
 
SAFAn LIITTOVALTUUSTON VAALIN VAALIOHJE 2021 
 
Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuuston varsinainen vaali järjestetään 25.10. – 8.11.2021 sähköisesti. Vaalissa 
liiton jäsenet valitsevat Arkkitehtiliiton liittovaltuustoon 28 jäsentä ja opiskelijajäsenet 3 opiskelijajäsentä 
kolmivuotiskaudeksi. Opiskelijajäsenet muodostavat oman vaalipiirinsä. 
 
Tässä vaaliohjeessa on ohjeet ehdokkaiden asettamisesta ja äänioikeuden käyttämisestä vaaleissa. Ohjeessa 
selostetaan myös vaalin tuloksen laskeminen. Ehdokasasettelua varten tarvittavia lomakkeita saa SAFAn 
sivuilta www.safa.fi.  
 
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
Liiton jäsenellä tai opiskelijajäsenellä on vaalissa äänioikeus, mikäli hänet on hyväksytty liiton jäseneksi tai 
opiskelijajäseneksi viimeistään hallituksen kokouksessa 10.6.2021 eikä hän ole menettänyt jäsenoikeuksiaan 
sen jälkeen. Hän on myös maksanut liitolle vaalivuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden 
tai sitä vanhemmat jäsenmaksut. 
 
Äänioikeuden voi tarkistaa 15.6.-22.6.2021 SAFAn rekisteristä, jonne pääset kirjautumalla verkkosivuilta.  
Tarkistuksen äänioikeudesta voi tehdä myös puhelimitse liiton toimistosta, puh. 040 1698889. Nähtävillä olosta 
ja sen ajankohdasta ilmoitetaan myös sähköisessä jäsenkirjeessä. 
 
Vaalioikeutta koskevat huomautukset on esitettävä vaalilautakunnalle viikon kuluessa nähtävänä oloajan 
päättymisestä, eli huomautusten tulee olla perillä viimeistään 29.6.2021 klo 16.00. Kirjalliset huomautukset 
toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen katri.laakso@safa.fi tai SAFAn toimiston osoitteeseen, Malminkatu 30, 
00100 Helsinki, kuoressa tulee olla merkintä ”vaaliluettelo”. 
 
Valitsijayhdistykset asettavat ehdokkaat 
Vaalikelpoinen ehdokkaaksi on jokainen äänioikeutettu liiton jäsen tai opiskelijajäsen. Hän ei voi kuitenkaan 
yksin asettua ehdolle, sillä ehdokkaita voivat asettaa vain jäsenten perustamat valitsijayhdistykset.  
Opiskelijajäsenet eivät voi asettua ehdolle varsinaisten jäsenten valitsijayhdistyksissä, sillä he muodostavat 
oman vaalipiirinsä. Ehdokasasettelu tapahtuu siten, että vähintään kuusi liiton äänioikeutettua jäsentä tai 
opiskelijajäsentä asettaa nimeämänsä henkilöt ehdokkaaksi perustamalla ko. ehdokkaiden valitsijayhdistyksen 
ja allekirjoittamalla ehdokaslistan. Valitsijayhdistys voi asettaa useita ehdokkaita, mutta ehdokaslistan 
enimmäismäärä on varsinaisten jäsenten vaalipiirissä 28 ja opiskelijajäsenten vaalipiirissä 9 vaalikelpoista 
ehdokasta. Jäsen tai opiskelijajäsen saa suostua vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi eikä hän saa olla 
allekirjoittajana omassa valitsijayhdistyksessään.  
 
Ehdokkaan yksilöinti ja suostumus 
Ehdokaslistassa, joka on samalla valitsijayhdistyksen perustamissopimus, on mainittava ehdokkaan etu- ja 
sukunimet, jäsennumero sekä kotipaikka. Valitsijayhdistyksen perustajien on varmistettava ehdokkaaksi 
asetettavien suostumus vastaanottaa liittovaltuuston jäsenen tehtävä ja tätä koskevana vakuutena 
ehdokaslistaan on otettava ehdokkaaksi nimettyjen kirjalliset suostumukset valitsemiseen. Suostumuksen voi 
tarvittaessa liittää ehdokaslistaan erillisellä allekirjoitussivulla.  Ehdokaslistojen ja erillisten allekirjoitussivujen 
pohjat ovat tulostettavissa SAFAn verkkosivuilta. 
 
