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(Korvaa 14.2.2008 hyväksytyn vaalijärjestyksen)

1 § Noudatettavat säädökset
Yhdistyksen kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, HEKOn sääntöjä, tätä vaalijärjestystä sekä
hyvää kokouskäytäntöä.
2 § Äänioikeuden määräytyminen
Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat yhdistyksen jäsenet. Kunniajäsenillä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
3 § Hallituksen valinta suhteellisella listavaalilla
Mikäli hallituksen jäsenten valintaa erovuoroisten tilalle ei voida tehdä yksimielisesti, suoritetaan
ko. hallituksen jäsenten vaali YhdL 29 § 2 kohdan mukaisesti suhteellisena vaalina ehdokaslistoja
käyttäen siten, että kukin ääni annetaan ehdokaslistalla olevalle ehdokkaalle, kuten säännöt
määräävät.
Ehdokkaat ja ehdokaslistat
Kokous toteaa montako ehdokasta kevätkokouksen päätöksen mukaan on valittava ja päättää, että
sama määrä ehdokkaita saa enintään olla kullakin ehdokaslistalla. Tämän jälkeen pidetään
kokoustauko ehdokaslistojen laatimista varten.
Kukin ehdokas voi esiintyä vain yhdellä ehdokaslistalla. Tämän varmistamiseksi tulee ehdokkaan
asettajalla olla ehdokkaan kirjallinen suostumus sekä vakuutus siitä, ettei ehdokas ole antanut
suostumustaan kenellekään muulle. Mikäli ilmenee, että sama henkilö on useammalla
ehdokaslistalla, hylätään ehdokas. Kullakin ehdokaslistalla tulee olla nimetty asiamies, joka jättää
ehdokaslistan vaalitoimikunnalle.
Vaalitoimikunta tarkistaa ehdokaslistat, ehdokkaiden kirjalliset suostumukset sekä sen, että
ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Mikäli ilmenee, että jokin ehdokas esiintyy useammalla listalla tai ei
muutoin ole vaalikelpoinen, ilmoitetaan tästä ehdokaslistan asiamiehelle ja annetaan ehdokaslistan
laatijoille vaalitoimikunnan määrittämä kohtuullinen, korkeintaan puolen tunnin mittainen aika
täydentää listaansa vaalikelpoisilla ehdokkailla.
Kun lopulliset ehdokaslistat ovat valmiit, arpoo vaalitoimikunta ehdokkaille äänestyksessä
käytettävät numerotunnukset alkaen numerosta kaksi (2).
Vaalin toteuttaminen
Ne kokouksessa läsnä olevat jäsenet, jotka haluavat äänioikeuttaan käyttää, tulevat
jonomuodostelmassa kokouksen sihteerin ja vaalitoimikunnan pöydän ääreen, jossa kukin
äänioikeutettu saa vuorollaan äänestyslipun ja hänet merkitään äänioikeutensa käyttäneeksi
vaaliluetteloon. Tämän jälkeen hän tekee äänestysmerkinnän äänestyslipukkeeseen ja pudottaa
sen vaaliuurnaan. Ensimmäinen äänestäjä tarkistaa uurnan olevan tyhjä äänestyksen alkaessa.
Vaalilipussa ei saa olla muita merkintöjä kuin mitä kokous on vaalissa määrännyt käytettäväksi.
Muita merkintöjä sisältäviä vaalilippuja eikä tyhjiä vaalilippuja lueta annetuiksi ääniksi.
Vaalin tulos
Äänestyksen päätyttyä vaalitoimikunta laskee annetut äänet ja tämän jälkeen vertailuluvut.
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Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertailuluvukseen ehdokaslistan kaikkien
ehdokkaiden yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen
yhteenlasketun äänimäärän jaettuna kahdella, kolmanneksi eniten ääniä saanut yhteenlasketun
äänimäärän jaettuna kolmella jne.
Kaikki ehdokkaat asetetaan vertailulukujensa mukaiseen järjestykseen ja valituiksi tulevat
kevätkokouksessa päätetty määrä ehdokkaita alkaen suurimman vertailuluvun saaneesta
ehdokkaasta. Mikäli pienimmällä vertailuluvulla valituksi tulevia ehdokkaita on kaksi, joilla on
sama vertailuluku, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys arvalla.
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja laatii pöytäkirjan vaalista kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
4 § Vaalitoimikunta
Milloin hallituksen jäsenten vaali suoritetaan suhteellisena vaalina ehdokaslistoja käyttäen,
asetetaan vaalitoimitusta varten kolmijäseninen vaalitoimikunta. Vaalitoimikunnan muodostavat
kokouksen järjestäytymisen yhteydessä valitut ääntenlaskijat ja kokouksessa erikseen valittu
vaalitoimikunnan puheenjohtaja. Mikäli toinen jo valituista ääntenlaskijoista tulee valituksi
vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi, valitaan hänen tilalleen uusi henkilö vaalitoimikunnan
kolmanneksi jäseneksi.
5 § Enemmistövaalit, kun valittavia on yksi ja ehdokkaita useita
Milloin ehdokkaita on useita ja valittavia yksi, suoritetaan kaksivaiheinen vaali. Ensimmäisessä
vaiheessa äänestetään kaikkien ehdokkaiden kesken ja mikäli kukaan ehdokkaista ei saa
ensimmäisellä äänestyskierroksella ehdotonta enemmistöä, suoritetaan lopullinen vaali kahden
ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen kesken. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee
arpa.

