
KASVATUKSEN JA NUORISOTYÖN ASIANTUNTIJAT KNT RY:N ÄÄNESTYS JA 

VAALIJÄRJESTYS  

1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n (KNT) vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton 

sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 

Äänestys- ja vaalijärjestyksessä määritetään menettelytavat valittaessa jäsenet ja varajäsenet 

valtuustoon liiton sääntöjen 11 §:n tarkoittamalla tavalla. Äänestys- ja vaalijärjestys sisältää myös 

menettelytavat valtuuston kokouksen koolle kutsumisessa ja kokoukseen osallistumisessa sekä 

periaatteet valtuuston kokouksessa tapahtuvissa äänestyksissä ja henkilövaaleissa. 

Jäljempänä kohdassa 3 määritelty vaalitoimikunta antaa tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen 

soveltamista koskevat ohjeet. 

Tähän äänestys- ja vaalijärjestykseen voidaan tehdä muutoksia valtuuston päätöksellä, jos esitys 

on saanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksen annetuista äänistä. 

Vaalijärjestyksen muutoksista on mainittava valtuuston kokouskutsussa. 

2 Valtuuston vaalin ajankohta 

Hallitus määrää viimeistään vaalia edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä valtuuston 

vaalin ajankohdan ja asettaa vaalitoimikunnan vaalia toimittamaan. 

Valtuustovaali järjestetään sähköisenä tietoteknisiä alustoja tai sovelluksia käyttäen. 

Äänioikeutetuille on viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen ilmoitettava miten äänestäminen 

tapahtuu ja milloin sähköinen äänestäminen päättyy.   

3 Vaalitoimikunta 

Hallitus nimeää vaalitoimikuntaan neljä (4) jäsentä ja määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. 

Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla liiton varsinaisia jäseniä. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, 

kun puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) sen jäsenistä on saapuvilla. 

Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii liiton toimihenkilö. Vaalitoimikunta voi ottaa myös muita nimettyjä 

avustajia. Vaalitoimikuntaan ei voi kuulua henkilö, joka on mukana valitsijayhdistyksissä. 

4 Vaalipiiri ja vaaliluettelo 

Valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaalissa käytetään valtakunnallista vaalipiiriä, jolloin 

vaalipiirinä on koko maa.  

Äänioikeutettuja ovat kaikki varsinaiset jäsenet, joiden osalta erääntyneet jäsenmaksut on 

maksettu vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun asti. Vaaliluettelona käytetään helmikuun 1. 

päivän jäsenluetteloa.  

Valtuuston koko on 18 jäsentä ja 18 varajäsentä. Varajäsen 
on eniten ääniä saanut vielä valitsematon ehdokas.  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 6 jäsentä ja 6 
henkilökohtaista varajäsentä 

Vuoden 2022 vaalit järjestetään siten, että jäsen saa 
sähköpostiinsa linkin, jota kautta hän pääsee äänestämään 

Vaalitoimikunta on hallituksen valitsema työryhmä, jonka 
tehtävä on järjestää valtuustovaalit 

KNT:n valtuustovaaleissa vaalipiiri on koko Suomi. Vaaleissa 
voi äänestää ehdokkaita miltä tahansa listalta. 

Vaaliluettelo on luettelo niistä jäsenistä, jotka ovat 
vaalikelpoisia eli voivat olla ehdokkaina ja äänestää 
vaaleissa.   

Varsinaisella jäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka 
työmarkkinoilla ja maksaa täyttä tai alennettua 
jäsenmaksua. Opiskelijat ja eläkeläiset eivät ole 
vaalikelpoisia.  



Jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa jäsenrekisteristä helmikuussa vaalivaliokunnan 

päättämänä ajankohtana ja ilmoittamalla tavalla. 

Luetteloa koskevat huomautukset tulee esittää vaalitoimikunnalle viikon kuluessa nähtävänä ja 

tarkastettavana oloajan päättymisestä. 

Vaaliluettelon nähtävillä olosta ja sen kestosta ja huomautusten esittämisajasta tulee tiedottaa 

liiton jäsenistölle liiton verkkosivuilla. 

Vaaliluettelo on sitova vaalitoimikunnan käsiteltyä mahdolliset huomautukset. 

