SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO FINLANDS YRKESKVINNORS FÖRBUND RY

VAALITOIMIKUNNNAN TOIMINTAOHJE

1

Suomen liike- ja virkanaisten liitto - Finlands yrkeskvinnors förbund ry

VAALITOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Liiton päätösvalta
Liiton päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistykset liiton kokouksissa; sääntömääräisiä kokouksia ovat
kevätkokous ja syyskokous.
Liiton hallitus ja tilintarkastajat
Liiton syyskokouksen valitsema hallitus hoitaa liiton asioita sääntöjen ja yhdistyslain tarkoittamalla
tavalla.
Liiton sääntöjen 7. pykälässä on määräykset hallituksesta ja sen jäsenten toimikaudesta. 15.
pykälässä on määräykset tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta sekä 14. pykälässä on
määräykset hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnan suorittavan syyskokouksen
tehtävistä.
Ehdotuksen liiton syyskokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle
(puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet) sekä
tilintarkastajista (varsinainen ja vara), tekee vaalitoimikunta.
Ehdotuksen tilintarkastajista tulee perustua riittävän moneen, vertailukelpoiseen
tilintarkastustarjoukseen, jotka pyydetään joka toinen tai kolmas vuosi. Tarjouspyynnöt
tilintarkastajille voi esittää kulloinkin asiasta sopien joko liiton taloudenhoitaja, joka saattaa
tarjoukset vaalitoimikunnan tiedoksi, tai vaalitoimikunta itse. Ehdotuksessa tilintarkastajista tulee
täsmällisesti ilmoittaa, minkä vuoden tileistä tilintarkastusvastuu alkaa.
Vaalitoimikunta valitaan kevätkokouksessa.

Vaalitoimikunta-alueet ja piirit
Liiton jäsenyhdistykset on jaettu vaalitoimikunta-alueisiin. Kuhunkin vaalitoimikunta-alueeseen
kuuluu kaksi piiriä, joihin kuhunkin piiriin kuuluu useampi yhdistys. Liiton kokous päättää
vaalitoimikunta-alueista, niihin kuuluvista piireistä ja piireihin puolestaan kuuluvista yhdistyksistä.
Mikäli voimassa olevaan jakoon vaalitoimikunta-alueisiin/piireihin/piirien yhdistyksiin on tarvetta
tehdä muutoksia, tekee liiton hallitus tai jäsenyhdistys tästä esityksen liiton syyskokoukselle siten,
kuin liiton kokouksessa päätettäväksi esitettävistä asioista on säännöissä määrätty.
Vaalitoimikuntaa valittaessa noudatetaan viimeksi vahvistettua/voimassa olevaa vaalitoimikuntaaluejakoa.

Vaalitoimikunnan jäsenten valinta
Vaalitoimikunnan jäsenten valinnassa tulee ottaa huomioon oikeudenmukainen vuorottelu eri
yhdistysten välillä. Vaalitoimikunta valitaan kevätkokouksessa ja siihen valitaan yksi jäsen ja yksi
varajäsen kultakin vaalitoimikunta-alueelta. Esityksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja
jäseniksi kevätkokoukselle tekee vaalipiirien kokous. Vaalitoimikunnan roolin ja työskentelyn
luonteen takia liiton istuvan hallituksen jäseniä ei voida asettaa ehdolle tai valita vaalitoimikunnan
puheenjohtajaksi tai jäseniksi.

Vaalipiirien kokous pidetään kevätkokouspaikalla ennen kevätkokousta. Kullakin yhdistyksellä on
oikeus lähettää yksi edustaja vaalipiirien kokoukseen. On myös suotavaa, että kaikki yhdistykset
ovat edustettuina vaalipiirien kokouksessa, jotta tasapuolisuus yhdistysten kesken toteutuu
vaalitoimikunnan jäsenten ja sen myötä hallituksen jäsenten valinnassa.

