HELSINGIN EKONOMIEN VUOSIKOKOUS 2018
KOKOUSKÄYTÄNTEET
Vuosikokous on Helsingin Ekonomit ry:n ainoa sääntömääräinen kokous, joka käyttää yhdistyksen ylintä
päätäntävaltaa. Hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama toimikunta valmistelee kokouksessa käsiteltävät
asiat. Yhdistyksen säännöissä määrätään, mitkä asiat tulee käsitellä kokouksessa. Tämän perusteella
on tehty esityslista kokoukselle. Kokouksen aikana esille tullut asia voidaan ottaa keskusteluun kohdassa ”Muut asiat”.
ASIAN KÄSITTELY KOKOUKSESSA
Kokousasian käsittely etenee peruskaavaa noudattaen:
1) asian esittely
2) keskustelu asiasta
3) yhteenveto keskustelusta
4) päätöksen tekeminen (mahdollinen äänestys)
5) päätöksen toteaminen ja käsittelyn päättäminen.
Ensimmäisenä asia esitellään ja vuosikokouksessa hallituksen valmistelemat asiat esittelee useimmiten
toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja. Osan asioista esittelee hallituksen valtuuttaman nimitystoimikunnan
puheenjohtaja. Esittelypuheenvuoron jälkeen puheenjohtaja avaa keskustelun. Kokouksen osallistujat
voivat vaikuttaa päätösasioihin vain käyttämällä puheenvuoroja.
Hallituksen tai nimitystoimikunnan esitys on pääesitys (=pohjaesitys). Kokousosallistujien kokouksessa
tekemät pääesityksestä poikkeavat esitykset ovat vastaesityksiä. Mikäli kokousosallistuja haluaa tehdä
vastaesityksen, hänen täytyy pyytää puheenvuoroa kirjallisena ja kirjata pyyntöön esityksensä. Tehtyjä
esityksiä pitää jonkun kokousosallistujista kannattaa (kannatuspuheenvuoro), jotta ehdotus otetaan huomioon päätöksenteossa ja äänestyksessä. Henkilöesityksiä ei tarvitse kannattaa.
Puheenvuorojen pyytämistä varten kokoussalissa on siihen tarkoitettuja lappuja. Puheenvuoropyyntö toimitetaan sihteerille. Pidä huoli, että sinulla on myös itselläsi esittämäsi
muutosesitys. Puheenvuoropyynnön (muutosesitys tai ponsi) voi tehdä myös sähköisesti: MUUTOSESITYS TAI PONSI
Puheenvuoroa voi pyytää myös kättä nostamalla. Silloin on kyse kannatus-, repliikki(vastaus)- ja työjärjestyspuheenvuorosta.

Kokouksen puheenjohtaja myöntää puheenvuorot pyytämisjärjestyksessä ja kirjallisesti (lappu tai sähköinen) pyydetty puheenvuoro myönnetään ennen suullisesti pyydettyä (=käden nosto).
Kannatuspuheenvuorossa kannatetaan siis jotakin keskustelussa esiin tullutta ehdotusta.
Työjärjestyspuheenvuorossa voi puuttua kokouksen tekniseen kulkuun eli toiminta- tai menettelytapoihin. Siinä ei käsitellä päätettävänä olevaa asiaa. Työjärjestyspuheenvuoro ohittaa normaalit puheenvuorot ja sitä voi pyytää ilmoittamalla esimerkiksi "puheenvuoro työjärjestykseen”. Puheenjohtajalla on oikeus keskeyttää puheenvuoro, jos se ei ole sisällöltään työjärjestyspuheenvuoro.