5 Ehdokasasettelu 

Ehdokkaan tulee olla liiton äänioikeutettu jäsen, jonka erääntyneet jäsenmaksut on maksettu 

vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun asti. 

Vähintään kolme (3) liiton äänioikeutettua varsinaista jäsentä voi allekirjoittamallaan sopimuksella 

asettaa vaaliin ehdokkaaksi liiton vaalikelpoisen ja äänioikeutetun varsinaisen jäsenen. Tällaisella 

valitsijayhdistyksellä on oikeus saada ehdokaslistansa julkaistuksi ehdokaslistojen yhdistelmässä. 

Valitsijayhdistyksen ehdokaslistassa saa olla enintään 36 ehdokasta. 

Valitsijayhdistyksen perustamissopimuksessa, joka on samalla valitsijayhdistyksen ehdokaslista, 

on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimi, ammatti- tai toiminimike ja kotipaikka, hiippakunta, 

jonka alueella toimii (hiippakuntakiintiötä määrittelevä äänestystuloksessa) sekä annettava 

vakuutus ehdokkaaksi nimetyn suostumuksesta vastaanottaa valtuuston jäsenyys. Ehdokkaaksi 

aikova henkilö saa ryhtyä vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Liiton työntekijä ei voi 

asettua ehdokkaaksi. 

Valitsijayhdistyksellä tulee olla valittu vaaliasiamies. Hänen tulee olla liiton äänioikeutettu 

varsinainen jäsen. Asianomainen henkilö saa olla asiamiehenä ja ehdokkaana vain yhdessä 

valitsijayhdistyksessä.  

Vaaliasiamiehen tehtävänä on toimittaa vaalitoimikunnalle ehdokaslistan tunnus ja ehdokkaita 

koskevat asiakirjat vaalitoimikunnan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Asiakirjat tulee 

toimittaa vaalitoimikunnan määräämällä tavalla. 

Valitsijayhdistykset eivät voi muodostaa vaaliliittoa, koska valtuuston vaalissa on käytössä 

hiippakuntapohjainen kiintiöinti. 

6 Tunnukset 

Ehdokaslistaan saa merkitä tunnuksen, joka viittaa johonkin jäsenten ryhmittymään (esim. 

hiippakunta, tehtävä tai jokin muu peruste). Kullakin valitsijayhdistyksellä tulee olla oma 

tunnuksensa, jotka mainitaan niiden perustamissopimuksissa. 

Vaalikelpoinen on jäsen, joka on maksanut jäsenmaksut 
edellisen vuoden loppuun saakka.  

Valitsijayhdistys on yhteisö tai ryhmä, joka asettaa 
ehdokkaat vaaliin.  

Toimialueella tarkoitetaan työpaikkaseurakunnan 
kuulumista johonkin hiippakuntaan. Seurakunnissa 
työskentelevät kirjoittavat tähän sen hiippakunnan, johon 
työseurakunta kuuluu. Järjestöissä työskentelevät kirjoittaa 
sen hiippakunnan, jonka alueella päätoimisesti teet työtä. 
Kunnissa ja sosiaalialan laitoksissa toimivat kirjoittavat tähän 
sen hiippakunnan, minkä alueella työpaikka fyysisesti 
sijaitsee. Jos toimialue on koko Suomi, silloin hiippakunnaksi 
laitetaan se hiippakunta, mikä on järjestön kotipaikka. 
Keskeinen määrittävä tekijä on työntekopaikka ei 
asuinpaikkakunta.  

Vakuutuksella tarkoitetaan sitä, että ehdokas 
allekirjoituksellaan vahvistaa vaalikelpoisuuden, 
suostumuksensa ehdokkaaksi ja vahvistaa ottavansa vastaan 
valtuuston vaaleissa.  

Vaaliasiamies on valitsijayhdistyksen jäsen, jonka vastuulla 
on vaaliasiakirjojen hoitaminen.  

Ehdokaslistan tunnus on ryhmän nimi, joka kuvaa 
ehdokaslistan ehdokkaita. 

Vaaliliitolla tarkoitetaan tässä kahden tai useamman 
hiippakunnan yhteistä listaa tai ehdokaslistojen vaaleja 
varten solmima liitto, jonka tarkoituksena on parantaa 
mukana olevien ryhmien asemaa siihen verrattuna, että ne 
toimisivat erillään. Ääntenlaskennassa vaaliliiton 
muodostavia ryhmiä kohdellaan yhtenä ehdokaslistana. 



