
 

Menettelytavat 2021 

Äänestys- ja vaalijärjestys  

Puhe- ja läsnäolo-oikeus 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.   

Läsnäolo- ja puheoikeus on kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, kannatusjäsenillä, opiskelija- ja 

eläkeläisjäsenillä sekä yhdistyksen toimihenkilöillä. 

Puheenvuorojen pyytäminen ja ehdotusten tekeminen 

Henkilö, joka osallistuu etänä, haluaa esittää puheenvuoron ja/tai tehdä ehdotuksen tulee merkitä 

puheenvuoropyyntö keskustelupalstalle (Chat) esim. PV/nimi. Paikalla olevat jäsenet pyytävät 

puheenvuorot kättä nostamalla. Kokouksen sihteeri seuraa puheenvuoropyyntöjä ja puheenjohtaja jakaa 

puheenvuorot sihteerin esityksestä. 

Miten asiat käsitellään 

Kussakin kohdassa esitellään ensin asiasisältö kokouksen puheenjohtajan tai hänen pyynnöstään asiasta 

vastaavan henkilön toimesta, jonka jälkeen käydään keskustelu pyydettyjen puheenvuorojen perusteella 

käsiteltävästä asiasta. Keskustelun aikana voidaan esittää kysymyksiä tai muutosesityksiä edellisessä 

kohdassa esitetyllä tavalla. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tekee ehdotuksen asiakohdan käsittelystä ja 

lopulta päättää asiakohdan. 

Äänestysmenettely 

Puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana tehdään ehdotukset. Puheenjohtaja esittää yhteenvetona 

tehdyt ehdotukset ja toteaa kannatetut asiat sekä tekee äänestysesityksen ennen äänestystä.  

Äänestys suoritetaan kädennosto – toimintoa/kädennostoa käyttäen puheenjohtajan tekemän 

äänestysesityksen perusteella.   

Äänestystuloksen toteaa valittu ääntenlaskija ja äänestyksessä voittaa se ehdotus, joka saa yksinkertaisen 

äänten enemmistön.  

Äänten mennessä tasan, ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.  

Vaalimenettely  

Puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana tehdään ehdotukset. Puheenjohtaja päättää keskustelun ja  

toteaa ehdokkaat sekä antaa  tarvittaessa äänestysohjeet.  

Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ja varajäsenet (hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on 
vuosittain erovuorossa) valitaan yksityisten jäsenten syyskokouksessa tekemistä ehdokkaista. Ehdotusta 
tehtäessä kaikki ehdokkaat ovat tasavertaisia äänestyksessä. Ehdotuksia tehtäessä tulee ottaa huomioon 
jäsenkunnan valtakunnallinen edustus ja eri toimialojen kattavuus hallituksessa.  



Mikäli ehdokkaita ei ole enempää kuin vapautuvia paikkoja, tulevat ehdotetut ehdokkaat valituksi 
yksimielisesti ilman äänestystä. Kolme ensimmäistä tulevat valituksi varsinaisiksi ja kolme seuraavaa 
varajäseniksi.  

Jos ehdokkaita on enemmän kuin vapautuvia paikkoja, suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestys 
suoritetaan vaalilipuilla, joihin on varattu paikka jokaista vapaana olevaa hallituspaikkaa varten. 
Vaalilippuihin tulee kirjoittaa eri ehdokas jokaiseen vapautuvaan hallituspaikkaan, muutoin vaalilippu 
hylätään (siis kun nyt hallituksesta on erovuorossa kolme varsinaista ja kolme varajäsentä, tulee vaalilipussa 
olla kirjoitettuna kuusi eri ehdokasta). Hallituksen jäsenten vapautuville paikoille tulevat valituksi kolme 
eniten ääniä saanutta ehdokasta. Heidän varajäsenensä valitaan seuraavaksi eniten ääniä saaneiden 
järjestyksessä.  Etänä osallistuvat toimittavat omat äänensä ehdokkaille suoraan ääntenlaskijalla erikseen 
ohjeistettavalla tavalla. 

Puheenjohtaja ja valitut ääntenlaskijat pitävät saaduista äänistä lukua. Äänestystuloksen toteaa valittu 
ääntenlaskija. 

Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. 