Repliikki- eli kommentti-/vastauspuheenvuoro tarkoittaa yleensä edelliseen puheenvuoroon liittyvää
lyhyttä kommenttia. Repliikkipuheenvuoro voidaan antaa esim. asian esittelijälle, jos esitys on ymmärretty väärin.
Asian käsittelyssä voi tehdä myös ponsiesityksiä. Ponsi on toivomusluonteinen aloite, joka liittyy käsiteltävään asiaan, mutta otetaan käsittelyyn vasta varsinaisen päätösasian jälkeen. Ponnessa yleensä
velvoitetaan jokin taho (=hallitus) valmistelemaan tai ottamaan huomioon jokin asia. Tarvittaessa ponnen
hyväksymisestä äänestetään. Ponsi merkitään pöytäkirjaan.
Kokouksessa tehtyyn päätökseen tyytymätön osallistuja voi ilmaista kantansa esittämällä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on esitettävä heti päätöksen jälkeen ennen kuin puheenjohtaja päättää asian käsittelyn. Eriävää mielipidettä ei tarvitse perustella. Eriävä mielipide kirjataan pöytäkirjaan. Eriävän mielipiteen voi ilmoittaa suullisesti, mutta halutessaan voi kirjalliset perusteet toimittaa pöytäkirjaan liitettäväksi.
Eriävä mielipide ei tarvitse kannatusta.
Muutos- ja ponsiesitykset voi toimittaa myös etukäteen sähköisesti Helsingin Ekonomien toimistolle. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy vuosikokouksen materiaalisivulta. Pääset lomakkeeseen myös tästä.

ÄÄNESTYKSET
ASIAKYSYMYKSET
Mikäli asian käsittelyn aikana on tullut pääesityksen lisäksi muutos-/vastaesityksiä (asiapäätöksissä tulee
olla kannatettuja), ratkaistaan kokouksen päätös äänestämällä. Henkilövalinnoissa äänestystä kutsutaan
vaaliksi. Helsingin Ekonomien vuosikokouksessa äänivaltaisia edustajia ovat kaikki varsinaiset jäsenet.
Opiskelijat voivat osallistua kokoukseen ja heille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta äänivaltaisuutta heillä ei sääntöjen mukaan ole.
Kukin äänivaltainen osallistuja saa ilmoittautuessaan kokoukseen paikan päällä äänestyslaitteen
sekä suljetussa kuoressa tarvittavat äänestysliput. Paperiset äänestysliput tulevat käyttöön, mikäli
tekniikan kanssa tulee ongelmia eikä äänestyslaitetta voida käyttää. Muuten äänestyksiin käytetään sähköistä äänestyslaitetta.
Kokousosallistujan omalla vastuulla on säilyttää äänestyslaite ja -liput mahdollisiin äänestyksiin saakka
(käytännössä kokouksen ajan) eikä hän saa luovuttaa laitettaan/lippujaan muille. Äänivaltaisen kokousosallistujan tulee pitää äänetyskone/-liput mukanaan poistuessaan kokoussalista. Mikäli kokousosallistuja kadottaa äänetyslaitteensa/-lippunsa, hänelle ei valitettavasti voida antaa uusia tilalle.
Äänestyksissä käytössä on äänestyskone, josta valitaan oman äänestysvalinnan mukainen vaihtoehto.
Asiaäänestyksissä tavallisesti äänestetään kahdesta eri vaihtoehdosta, jolloin toinen vaihtoehto on JAA
ja toinen EI. Mikäli käytetään äänetyslippuja, niistä löytyvät vihreät JAA-laput ja punaiset EI-laput, jotka
nostetaan äänestysvaiheessa näkyvästi ylös.
Päätökseksi tulee se, jota yli puolet kannattaa äänestyksessä.
Kokouksen puheenjohtaja kertaa vielä äänestysohjeet ennen äänestyksen aloittamista.