Tunnusten tulee riittävästi erota toisistaan. Niiden hyväksymisestä päättää vaalitoimikunta. Jos se 

ei hyväksy ehdotettua tunnusta, sen tulee antaa valitsijayhdistykselle tilaisuus vaihtaa 

tunnuksensa. 

7 Vaaliasiakirjojen tarkastus 

Ehdokaslistoja koskevat asiakirjat on toimitettava vaalitoimikunnalle sen asettamaan määräaikaan 

mennessä. 

Vaalitoimikunta tarkastaa asiakirjat ja päättää ehdokaslistojen hyväksymisestä ehdokaslistojen 

yhdistelmään. 

8 Ehdokaslistojen yhdistelmä 

Ehdokaslistojen yhdistelmää laadittaessa hyväksytyt ehdokaslistat järjestetään siten, että niiden 

keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Ehdokaslistat saavat arvonnan mukaiset aakkoselliset 

tunnukset, alkaen A:sta.  

Tämän jälkeen ehdokaslistat numeroidaan siten, että järjestyksessä ensimmäiseksi tullut 

ehdokaslista (A) varustetaan aikaisemmin hyväksytyssä järjestyksessä ensimmäisellä numerolla ja 

järjestyksessä toinen ehdokaslista (B) samalla tavalla seuraavilla järjestysnumeroilla jne. 

Numerointi aloitetaan kahdesta. 

9 Sopuvaali ja täytevaali 

Mikäli vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon kuin liiton sääntöjen 10 §:ssä 

tarkoitettuja valittavia valtuuston jäseniä, ei vaalitoimitusta toimeenpanna, vaan vaalitoimikunta 

julistaa ennen vaalien alkamista pitämässään kokouksessa, että valtuuston jäseniksi on valittu 

ehdokkaiksi hyväksytyt henkilöt. 

Valitsijayhdistyksellä on oikeus asettaa edellisessä kohdassa tarkoitettua tapausta varten 

ehdokkaalle varaehdokas, johon sovelletaan ehdokasta koskevia määräyksiä.  

Varajäseniksi määrätään edellä tarkoitetut varaehdokkaat. Mikäli varajäsenten järjestystä ei ole 

vaalitoimikunnalle ilmoitettu, määrää toimikunta järjestyksen. 

Mikäli vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän kuin valittavia valtuuston jäseniä, 

vaalitoimikunta toteaa ennen vaalien alkamista pitämässään kokouksessa, että valtuuston 

jäseniksi on valittu ehdokkaiksi hyväksytyt henkilöt. Hallituksen on tämän jälkeen määrättävä 

tarvittavan täytevaalin ajankohta. Äänestys- ja vaalijärjestyksen valtuuston vaalia koskevia 

määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin myös täytevaalin järjestämiseen. 

10 Äänestyslippu 

Sähköistä äänestystä varten vaalitoimikunnan on määrättävä mitä teknistä apuvälinettä käytetään 

äänestyslippuna. 

Vaalitoimikunnan on ilmoitettava verkkosivuilla jokaiselle vaaliluetteloon merkitylle äänestäjälle 

ehdokaslistojen yhdistelmä, ilmoitettava vaaliaikataulu ja annettava äänestysohjeet. 

Ehdokaslistojen yhdistelmä ja äänestysohjeet julkaistaan liiton verkkosivuilla.  

Ehdokaslistojen yhdistelmä on kooste kaikista 
ehdokkaista.  

Sopuvaalissa ehdokkaita asetetaan valittava määrä 
eikä äänestystä tarvita esim. hiippakunnan alueelta on 
vain yksi ehdokas eikä muilla listoilla ole tälle 
hiippakunnan alueen ehdokasta. 

KNT valtuustovaalissa äänestys tapahtuu tägäämällä, 
klikkaamalla yhtä ehdokasta ehdokasluettelosta.  



11 Äänestys 

Vaalitoimikunta ilmoittaa yksityiskohtaisen ohjeen äänestyksen toteuttamisesta. Äänioikeutta 

käytettäessä ääni annetaan kirjoittamalla ehdokkaan numero. 

