväksyä ehdokkuus. Ellei ehdokkuutta hyväksy määräaikaan mennessä 

raukeaa ehdokkuus.

- Työkaluun syötetyt tiedot muodostavat ehdokaslistan, joka automaattisesti 

sulkeutuu 6.2.2023 klo 12.00. Tämä on myös voimassa oleva lista, ellei 

vaaliasiamies ennen määräaikaa ilmoita toisin.

- Kukin vaaliasiamies voi halutessaan pyytää Artolta perehdytyksen työkalun 

käyttöön.
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Ehdokaslistan toimitus TEKin
toimistolle

Ehdokaslistan voi palauttaa sähköisen ehdokasasettelutyökalun kautta tai 

paperisena TEKin toimistolle 6.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Jos käytät sähköistä ehdokasasettelutyökalua, järjestelmä menee 

automaattisesti kiinni 6.2.2023 klo 12.00 ja toimittaa sen hetkiset ehdokaslistat 

TEKille.

Jos toimitat ehdokaslistan paperisena TEKin toimistolle, viimeiseksi palautettu 

lista on voimassa oleva. Jos haluat täydentää listaa, siinä tulee olla kaikkien 

vaaliliiton ehdokkaiden nimet, myös mahdollisilla aiemmilla listoilla olleiden 

ehdokkaiden.

Ehdokaslistojen palautuksen kanssa tulee olla erityisen huolellinen!
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Ehdokkaiden tiedot 
ehdokaslistaan

Vaaliasiamiehen ja vaaliliiton perustajien kokoamalle ehdokaslistalle vaaditaan 

kaikista ehdokkaista seuraavat tiedot:

• Etunimet ja sukunimi (nimen tulee vastata jäsenen tietoja OmaTEKissä)

• Syntymäaika

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

Ehdokkaista on toimitettava kaikki edellä mainitut tiedot, jotta henkilö 

voidaan hyväksyä ehdokkaaksi.
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Ehdokkaista julkaistava tieto

Ehdokkaista julkaistaan TEKin ehdokasluettelossa ja muussa vaaliviestinnässä 

seuraavat tiedot:

• Etu- ja sukunimi

• Kotipaikka (kotipaikkatieto tulee OmaTEKistä)

• Vaalilautakunnan antama ehdokasnumero

• Vaaliliitto

• Vaalipiiri ja Tekniikan Akateemiset ry:n osalta vaalialue

Ehdokkaille lähetetään tiedoksi ja tarkistettavaksi heidän ehdokastietonsa 

ennen ehdokasluettelon koostamista ja julkaisua.
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Ehdokkaiden tietojen käyttö

Ehdokkaiden tietoja käytetään vaaliviestinnässä, esimerkiksi vaalikoneessa ja 

TEKin julkaisemassa ehdokasluettelossa. Lähtemällä ehdokkaaksi TEKin

vaaleissa ehdokas hyväksyy, että seuraavia tietoja käytetään ja julkaistaan 

osana vaaliviestintää: etu- ja sukunimi, kotipaikka sekä tieto vaalipiiristä ja 

mahdollisesta vaalialueesta ja ehdokasnumero. Muiden tietojen (esim. 

syntymäajan ja yhteystietojen) julkaisusta ja käytöstä esimerkiksi vaalikoneessa 

ehdokas päättää itse.
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Vaalitulos, julkistaminen ja 
julkistettavat tiedot

Vaalituloksesta julkaistaan järjestön kaikille avoimella alustalla tai alustoilla 

kaikkien valittujen ja varajäsenten nimet sekä erikseen kaikkien ehdokkaiden 

nimet ja äänimäärät, vaaliliittojen ja vaalirenkaiden äänimäärät ja vertailuluvut 

vaalipiireittäin ja vaalialueittain.

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 26§

Lisäksi valittujen ehdokkaiden nimet päivitetään valtuustokauden ajaksi TEKin

valtuustosivulle: www.tek.fi/valtuusto
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Tietoa jäsenistä ehdolle 
asettelua varten

Jäsenlistat ovat nähtävillä Pasilan toimistolla ja muualla pyydettäessä 

ja sopimuksen mukaan. Käynnistä ehdokaslistoihin tutustumista varten tulee 

sopia ennakkoon. Jäsenlistat ovat ensisijaisesti tarkoitettu vaaliasiamiesten 

avuksi jäsenten ehdokaskelpoisuuden tarkistamiseksi.

