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Helsingin Ekonomit ry 

Yhdistyksen kokouksen vaali- ja äänestysjärjestys 
 
Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 17.6.2021 
(Korvaa 22.2.2009 hyväksytyn vaalijärjestyksen) 
(Korvaa 14.2.2008 hyväksytyn vaalijärjestyksen). 
 
korvattava kirjaus 
muutosesitys korvattavan tilalle 
 

1 § Noudatettavat säädökset 
Yhdistyksen kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, Helsingin Ekonomien sääntöjä, tätä vaali- ja 
äänestysjärjestystä sekä hyvää kokouskäytäntöä. 
 

2 § Vaalitoimikunta 
Joko hallitus tai hallituksen valitsema vaalitoimikunta varmistaa, että vaali tulee suoritetuksi 
säännösten mukaan. Vaalitoimikunnan minimikoko on kolme. Hallitus nimittää toimikunnan 
puheenjohtajan. Vaalitoimikunta valitaan viimeistään ehdokasasettelun, jonka ajankohdan hallitus 
päättää, alkaessa. 
  

3 § Äänioikeuden määräytyminen  
Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat yhdistyksen jäsenet. Kunniajäsenillä ei ole 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.  
 

4 § Äänioikeuden käyttäminen 
Valintoihin voi osallistua joko ennakkoäänestyksessä tai kokouksessa, mikäli kyse on hallituksen 
jäsenten määrästä päättämisestä, hallituksen valinnasta ja puheenjohtajan valinnasta. Ennen 
kokousta (ennakkoäänestys) ja kokouksen aikana annetut äänet lasketaan päätöksenteossa 
yhteen. 
 
Muissa asioissa äänioikeutta voi käyttää vain kokouksessa. 
 

4.1. Äänioikeuden käyttäminen ennen kokousta eli ennakkoäänestys 
Hallituksen jäsenten määrästä päättämiseen, hallituksen valintaan ja puheenjohtajan valintaan 
voivat yhdistyksen jäsenet osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
ennen kokousta, ajanjaksona, joka alkaa kolme viikkoa ennen kokousta ja päättyy kolme päivää 
ennen kokousta.  
 
Ennakkoäänestykseen voi osallistua jäsenet, jotka ovat yhdistyksen jäseniä kaksi viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista.  
 
Ennakkoäänestyksessä käytetään kulloinkin etukäteen ilmoitettua äänestyssovellusta, jossa 
vaalisalaisuus on turvattu.  
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4.2. Äänioikeuden käyttäminen kokouksessa 
Kokouksessa voidaan käyttää sähköisiä äänestysjärjestelmiä. Äänestykseen voivat osallistua 
jäsenet, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. 
 

5 § Hallituksen koosta päättäminen 
Hallituksen koko on puheenjohtaja ja 9-12 jäsentä. Jäsenet äänestävät hallituksen koosta näiden 
vaihtoehtojen välillä (hallituksen jäsenten määrä). Mikäli ehdolle asettuneita on vähemmän kuin 
hallituksen maksimikoko mahdollistaa, on hallituksen koko enintään ehdolla olevien ehdokkaiden 
enimmäismäärä lisättynä hallituksessa jatkavien jäsenten määrään. 
 

6 § Hallituksen jäsenten valinta suhteellisella listavaalilla 
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa valitaan vuosittain yhdistyslain 29 §:n kohdan 2 mukaista 
suhteellista vaalitapaa noudattaen seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle 
uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että 
kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla 
eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva 
puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja 
valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. 
 

6.1. Ehdokkaat ja ehdokaslistat 
Ehdokkaita yhdellä listalla voi olla enintään se määrä, joka yhdistettynä hallituksessa kauttaan 
jatkaviin, on enintään sama kuin hallituksen maksimikoko.  
 
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. Ehdokas itse voi toimia omana asiamiehenään.  
 
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 vuorokauden mittainen aika siitä lukien, kun vaalitoimikunta on asiamiehelle asiasta 
tiedottanut, täydentää listaansa vaalikelpoisilla ehdokkailla. Lopullisten ehdokaslistojen tulee olla 
vaalitoimikunnalla kuitenkin viimeistään seitsemän viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.  

6 § Hallituksen jäsenten valinta  
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa valitaan vuosittain seuraavan kalenterivuoden alussa 
alkavalle kolmivuotiskaudelle uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Vaali toimitetaan 
enemmistövaalina siten että ääni annetaan yhdelle ehdokkaalle. Valituiksi tulevat määräytyvät 
ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.  
 

6.1. Ehdokkaat  
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Kukin ehdokas asettuu itse ehdolle. Asettuessaan ehdolle ehdokas antaa kirjallisen suostumuksen 
ehdolle asettumisesta sekä vakuutuksen vaalikelpoisuudestaan. Vaalitoimikunta tarkistaa 
ehdokkaiden kirjalliset suostumukset sekä sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Mikäli ilmenee, 
että ehdokas ei ole vaalikelpoinen, ilmoitetaan tästä ehdokkaalle ja annetaan hänelle vuorokauden 
mittainen aika korjata tilanne siitä lukien, kun vaalitoimikunta on ehdokkaalle asiasta tiedottanut. 
Lopullisten ehdolleasettumistietojen ja vakuutusten tulee olla vaalitoimikunnalla kuitenkin 
viimeistään seitsemän viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.  
 
 
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja laatii pöytäkirjan vaalista kokouksen pöytäkirjan liitteeksi. 
 

7 § Vaali, kun valittavia on yksi ja ehdokkaita useita 
Milloin ehdokkaita on useita ja valittavia yksi suoritetaan vaali. Kaikki ehdokkaat osallistuvat 
samanaikaisesti vaaliin ja enimmät äänet saanut tulee valituksi. Mikäli useampi ehdokas saa 
saman äänimäärän, heidän järjestyksensä ratkaistaan arvalla. 
 

8 § Voimaantulo ja muutokset 
Nämä periaatteet astuvat voimaan ja niitä voidaan käyttää kaikissa yhdistyksen kokouksissa ja 
kokouksen asiakohdissa, jotka toteutuvat tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisen 
jälkeen. Tätä äänestys- ja vaalijärjestystä voidaan muuttaa enemmistöpäätöksellä yhdistyksen 
kokouksessa, milloin siitä on mainittu kokouskutsussa. 
 


