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LIITTOVALTUUSTON VAALIJÄRJESTYS 
 
 
1 Soveltamisala 
 
 Tätä vaalijärjestystä sovelletaan valittaessa Hengitysliiton liittovaltuuston jäseniä vuoden 

2022 liittoäänestyksessä. Vaalijärjestys perustuu liiton 20.11.2021 hyväksyttyihin ja yh-
distysrekisteriin merkittyihin sääntöihin. 

 
2 Liittovaltuuston jäsenten valinta vuonna 2022 
 
 Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenyhdistysten ehdotuksesta neljäksi 

(4) kalenterivuodeksi toimikauden alkamista edeltävän vuoden loka-marraskuussa pidet-
tävässä liittoäänestyksessä. Sääntöjen 13 §:ssä mainituilta, liittohallituksen päättämiltä 

alueilta, liittovaltuustoon valitaan kultakin alueelta 5 jäsentä ja 5 varajäsentä.  
 
 Samasta yhdistyksestä voi tulla valituksi enintään yksi liittovaltuuston jäsen tai yksi vara-

jäsen. 
 
 Liittovaltuuston jäseneksi tai varajäseneksi saa valita henkilön enintään kahdeksi peräk-

käiseksi nelivuotiskaudeksi. 
 
 Liittovaltuustoon ei saa valita henkilöä, joka saa toimeentulostaan pääasiallisen tai mer-

kittävän osan liiton, sen jäsenyhdistysten tai niiden omistamien yhteisöjen tai säätiöiden 
palveluksessa. 

 
 Jos valtuutettu muuttaa pois siltä alueelta, jolta hänet on valittu liittovaltuustoon, hänen 

toimikautensa lakkaa ja hänen varajäsenensä siirtyy varsinaiseksi jäseneksi. 
 
3 Yhdistysten äänivalta 
 
 Liittoäänestyksessä kukin jäsenyhdistys käyttää äänivaltaansa vuoden 2021 lopussa 

olevan henkilöjäsenmääränsä suhteessa. Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni al-
kavaa kahtasataa (200) henkilöjäsentä kohti. Äänimäärä voi olla kuitenkin enintään kym-
menen (10). 

 
 Liittohallitus vahvistaa yhdistysten jäsenmäärän ja yhdistysten käytettävissä olevan ääni-

määrän jäsenrekisterin perusteella ja toimittaa niistä kirjallisesti tiedon jäsenyhdistyksille 
vaalivuoden 2022 helmikuun loppuun mennessä. 

 
 Samalla liittohallitus toteaa, kuinka monta edustajaa ja varaedustajaa kultakin alueelta 

on valittava, jotta säännöissä tarkoitettu alueellinen edustavuus tulee turvatuksi. 
 
4 Ehdokasasettelu yhdistyksissä 
 

Kukin jäsenyhdistys voi asettaa liittoäänestystä varten yhden ehdokkaan varsinaiseksi 
jäseneksi ja yhden ehdokkaan varajäseneksi vaalivuoden 2022 yhdistyksen kokouk-
sessa. Tarvittaessa yhdistys voi pitää tätä varten erillisen kokouksen huhtikuun loppuun 
mennessä. Kokouskutsussa on oltava maininta asiasta.  

 
 Ehdokkaaksi valittavalta edellytetään, että hän on jäsenenä jossakin jäsenyhdistyksessä 

ja on suorittanut jäsenmaksuvelvoitteensa sekä muutenkin toiminut aktiivisesti liiton ja 
sen jäsenyhdistysten tavoitteiden ja arvopäämäärien puolesta. 
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Sama henkilö voi olla ehdokkaana vain joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.  

 
 Ehdokasasettelua koskevassa päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain (503/89) ja 

yhdistyksen sääntöjen mukaisia menettelytapoja. 
 
5 Ehdokkaiden ilmoittaminen 
 

Yhdistysten on ilmoitettava asettamistaan ehdokkaista liittohallitukselle osoitettuna liiton 
keskustoimistolle kirjallisesti vaalivuoden toukokuun 4. päivään (4.5.2022) mennessä. 

 
 Ilmoituksessa on oltava mukana ehdokkaan kirjallinen suostumus ja tieto hänen kotipai-

kastaan ja jäsenyydestään vaalivuoden 2022 tammikuun 1. päivän tilanteen mukaisena. 
Ilmoituksessa on myös mainittava, minkä yhdistyksen ja alueen ehdokas hän on. 

 
6 Ehdokaslista 
 
 Liittohallitus kokoaa yhdistysten asianmukaisesti asettamista ja tämän vaalijärjestyksen 

mukaisesti hyväksyttävistä ehdokkaista ehdokaslistan, josta ilmenee kunkin ehdokkaan 
nimi, arvo tai ammatti, syntymävuosi sekä, mitä yhdistystä ja aluetta hän edustaa. Eh-
dokkaan katsotaan edustavan sitä yhdistystä ja aluetta, jonka toimialueella hänellä on 
kotikuntalain (201/1994, muutoksineen) mukainen kotipaikka vaalivuoden tammikuun 
alussa. Jos jäsen on kuitenkin jonkin muun kuin tämän mukaisen kotipaikkansa yhdis-
tyksen jäsen, hänen katsotaan edustavan jäsenyhdistystään ja sitä aluetta, johon tämä 
jäsenyhdistys kuuluu. 