12 Äänten laskenta 

Vaalitoimikunta kokoontuu viivytyksettä äänestysajan päättymisen jälkeen äänten laskentaan ja 

vaalituloksen selvittämiseen. Vaalituloksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat äänten 

laskentaan osallistuneet vaalitoimikunnan jäsenet. Pöytäkirjaan merkitään äänioikeutta 

käyttäneiden määrä, vaalissa annettu äänimäärä, äänestysprosentti, ehdokkaiden saamat 

henkilökohtaiset äänet, suhteelliset äänimäärät huomioiden liiton sääntöjen §11 mukaiset 

kirjaukset vaalitavasta ja valtuuston kokoonpanosta.  

13 Valinta 

Valtuustovaaleissa ääntenlaskennassa noudatetaan suhteellisen vaalin laskentaa ehdokkaita 

kannattaen (suhteellinen listavaali, ääntenlasku D´Hondtin menetelmä). Samassa 

valitsijayhdistyksessä olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan. 

Eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertausluvuksi ehdokaslistan hyväksyttyjen äänien 

koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne.  

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan lopullisena vertauslukuna pidetään edellä määrättyä vertauslukua 

ja yksittäisen ehdokkaan lopullisena vertauslukuna pidetään hänen saamaansa äänimäärää. 

Ehdokkaita järjestettäessä saman äänimäärän tai vertausluvun saaneiden välisen järjestyksen 

ratkaisee arpa. 

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan ja valtuuston jäseniksi 

valitaan suurimman vertausluvun saaneesta lähtien 18 jäsentä siten, että säännöissä määrätty 

kiintiöinti toteutuu.  Mikäli jonkun hiippakunnan alueelta vaalissa ei ole yhtään ehdokasta, jää tätä 

hiippakuntaa koskeva kiintiöoikeus tällöin toteutumatta. 

Valtuuston varajäsenet määräytyvät valitsijayhdistyksen valitsematta jääneistä ehdokkaista edellä 

esitetyssä järjestyksessä. Ellei tällaista ole, varajäseneksi nousee eniten ääniä saanut vielä 

valitsematon ehdokas. 

Valtuuston varsinaisen jäsenen tultua valituksi hallitukseen tai paikan muutoin vapauduttua kesken 

toimikauden, tulee jäseneksi hänen tilalleen vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi ensimmäinen 

varajäsen edellä määrätyllä tavalla. 

14 Tuloksen vahvistaminen 

Vaalin tulos vahvistetaan vaalitoimikunnan pöytäkirjalla viipymättä vaalituloksen valmistumisen 

jälkeen. 

Vaalitoimikunnan on ilmoitettava valinnasta hallitukselle, valtuuston jäseniksi valituille ja 

tiedotettava vaalin tulos jäsenistölle liiton verkkosivuilla. 



Ääntenlaskentaa koskeva pöytäkirja on säilytettävä liiton arkistossa pysyvästi. Vaalissa syntyneet 

asiakirjat on säilytettävä valitun valtuuston toimikauden ajan.  

************** 

15 Valtuuston kokous 

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen valtuuston jäsenille viimeistään 

kaksi (2) viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. 

Kutsussa on myös mainittava, mikäli etäosallistuminen on mahdollista hallituksen määräämällä 

tavalla. Ennakko-osallistuminen ei ole kuitenkaan mahdollista. 

Valtuuston kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi asioissa, 

joissa lain tai liiton sääntöjen mukaan vaaditaan määräenemmistö. Äänten mennessä tasan vaali 

ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, 

jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 

16 Valtuustossa tapahtuvat henkilövalinnat ja vaalitapa 

Henkilövaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet 

äänimäärästä riippumatta (suhteellinen enemmistö). Vaalit toimitetaan yksivaiheisina siten, että 

kaikista ehdokkaista äänestetään yhdellä kertaa.  

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajavaaleissa on valituksi tullakseen saatava yli puolet 

annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Jos ehdokkaita on vähintään kolme (3), käytetään 

kaksivaiheista vaalitapaa.  

Tällöin ensimmäisessä vaalissa mukana ovat kaikki ehdokkaat. Jos joku ehdokkaista saa 

hyväkseen yli puolet annetuista äänistä, vaali päättyy ja eniten ääniä saanut on tullut valituksi. Jos 

kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen vaali, jossa 

mukana ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisessa vaalissa 

enemmän ääniä saanut ehdokas voittaa.  

Hyväksytty valtuustossa 2.12.2020 