Ota yhteyttä:

- vaalit@tek.fi

- Daniel Valtakari, Vaalilautakunnan sihteeri

- Arto Leskinen, vaalityökalu asiat

Tietoihin saa tutustua ainoastaan paikan päällä. Tietoja ei saa kopioida, kuvata, 

tallentaa tai muilla tavoin viedä mukanaan.
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Ehdokasasettelun aikataulu

6.2. klo 12.00 - ehdokasasettelu päättyy

7.2. - 10.2. - ehdokastietojen tarkastus TEKin toimistolla

13.2. - ehdokkaille lähetetään vahvistus ehdokkuudestaan

13.2. - ehdokasasettelun valitusaika alkaa

27.2. klo 12.00 - ehdokasasettelun valitusaika päättyy

28.2. - 13.3. - ehdokkaat voivat täydentää ehdokassivujaan vaalikoneessa.
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Vaaliliitot ja vaalirenkaat

Jos jotkin saman vaalipiirin, taikka Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä saman 

vaalialueen vaaliliitot haluavat yhtyä vaalirenkaaksi, on siitä tehtävä kirjallinen 

sopimus, joka on jokaisen vaaliliiton puolesta sen asiamiehen allekirjoitettava. 

Sopimuskirjassa on mainittava vaaliliitot siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään 

ottamaan mukaan ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaaliliitto voi vaalipiirissä ja 

kunkin Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirin vaalialueella liittyä vain yhteen 

vaalirenkaaseen. Vaalirenkaalla saa olla tunnus, joka on merkittävä 

sopimuskirjaan.

13§
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Vaaliasiakirjat ja ehdokaslistat

Valtuustovaalia varten voi vähintään kolme (3) vaalikelpoista TEKin

jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä allekirjoittaa vaaliliiton perustamista varten 

sopimuskirjan, jolla he asettavat siinä mainitun henkilön tai henkilöt ehdokkaiksi 

valtuustovaalissa sopimuskirjassa mainittujen allekirjoittajien kanssa samaan 

vaalipiiriin ja se tulee palauttaa käsin allekirjoitettuna TEKin infoon tai 

skannattuna sähköpostitse vaalit@tek.fi 6.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Jos vaaliliitto liittyy vaalirenkaaseen oman vaalipiirinsä sisällä, myös vaalirenkaan 

sopimuskirja tulee palauttaa käsin allekirjoitettuna TEKin infoon tai skannattuna 

sähköpostitse vaalit@tek.fi 6.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Lisäksi vaaliliiton pitää toimittaa ehdokaslista omista ehdokkaistaan 6.2.2023 klo 

12.00 mennessä.
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Vaalikone ja ehdokassivut

Ehdokkaita ja äänestäjiä varten on käytössä vaalikone.

Ehdokkaat voivat täydentää tietojaan vaalikoneessa ja vastata 

vaalikonekysymyksiin alkaen 28.2. ja päättyen 13.3. klo 12.00. Tietoja ja 

vastauksia ei tämän jälkeen voi muuttaa.

Vaalikone avataan äänestäjille 13.3. klo 12.00 alkaen.
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Vaaliviestintä
TEK julkaisee vaaliviestintää eri viestintäkanavissaan.

Pääroolissa ovat:

• www.tek.fi-sivusto

• Vaalisivusto www.tek.fi/vaalit / www.tek.fi/val / www.tek.fi/election

• TEK-lehti

• Jäsenkirjeet

• Somekanavat #TEKvaalit

Lisäksi lähetämme vaaleista erillisiä sähköposteja/tekstiviestejä vaaliviestintää 

tilanneille vaalikelpoisille jäsenille.

Äänestysmateriaalit lähetetään kaikille äänestyskelpoisille jäsenille sähköisenä 

tai postitse. Sähköiset vaalimateriaalit pitää valita OmaTEKissä 10.2. mennessä.
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Vaalikaranteeni

Vaalien aikana TEKin viestintä noudattaa vaalikaranteenia 

kaikissa TEKin somekanavissa seuraavasti:

• TEK ei reagoi/jaa/tykkää kenenkään henkilön tai tilin julkaisemista TEKin vaaleihin 

liittyvistä sisällöistä.

• 6.2. alkaen emme reagoi/jaa/tykkää ehdolla olevien henkilöiden/tilien sisällöistä, riippumatta siitä, 

liittyvätkö sisällöt vaaleihin vai ei.

• Poikkeuksina ylläoleviin selkeät kysymykset, joihin vastaamme harkinnan mukaan.

• TEKin julkaisuihin tulevia TEKin vaaleihin liittyviä asiallisia kommentteja emme moderoi pois.

• TEKin Facebook-ryhmiä ei ole tarkoitettu vaalialustaksi, siksi moderoimme pois muiden 

kuin TEKin julkaisemat vaaleihin liittyvät postaukset seuraavissa ryhmissä: TEK Pohjoinen, TEK 

in English, TEKin Yrittäjäklubi, SusTech, Tekniikan etiikka, Työkirja.

• TEKin perustamat alueseurojen/kerhojen ryhmät saavat linjata omien ryhmiensä sisällöistä itse. Tämä 

koskee seuraavia ryhmiä: Ldiary, Turun DI-kerho, HellYEA, TREngineers, AboaTEK.
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Vaaliliittojen ja -renkaiden 
viestintä ja aikataulut

TEK-lehden kevään toisessa numerossa (17.3.) julkaistaan vaaliliittojen ja –

renkaiden ohjelmat ja ehdokasluettelot.

• Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden tulee lähettää vaaliohjelmansa annettujen 

ohjeiden mukaisessa muodossa ke 1.3. mennessä TEKin viestintään.

• Viestintä lähettää vaaliliitoille ja vaalirenkaille taitetut esikatselut pe 3.3.

• Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden tulee lähettää kommentit/kuittaukset ma 

6.3. mennessä viestintään. Jos ei kuittausta tule, niin julkaistaan 

katselmoitavaksi lähetetty versio.

Määräaikojen osalta ei ole jousto- eikä myöhästymisvaraa.

Ohjelmista tehdään myös omat sivut www.tek.fille, joita vaaliliitot ja –renkaat 

voivat halutessaan käyttää osana vaaliviestintäänsä. 23
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Vaaliohjelmien ohjeet

• Koko vastauksen pituus on enintään 2 000 merkkiä (ml. välimerkit, välilyönnit ym.). Jos 

merkkimäärä ylittyy, me viestinnässä lyhentelemme vastauksia.

• Liittäkää mukaan myös seuraavat: vaaliliiton nimi, vaaliliiton mahdollinen logo/tunnus 

ja vaaliasiamiehen nimi. Kuvan koko tulisi olla vähintään 500kt, kuva voi olla värillinen 

tai mustavalkoinen. Julkaisemme nämä ohjelmien yhteydessä. Jos ette lähetä 

vaaliliiton logoa/tunnusta, jätämme sille ohjelmanne yhteyteen varatun tilan tyhjäksi.

• Lähettäkää ohjelma keskiviikkoon 1.3. mennessä osoitteeseen heidi.tomperi@tek.fi. 

Myös kaikissa ohjelmien julkaisuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Heidi 

Tomperiin.

• Aikataulu: Lähetämme esikatseluversiot taitosta vaaliasiamiehille perjantaina 3.3. 

Vaaliasiamiesten tulee kommentoida/kuitata versiot viimeistään maanantain 6.3. 

aikana. Jos emme saa kuittausta, lähetämme painoon esikatseluversion. 

Vaaliasiamiesten viestintä- ja muut ohjeet on koottu: https://www.tek.fi/fi/tietoa-

tekista/paatoksenteko/tekin-vaalit/tietoa-vaaliasiamiehille 24
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Äänestystapahtuma

Sähköinen äänestys

Äänestys tapahtuu tunnistautumalla sähköisesti tek.fi/vaalit sivuston linkin 

kautta tai vaalikoneen linkin kautta. Itse äänestystapahtuma on täysin anonyymi, 

eikä äänestäjää ja annettua ääntä voida kytkeä toisiinsa jälkeenpäin.

Postiäänestys

Postiäänestys tapahtuu postissa tulleella koodillisella äänestyslipulla. Koodilla 

varmistetaan, että yhdellä koodilla voidaan äänestää ainoastaan kerran.

Mikäli joku äänestää molemmilla tavoilla, on sähköinen ääni se, joka 

huomioidaan.
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Äänestys & vaalisalaisuus

Sähköinen äänestys - Äänestävän jäsenen henkilötietoja ja valintaa itse 

äänestyksessä ei voida kytkeä toisiinsa, eli missään vaiheessa ei voida selvittää 

ketä joku on äänestänyt.

Postiäänestys - Äänestyslipukkeessa on tunnuskoodi, jolla varmistetaan, ettei 

äänestyslipukkeita voi monistaa ja samalla lipukkeella äänestää useamman 

kerran.

Jos vaalissa äänestää sekä sähköisesti että postitse, on sähköinen ääni se, joka jää 

voimaan. Varmistus tapahtuu siten, että sähköisesti äänestäneistä muodostuu 

tiedosto johon postiäänien tunnuskoodia verrataan. Jos nämä yhdessä 

osoittavat, että henkilö on jo äänestänyt sähköisesti, hylätään postiääni ennen 

kuin se etenee laskentaan. Sähköiset äänet lasketaan ensin ennen postiääniä.
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Vaalien tietosuojaseloste
ja tietosuoja

Vaalien tietosuojaseloste määrittelee, miten TEKin valtuustovaaleihin liittyviä 

henkilötietoja käsitellään. Koko tietosuojaseloste löytyy tek.fi/vaalit -sivustolta

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tietosuoja/tietosuojaselosteet/vaalien-

tietosuojaseloste

Ehdokkaista kerätään ja annetaan ulos ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarpeen 

vaalien suorittamisen kannalta ja tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatun 

mukaisesti.
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Yhteydenotto

TEKin vaalitiimi koordinoi vaalitoimintaa toimistolla ja työskentelee 

Vaalilautakunnan tukena. Ota yhteyttä vaaleihin liittyvissä kysymyksissä

- vaalit@tek.fi

- Daniel Valtakari, Vaalilautakunnan sihteeri

- Heidi Tomperi, viestintään liittyvät asiat

- Arto Leskinen, it-, vaalikone, vaalityökalu asiat
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