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Sähköisen vaalin ohjeet



Sähköisen äänestyksen yleiset ohjeet

➢Suorita äänestys kerralla loppuun asti. Mutta jos äänestys keskeytyy jostain syystä, voit aina 
kirjautua uudestaan.

➢Äänestyksen aikana yksin jätetyn työaseman istunto vanhenee 10 minuutissa. Aina voit kirjautua 
uudestaan, jos äänestys jäi kesken.

➢ Älä avaa sisäänkirjautumisen sivua valmiiksi vaan aloita äänestäminen vasta sitten kun olet 
valmis.

➢ Jos äänestätte porukalla, sulkekaa jokaisen äänestyksen jälkeen selain millä äänestitte.

➢Äänestäminen onnistuu kaikilla yleisimmillä selaimilla käyttöjärjestelmästä riippumatta, mutta 
jos käytössäsi on eksoottisempi järjestelmä eikä äänestäminen onnistu, vaihda selain tunnettuun 
kuten Chrome, Firefox, IE, Safari, Opera tai Edge.

➢Epäselvissä tilanteissa katso kohdat 1,2,3,4,5 on aina parasta sulkea kaikki selaimet ja aloittaa 
äänestäminen alusta.

➢Mikäli mikään ylläolevista ei auta etkä pääse äänestämään ota yhteyttä: vaalit2018@oaj.fi
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Tervetuloa äänestämään!

Tunnistautumisen valinnat

1) Oman verkkopankin kautta 

(tupas –tunnistautuminen)

2) Jäsennumeron ja salasanan 
avulla

(OAJ jäsensivut Omat tiedot osio)



Tunnistautumisen valinnat

1) Oman verkkopankin kautta 

(tupas –tunnistautuminen)

Klikkaa pankin logoa ja noudata 
pankin tunnistautumiseen liittyviä 
ohjeita.



Kertakäyttöiset äänestystunnukset 

➢ Mene OAJ:n nettisivuille ja 
sieltä jäsensivuille – linkki 
löytyy sivun oikeasta 
yläkulmasta

➢ Kirjautumiseen tarvitaan 
jäsennumero ja salasana

➢ Voit tilata uuden salasanan 
kirjautumisruudun linkistä

➢ Tarkempia ohjeita löydät 
Ohjeita kirjautumisongelmiin-
linkistä



➢ Kirjauduttuasi jäsensivuille klikkaa 
Omat tiedot –linkkiä sivun 
oikeasta yläkulmasta

➢ Äänestystunnuksesi löydät Omat 
tiedot –osion etusivulta 
jäsentietojen alta

➢ Tunnusten alla on linkki 
sähköiseen äänestykseen



Selaa vaaliliittoja ja 
ehdokkaita
➢ Pääset katselemaan vaaliliittoja 

ja niiden ehdokkaita klikkaamalla 
vaaliliittoa

➢ Vaaliliittoihin kuulumattomat 
ehdokkaat näkyvät omilla 
nimillään



➢ Ehdokkaan tarkemmat tiedot 
avautuvat klikkaamalla 
ehdokasta

➢ Äänestettävän ehdokkaan valinta 
tapahtuu Valitse ehdokas -
painikkeesta



➢ Jos olet  jo löytänyt sopivan 
ehdokkaan vaaligalleriasta, 
löydät hänet helpoiten hakemalla 
nimellä tai äänestysnumerolla



➢ Jos olet jo valinnut ehdokkaan ja 
muutat mielesi, pääset takaisin 
äänestyksen etusivulle 
vaaliliittoihin –painikkeesta sivun 
alareunassa

➢ Äänesi kirjataan ehdokkaalle kun 
klikkaat äänestä ehdokasta -
painiketta



➢ Kun olet antanut äänesi, saat 
vielä kuittauksen siitä, ketä 
äänestit

➢ Kirjaudu lopuksi ulos 
vaalijärjestelmästä



➢ Saat vielä kuittauksen 
uloskirjautumisesta


