
 

 

Tradekan vaalien sähköisen äänestyspalvelun ohjeet 
 

 

 

Yleistä vaaleista 

Tradekan edustajiston vaalit järjestetään 1.2.–15.2.2022. Äänestää voi joko postitse tai sähköisesti. 

Tässä dokumentissa on ohjeet sähköiseen äänestämiseen. Äänestysaineisto postiäänestysohjeineen 

on postitettu kaikille Osuuskunta Tradekan äänioikeutetuille jäsenille tammikuussa.  

Äänestää voivat kaikki osuuskunnan jäseniksi 31.12.2021 mennessä liittyneet. 

Jos olet äänioikeutettu, voit äänestää sähköisesti vaikket olisi saanut paperista vaalimateriaalia. 

Äänestyspalvelu löytyy osoitteesta https://tradeka.editaprima.fi/aanestys. Sähköinen äänestys 

käynnistyy 1.2. kello 00.01. 

  

https://tradeka.editaprima.fi/aanestys


Kirjautuminen 

Sähköiseen äänestyspalveluun tunnistaudutaan vahvalla tunnistautumisella omilla 

verkkopankkitunnuksilla. 

Äänestyspalvelua suositellaan käytettäväksi Chrome- tai Mozilla Firefox -selaimella. Mahdollisissa 

ongelmatapauksissa kokeile toista selainta tai toista laitetta. Tarkista myös, että selaimesi on 

päivitetty viimeisimpään versioon. 

Kirjaudu järjestelmään klikkaamalla sinistä Tunnistaudu äänestyspalveluun -nappia. Valitse sitten 

listalta oma pankkisi ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi. 

 

 

Jos järjestelmä ei tunnista kirjautumistasi, voi se johtua siitä, että meillä ei ole kaikkia tarvittavia 

tietoja jäsenyytesi todentamiseksi. Täydentääksesi tietojasi ja tarkistaaksesi asian ole yhteydessä 

jäsenpalveluun jasenpalvelu@tradeka.fi. 

  



Ehdokkaiden selaaminen 

Kirjautumisen jälkeen näet automaattisesti oman vaalipiirisi ehdokkaat eli ehdokkaat, joita voit 

äänestää. 

Voit tutustua ehdokaslistaan selaamalla kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa olevaa listaa. 

Voit myös hakea ehdokkaita kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi vaaliliiton, puolueen tai 

ehdokkaan nimen. 

 

 

 

 

Kun klikkaat ehdokkaan nimeä listassa, ilmestyy ehdokkaan tiedot ruudun keskiosaan ja voit 

äänestää valitsemaasi ehdokasta. Vasemman yläreunan Takaisin-nuolta painamalla pääset takaisin 

etusivunäkymään. 

 

 

 

 

  

Vaaliliitto / Valitsijayhdistys 



Äänestys 

Äänestäminen tapahtuu klikkaamalla haluamasi ehdokkaan nimeä vasemman reunan listauksesta. 

Paina tämän jälkeen sinistä Äänestä-nappia. 

Voi myös kirjoittaa suoraan ehdokkaasi numeron näytön keskellä olevaan pyöreään kenttään. 

Klikkaa sinistä Äänestys-nappia, niin ehdokkaasi nimi ilmestyy ruutuun. Paina vielä uudelleen 

Äänestä-nappia. 

 

 

Ruutuun tulee vielä vahvistusta vaativa ponnahdusilmoitus. Klikkaa vielä Vahvista ääni. 

Tarvittaessa voit vielä peruuttaa äänesi klikkaamalla Peruuta tai oikean yläkulman rastia. 

 

Onnistuneen äänen antamisen jälkeen saat alla olevan kuvan mukaisen ilmoituksen äänesi 

rekisteröitymisestä. 

 

  

Etunimi Sukunimi 



Ulos kirjautuminen 

Äänestämisen jälkeen voit kirjautua ulos palvelusta klikkaamalla oikean yläkulman Kirjaudu ulos -

linkkiä. 

 

 
 

 

Ulkomailta äänestäminen 

Sähköinen äänestys onnistuu myös ulkomailta ja ilman postitse toimitettavia vaalimateriaaleja. 

Tarvitset äänestämiseen vain verkkopankkitunnukset vahvaa tunnistautumista varten. 

Jos kirjautuminen ei jostain syystä onnistu, tarkista ensin käyttämäsi selaimen versio ja kokeile toista 

selainta tai laitetta. Tarvittaessa ole yhteydessä jäsenpalveluun jasenpalvelu@tradeka.fi. 