Hallituksen koko
Hallituksen koko on sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja lisäksi vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Vuosikokouksen valitsema nimitystoimikunta esittää vuosittain hallituksen kokoa seuraavalle vuodelle. Hallituksen koko on viime vuosina ollut puheenjohtaja + 9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme
(3) kalenterivuotta. Toimikautensa päättävää hallituksen jäsentä ei voida valita heti uudelleen muuksi
kuin puheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunnan esitys on pääesitys. Mikäli kokous ei ole pääesityksestä yksimielinen ja asian käsittelyn aikana on tullut pääesityksen lisäksi vastaesityksiä (tulee olla kannatettuja), ratkaistaan kokouksen
päätös äänestämällä. Hallituksen koosta päätettäessä nimitystoimikunnan pohjaesitys on JAA ja siihen
tehty muutosesitys EI.
HENKILÖVALINNAT
Vuosikokouksessa 2018 valitaan Helsingin Ekonomien hallitukseen täydentävät jäsenet sekä erovuoroisten tilalle uudet jäsenet täydelle kaudelle.
Nimitystoimikunnan esitys
Nimitystoimikunnan yksi tehtävä on valmistella esitykset valittavista henkilöistä vuosikokoukselle. Nimitystoimikunta on perehtynyt yhdistyksen toimintaan ja tavoitteisiin. Se on tarkastellut hallitusta kokonaisuutena sekä siinä jatkavien että uusien valittavien osalta ja ottaa huomioon esityksessään jäsenten
osaamisalueet ja demografian. Yhdistystä johtavan hallituksen tulee ilmentää yhdistyksen jäsenkuntaa
mahdollisimman monipuolisesti.
Mikäli vuosikokouksessa läsnä olevat jäsenet eivät hyväksy nimitystoimikunnan esityksiä yksimielisesti,
voivat kokouksen osallistujat tehdä vastaehdotuksia. Kuka tahansa varsinainen jäsen voi asettua vastaehdokkaaksi nimitystoimikunnan pääesitykselle.
Mikäli vastaehdotuksia tulee, syntyy päätös äänestyksen kautta. Tällöin puhutaan vaalista. Helsingin
Ekonomien vaalijärjestyksessä on määrätty henkilövalintojen osalta käytettävistä vaalitavoista.
•
•

Mikäli paikkoja on yksi, mutta ehdokkaita enemmän kuin yksi, suoritetaan kaksivaiheinen enemmistövaali. Tämä on kysessä puheenjohtajan tai hallituksen täydentävän jäsenen valinnnassa.
Hallituksen jäsenten valinta tehdään suhteellisella listavaalilla, koska paikkoja on useita.

PUHEENJOHTAJA KAUDELLE 2019–2021
Vuosikokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle hallituksen puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan esitys on pääesitys. Mikäli kokous ei ole pääesityksestä yksimielinen,
suoritetaan puheenjohtajavalinnassa kaksivaiheiset enemmistövaalit. Vaalitapana on suljettu lippuäänestys, joka suoritetaan äänestyslaitteella (vaihtoehtoisesti äänestyslapuilla). Kullakin äänioikeutetulla on
käytössään yksi ääni.
Puheenjohtajaehdokkaille annetaan numerotunnukset sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä alkaen numerosta kaksi (2). Äänestyslaitteesta valitaan ehdokkaalle annettu numerotunnus (kokoustilan
näytöllä lukee numero ja ehdokkaan nimi). Mikäli käytetään äänestyslippua, niin lippuun kirjoitetaan joko
numerotunnus tai ehdokkaan nimi. Lippuun ei tulisi kirjoittaa mitään muuta tai muuten ääni saatetaan
hylätä.