Vaalipiirien kokous
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Vaalipiirien kokouksessa puhetta johtaa edellisen kerran valitun vaalitoimikunnan puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan vaalipiirien kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.
Vaalipiirien kokous tekee esityksen kevätkokoukselle valittavasta vaalitoimikunnan
puheenjohtajasta ja jäsenistä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Puheenjohtaja ja
sihteeri edustavat omaa vaalitoimikunta-aluettaan vaalitoimikunnan varsinaisina jäseninä.
Vaalipiirien kokouksen puheenjohtaja esittelee kevätkokoukselle vaalipiirien kokouksen
ehdotuksen vaalitoimikunnan kokoonpanoksi.
Kevätkokous ei ole sidottu vaalipiirien kokouksen ehdotukseen vaalitoimikunnan jäsenistä.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Vaalitoimikunnan puheenjohtajalla on kokonaisvastuu vaalitoimikunnan työskentelyn asiallisesta
ja määräaikojen mukaisesta sujumisesta. Puheenjohtaja organisoi vaalitoimikunnan toiminnan
sen tarkoituksen mukaisesti eli siten, että vaalitoimikunta kokoontuu tarpeeksi usein ja tekee
ehdotukset valittavista liiton hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajasta ja
varatilintarkastajasta syyskokouksen päätöstenteon helpottamiseksi. Kokousten toteutuksessa on
otettava huomioon, mitä yleisohjeissa, liiton ja liiton puheenjohtajan tiedotteissa sanotaan
toimikuntien ja työryhmien työskentelystä.
Puheenjohtaja tai joku muu vaalitoimikunnan valtuuttama vaalitoimikunnan jäsen esittelee
syyskokouksessa vaalitoimikunnan ehdotuksen liiton hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle ja
tarvittaessa puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi sekä
tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi. Lisäksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
muu valtuutettu vaalitoimikunnan jäsen tuo esiin kaikkien niiden nimet, jotka yhdistykset ovat
ilmoittaneet ehdolle hallituksen jäseniksi.
Hän toimii ennen seuraavaa kevätkokousta järjestettävässä vaalipiirien kokouksessa
puheenjohtajana. Hän esittelee voimassa olevan vaalitoimikunta-alue/piirijaon kevätkokouksessa
samoin kuin vaalipiirien kokouksen ehdotuksen vaalitoimikunnan kokoonpanosta kevätkokouksen päätettäväksi. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan toimikausi päättyy, kun kevätkokous on
päättänyt hänen seuraajastaan.
Puheenjohtaja pitää yhteyttä liiton hallitukseen toimittamalla sille (tarvittaessa sihteerin
avustuksella) vaalipiirien kokouksen pöytäkirjan, vaalitoimikunnan kokouspöytäkirjat ja liiton
tiedotteisiin tarvittavat tiedot sekä on tarvittaessa muutenkin yhteydessä liittoon vaalitoimikunnan
työskentelyyn liittyvissä asioissa. Tässä yhteydessä hänen on noudatettava liiton antamia ohjeita
ja aikatauluja.
Vaalitoimikunnan työskentelyaikataulu