Vaaliasiamiehet ovat valitsijayhdistyksen edustajia 
Valitsijayhdistyksellä tulee olla sitä edustava vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen tai 
opiskelijajäsen. Vaaliasiamies allekirjoittaa ensimmäiseksi ehdokaslistan. 
 
Valitsijayhdistykset voivat liittyä vaaliliitoiksi  
Valitsijayhdistykset voivat yhtyä vaaliliitoksi. Niiden on tehtävä siitä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat 
valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet. Vaaliliitolla tulee olla myös yhteinen vaaliasiamies, joka voi olla sama kuin 
yhden valitsijayhdistyksen asiamies. 
 
Asiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle 
Valitsijayhdistysten ehdokaslistoja ja vaaliliittoja koskevat asiakirjat on toimitettava Arkkitehtiliiton toimistoon 
viimeistään maanantaina 16.9.2021 klo 15.00 mennessä. Liiton toimiston osoite on Malminkatu 30, 00100 
Helsinki. Allekirjoitetut asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen vaalit@safa.fi. Asiakirjat 
suositellaan toimittamaan hyvissä ajoin ennen määräpäivää, jolloin mahdolliset virheet tai puutteet voidaan 
ajoissa korjata. 
 
Vaalilautakunta kokoaa ehdokaslistojen yhdistelmät 



Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmiin otettavaksi ne ehdokaslistat ja 
vaaliliitot, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja toimitettu ajoissa Arkkitehtiliiton toimistoon tai 
sähköpostiin vaalit@safa.fi . Sekä varsinaisten jäsenten että opiskelijajäsenten ehdokaslistojen yhdistelmät 
julkaistaan SAFAn verkkosivuilla 7.10.2021 sekä Arkkitehtiuutisten 7/21 numerossa. 
 
Verkkosivuilla esitellään tavoitteita 
Kukin valitsijayhdistys ja vaaliliitto saa mahdollisuuden esitellä tavoitteensa ja ehdokkaansa SAFAn 
verkkosivujen vaaliosiossa, jotka avautuvat syyskuussa. 
 
Äänestäminen 
Vaali toimitetaan ainoastaan sähköisesti 25.10 - 8.11.2021. Äänestämään pääsee kirjautumalla 
jäsentunnuksillaan SAFAn verkkosivuille www.safa.fi ja seuraamalla ohjeita. Ohjeita saa liiton toimistosta 
(040 169 8889 tai jasenasiat@safa.fi) toimiston aikaoloaikana. 
 
Vaalin tuloksen laskeminen 
Vaalin tulos lasketaan varsinaisten jäsenten ja opiskelijajäsenten vaalipiireissä erikseen, mutta samoja 
periaatteita noudattaen. Jokaisen valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton ehdokkaat järjestetään saamiensa äänien 
mukaan. Saman äänimäärän saaneiden välillä ratkaisee arpa. Tämän jälkeen vaalipiirissä ensimmäiselle 
ehdokkaalle merkitään vertausluvuksi valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton äänien koko lukumäärä, toiselle puolet 
siitä, kolmannelle kolmannes, jne. Seuraavaksi kaikki ehdokkaat järjestetään vertauslukujensa suuruuden 
mukaan. Saman vertausluvun saaneiden välillä ratkaisee arpa. Lopuksi vahvistetaan liittovaltuuston jäsenten 
vaalissa valituksi suurimman vertausluvun saaneista lähtien 28 jäsentä ja 3 opiskelijajäsentä. 
Kunkin valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton valitsematta jääneistä ehdokkaista määrätään vastaavassa 
järjestyksessä liittovaltuuston varajäsenet kummassakin vaalipiirissä erikseen. 
 
Vaalilautakunta tiedottaa vaalin tuloksesta valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiamiehille sekä valituksi 
tulleille. Vaalien viralliset tulokset julkaistaan liiton internet-sivuilla vaalin tuloksen vahvistamisen jälkeen ja 
Arkkitehtiuutisten marraskuun numerossa. 
 
Vaaleihin liittyvät kysymykset ja tiedustelut  
Vaaleihin liittyvät kysymykset ja tiedustelut voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen vaalit@safa.fi tai puhelimitse 
liiton toimistosta, puh. 040 169 8889. 
 