Ensimmäisessä vaiheessa äänestetään kaikkien ehdokkaiden kesken ja mikäli joku ehdokkaista saa ensimmäisellä äänestyskierroksella ehdottoman enemmistön (yli 50% äänistä), valitaan hänet puheenjohtajaksi. Mikäli kukaan ei saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan vaalien toinen kierros kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen kesken ja heistä enemmistön saanut valitaan. Mikäli äänet
menevät tasan, ratkaisee arpa.
HALLITUKSEN TÄYDENTÄVIEN JÄSENEN VALINTA
Mikäli hallituksen jäsen tai puheenjohtajaja eroaa hallituksesta kesken kauden TAI puheenjohtajaksi valitaan istuva hallituksen jäsen, tulee hallitusta täydentää. Tämä sen takia, että hallituksen koko vastaa
sääntöjä ja kokouksen päätöstä hallituksen koosta. Hallitukseen valittavan täydentävän jäsenen toimikausi on eronneen jäljellä olevan toimikauden pituinen. Käytännössä tämä on 1 tai 2 vuotta.
Nimitystoimikunnan esitys on pääesitys. Mikäli kokous ei ole pääesityksestä yksimielinen, suoritetaan
täydentävän hallituksen jäsenen valinnassa kaksivaiheiset enemmistövaalit. Vaalitapana on suljettu
lippuäänestys, joka suoritetaan äänestyslaitteella. Kullakin äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.
Ehdokkaille annetaan numerotunnukset sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä alkaen numerosta
kaksi (2). Äänestyslaitteesta valitaan ehdokkaalle annettu numerotunnus (kokoustilan näytöllä lukee numero ja ehdokkaan nimi). Mikäli käytetään äänestyslippua, niin lippuun kirjoitetaan joko numerotunnus
tai ehdokkaan nimi. Lippuun ei tulisi kirjoittaa mitään muuta tai muuten ääni saatetaan hylätä.
Ensimmäisessä vaiheessa äänestetään kaikkien ehdokkaiden kesken ja mikäli joku ehdokkaista saa ensimmäisellä äänestyskierroksella ehdottoman enemmistön (yli 50% äänistä), valitaan hänet hallituksen
täydentäväksi jäseneksi. Mikäli kukaan ei saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan vaalien toinen kierros
kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen kesken ja heistä enemmistön saanut valitaan.
Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2019–2021
Hallituksessa on kolme erovuoroista jäsentä ja heidän tilalleen valitaan jäsenet täydelle toimikaudelle
vuosille 2019–2021. Toimikausi on määritelty yhdistyksen säännöissä eikä toimikauden päättyessä voi
asettua ehdolle muuta kuin puheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunnan esitys on pääesitys. Mikäli valintaa ei tehdä yksimielisesti, suoritetaan ko. hallituksen jäsenten vaali suhteellisena vaalina ehdokaslistoja käyttäen.
Hallituksen vaalia varten valitaan vaalitoimikunta, joka muodostuu toimikunnan puheenjohtajasta (valitaan kokouksessa) sekä esityslistan kohdassa 3 valituista ääntenlaskijoista. Vaalitoimikunnan koko ja
tehtävät on määritelty vaalijärjestyksessä ja säännöissä.
Kullakin ehdokaslistalla saa olla enintään se määrä ehdokkaita, jonka kokous on päättänyt valittavan.
Ehdokas voi esiintyä vain yhdellä ehdokaslistalla. Ehdokkaan asettajalla pitää olla ehdokkaan kirjallinen
suostumus. Kullakin ehdokaslistalla tulee olla nimetty asiamies, joka jättää ehdokaslistan vaalitoimikunnalle. Asiamies voi olla myös itse ehdokaslistalla. Jos joku haluaa esittää vain itseään, on tällöin kyseessä lista, jolla on yksi ehdokas ja ehdokas voi toimia itse listan asiamiehenä.
Vaalitoimikunta tarkistaa ehdokaslistat, ehdokkaiden kirjalliset suostumukset sekä sen, että ehdokkaat
ovat vaalikelpoisia eivätkä ole ehdolla useammalla listalla. Vaalikelpoisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kun lopulliset ehdokaslistat on tarkistettu, arpoo vaalitoimikunta ehdokkaille äänestyksessä käytettävät numerotunnukset alkaen numerosta kaksi (2). Vakiintunut käytäntö on, että numerot
arvotaan kunkin listan ehdokkaille kerrallaan.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni käytettävissään. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella suljettuna lippuäänestyksenä. Ääni annetaan ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan kaikkien ehdokkaiden yhteenlasketun äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä ja kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä. Jos listalla on vain yksi ehdokas, saa hän vertailuluvukseen koko äänimäärän.
Kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. Valituiksi hallitukseen tulee
päätetty määrä ehdokkaita vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.
✓ Vuosikokouksessa noudatetaan yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja vaalijärjestystä sekä
yleisesti hyväksyttyjä, vakiintuneita ja hyviä kokouskäytänteitä.

✓ Äänioikeutettuja vuosikokouksessa ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Opiskelijoilla eikä
kunniajäsenillä ole äänioikeutta kokouksessa.
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