 
 Liittohallitus toimittaa ehdokaslistat kirjallisena yhdistyksille vaalivuoden elokuun loppuun 

mennessä ja julkaisee ne Hengitys-lehdessä syyskuun loppuun mennessä. 
 
7 Liittovaltuuston jäsenten vaali 
 
 Ehdokasvaali suoritetaan yhdistyksen kokouksessa. Tarvittaessa yhdistys voi pitää erilli-

sen liittovaltuuston jäsenten vaalikokouksen vaalivuoden loka-marraskuussa. Kokous-
kutsussa on oltava maininta asiasta. 

 
Vaalissa noudatetaan yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisia menettelytapoja ja 
päätöksentekojärjestystä. Vaalissa on otettava huomioon edellä 2 kohdassa mainitut jä-
senten valintaan liittyvät rajoitukset. 

 
 Kullakin yhdistyksen käytössä olevalla äänellä voi äänestää yhtä ehdokasta varsi-

naiseksi jäseneksi ja yhtä ehdokasta varajäseneksi. Mikäli yhdistyksen käytössä on 
useita ääniä, kokous tekee päätöksen niiden käytöstä ja mahdollisesta jakamisesta use-
alle ehdokkaalle. Jos kokous päättää äänten jakamisesta usealle ehdokkaalle, kunkin 
äänen käytöstä päätetään sen jälkeen erikseen.  

 
Vastaavaa menettelyä käytetään varaedustajaehdokkaan vaalissa. 

 
 Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Tasatuloksen sattuessa tulos ratkaistaan 

arvalla. 
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8 Yhdistysten vaalitulosten ilmoittaminen liitolle 
 
 Yhdistysten on ilmoitettava kirjallisena vaalitulokset liittohallitukselle osoitettuna liiton 

keskustoimistolle niin, että ne ovat perillä viimeistään vaalivuoden joulukuun 5 päivänä 
(5.12.2022). Ilmoituksesta tulee selvitä kokouksen päätösvaltaisuus, vaalitoimituksen 
kulku ja vaalin tulos. Määräajan jälkeen tulleita tai muuten virheellisiä tai puutteellisia il-
moituksia ei oteta huomioon vaalitulosta vahvistettaessa. 

 
9 Liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaalituloksen vahvistaminen  
 
 Liittohallitus vahvistaa jäsenyhdistysten ehdokasvaalien ilmoitusten perusteella vaalitu-

loksen vaalivuoden 2022 loppuun mennessä. Liittovaltuuston jäsenten toimikausi alkaa 
vaalivuotta seuraavan vuoden alusta ja jatkuu neljä kalenterivuotta. Vaalituloksesta il-
moitetaan kirjallisesti valituiksi tulleille ja jäsenyhdistyksille. 

 
 Liittovaltuuston jäseniksi tulevat valituiksi varsinaisten jäsenten vaalissa kaksikymmentä 

(20) alueellaan eniten ääniä saanutta ehdokasta Heidän tulee edustaa eri yhdistyksiä. 
 

Liittovaltuuston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi tulevat valituiksi varajäsenten 
vaalissa vastaavalla tavalla kaksikymmentä (20) alueellaan eniten ääniä saanutta ehdo-
kasta. Heidän tulee niin ikään edustaa eri yhdistyksiä.  
 
Äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee arpa. 

 
10  Liittovaltuuston jäsenen valinta liittohallitukseen 
 
 Jos liittovaltuuston jäsen tulee valituksi liittohallitukseen, siirtyy liittovaltuuston varsi-

naiseksi jäseneksi seuraavaksi eniten samalta alueelta ääniä saanut varsinainen jä-
senehdokas. Vahvistaessaan tämän liittohallitus tekee samalla tarvittavat muutokset va-
rajäsenten listaan. 

 
11 Liittoäänestyksen käytännön järjestelyt 
 
 Liittoäänestyksen toimeenpanosta vastaa liittohallitus, joka voi antaa tätä vaalijärjestystä 

täydentäviä teknisiä ohjeita. Liittohallitus käyttää apunaan liiton keskustoimiston henkilö-
kuntaa. 

 
 Jäsenyhdistyksissä suoritettavista ehdokasasetteluista ja vaaleista vastaavat yhdistyk-

set. 
 
12 Muut määräykset 
 
 Liittovaltuuston jäsenten ehdokasasettelussa, ehdokkaiden esittelyssä ja vaalitoimituk-

sissa on otettava huomioon yhdistyslain säännökset sekä Hengitysliiton ja sen jäsenyh-
distysten säännöt. Toiminnassa on pidettävä huolta siitä, että salassa pidettävät asiakir-
jat ja luottamukselliset tiedot eivät joudu ulkopuolisten haltuun. 