Ensimmäinen kokoontuminen, sähköposti- tai puhelinkokous toteutetaan mieluiten ennen
toukokuun loppua.
Vaalitoimikunta hankkii yhdistysten ehdotukset hallitukseen valittavista henkilöistä vaalitoimikunnan jäsenille mieluiten elokuun puoliväliin mennessä.
Yhdistykset voivat ehdottaa hallituksen jäseniksi ja eri tehtäviin myös muiden liike- ja virkanaisten
yhdistysten jäseniä.
Vaalitoimikunta päättää kokouksessaan liiton seuraavan hallituksen kokoonpano-ehdotuksensa
sekä ehdotuksensa tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi syyskuun alkuun mennessä ja
ilmoittaa (myös pöytäkirja vaalitoimikunnan kokouksesta) päätöksestään liittoon mahdollisimman
pian tai liiton ilmoittamaan päivämäärään mennessä, jotta liiton hallitukselle ja toimistolle jää
riittävästi aikaa valmistella syyskokousasiat ja tiedottaa niistä yhdistyksille.
Tilintarkastajien valintaehdotusta silmällä pitäen tarjoukset tilintarkastuksesta tulee pyytää
toukokuun loppuun mennessä, jotta ne ehtisivät vaalitoimikunnan käsittelyyn ajoissa, ennen kuin
se syyskuun alkuun mennessä jättää ehdotuksensa liiton hallitukselle tiedoksi.
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Hallituksen jäsenten valintaperiaatteet
Vaalitoimikunnan jäsenet eivät voi suostua tai asettaa itseään ehdokkaaksi liiton hallitukseen tai
tilintarkastajaksi, koska menettely sisällöltään ja päätöksenteko-tavaltaan olennaisesti loukkaisi
jäsenten yhdenvertaisuutta (Yhdistyslaki 33 §) ja koska vaalitoimikunnan jäsenen ehdolle
asettaminen tai asettuminen olisi siis yhdistyslain vastaista.
Esityksessään hallituksen jäsenten valinnasta ja uudelleen valinnassa vaalitoimikunnan tulee
ottaa huomioon po. henkilön osoittama aktiivisuus ja perehtyneisyys liike- ja virkanaisten
järjestötoiminnassa sekä se, että kulloinkin saadaan liitolle kokoonpanoltaan sellainen hallitus,
jossa on riittävästi asiantuntemusta, osaamista ja vastuunottoa liiton eri tehtävien hoitamiseksi.
Kulloisenkin hallituksen tulee kyetä ja haluta toimia liiton sääntöjen määräämien tavoitteiden toteuttamiseksi liiton kokousten hyväksymissä puitteissa ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa eri vaalitoimikunta-alueiden piirejä, eri yhdistyksiä ja jäsenistöä ottaen myös huomioon
ikä- ja ammattijakauman. Kaikkein tärkeintä esityksessä hallituskokoonpanosta on ottaa
huomioon toimintakykyinen hallitus ja ehdotettujen henkilöiden edellytykset hoitaa
hallitustehtäviään.
Yhdistys ei saa ilmoittaa vaalitoimikunnalle ehdolle hallitukseen tai tilintarkastajaksi sellaista
jäsentään, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan yhdistykselle. Tämä ei
kuitenkaan koske yhdistyksen sääntöjen perusteella tai muulla yhdistyksen sääntöjenmukaisella
päätöksellä jäsenmaksustaan vapautettuja, esim. kunniajäsentä. Vaalitoimikunnan on pyydettävä
ehdokkaan yhdistykseltä (esim. ehdokasilmoituslomakkeella) tosiasioihin perustuva vakuutus
jäsenmaksun maksamisesta.
Suositeltavaa on sellainen hallituskokoonpano, jossa on vähintään yksi nuori jäsen (alle 35 v).
Syyskokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen
hallituksen jäsenten valinnassa.

Vaalitoimikunnan kokouspöytäkirjat, ilmoitukset, tiedoksiannot ja esitykset
Vaalitoimikunnan kokouspöytäkirjoista on ilmettävä karsimatta kaikki ne ehdokkaat,
joita yhdistykset ovat vaalitoimikunnalle ehdottaneet. Kaikki yhdistysten ehdottamat
ehdokkaat tulee ilmoittaa myös samassa yhteydessä, missä vaalitoimikunta
antaa liitolle tiedoksi ehdotuksensa hallituskokoonpanosta. Liitto puolestaan ilmoittaa
vaalitoimikunnan ehdotuksen hallituskokoonpanosta ja tilintarkastajista
jäsenyhdistyksille noin kahdesta kolmeen (2 - 3) viikkoa ennen syyskokousta ja antaa
samassa yhteydessä yhdistyksille tiedoksi kaikki vaalitoimikunnalle ehdokkaiksi
ilmoitetut.
Päivitetty 23.4.2004
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