1 (4)

OSUUSKUNTA KPY
VAALIJÄRJESTYS
1 § Vaalitapa
Osuuskunnan säännöissä määrätyn edustajiston jäsenet valitaan suhteellista vaalitapaa noudattaen
siinä järjestyksessä kuin jäljempänä määrätään. Jäsenet voivat osallistua edustajiston valintaa koskevaan äänestykseen vaalilautakunnan päättämällä tavalla postin välityksellä, tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla taikka postiäänestyksen ja tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla tapahtuvan äänestyksen yhdistelmänä.
2 § Vaaliaika
Vaali toimitetaan joka kolmas (3) vuosi. Vaaliaika on viisitoista (15) päivää alkaen marraskuun ensimmäisen täyden viikon keskiviikkona ja päättyen marraskuun kolmannen täyden viikon keskiviikkona
kello 16.00.
3 § Vaalilautakunta
Vaalin toimittaa osuuskunnan hallituksen asettama viisijäseninen vaalilautakunta. Vaalilautakunta on
päätösvaltainen neljän (4) jäsenen läsnä ollessa tai milloin kolme (3) jäsentä on saapuvilla ja he ovat
päätöksessään yksimieliset.
4 § Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen edustajaksi on henkilö, joka on osuuskunnan jäsen. Lisäksi vaalikelpoinen on osuuskunnan jäsenenä olevan rekisteröidyn yhteisön nimeämä sellainen henkilö, joka on asemansa perusteella
oikeutettu edustamaan henkilön nimennyttä yhteisöä ilman prokuraa, valtakirjaa tai muuta erityistä valtuutusta tai joka on henkilön nimenneen yhteisön yhteisöoikeudellinen toimielin tai sellaisen toimielimen
jäsen. Osuuskunnan jäsenenä oleva yhteisö voi nimetä vaalikelpoiseksi vain yhden henkilön.
5 § Äänioikeus
Äänioikeus on jokaisella jäsenellä, joka on kymmenen (10) päivää ennen vaaleja hyväksytty jäseneksi
ja joka on vaalien alkaessa edelleen jäsenenä. Vaaleissa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi
(1) ääni. Jäsen ei voi äänestää toisen jäsenen puolesta valtakirjaa käyttäen eikä muullakaan tavalla.
Kuitenkin vajaavaltaisen jäsenen puolesta hänen lakimääräinen edustajansa on oikeutettu käyttämään
tämän äänioikeutta.
6 § Tiedottaminen
Vaalilautakunnan on viimeistään vaalivuoden syyskuun 1. päivänä tiedotettava jäsenille vaalin ajankohta, vaalissa valittavien edustajien lukumäärä sekä tarkemmat ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi.
Tiedottaminen voidaan suorittaa vaalilautakunnan päättämällä tavalla postitse, sähköisesti tai julkaisemalla tiedote osuuskunnan verkkosivuilla tai osuuskunnan toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.
7 § Ehdokaslistat
Vähintään viisi (5) äänioikeutettua jäsentä voi esittää vaalia varten ehdokaslistan, jossa voi olla enintään kolmekymmentä (30) ehdokasta. Henkilö voi olla ehdokkaana vain yhdellä ehdokaslistalla. Ehdokkaaksi asetettu henkilö ei voi olla oman ehdokaslistansa allekirjoittajana. Osuuskunnan jäsen voi olla
allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa.
Ehdokaslista on perustettava kirjallisesti. Siinä on mainittava
- vaali, josta on kysymys
- ehdokkaan suku- ja etunimet, arvo tai ammatti ja kotipaikka
- ehdokaslistan perustajista valitun asiamiehen nimi, arvo tai ammatti, postiosoite ja puhelinnumero
Ehdokaslista ei saa sisältää mitään otsikkoa tai tunnusta.
Ehdokaslistan allekirjoittajien on vakuutettava, että ehdokkaaksi asetettu henkilö on antanut kirjallisen
suostumuksen edustajan toimeen ja että perustajien allekirjoitukset ovat omakätisiä.
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Ehdokaslista on päivättävä sekä kaikkien perustajien omakätisesti ja yhteisön puolesta asianmukaisesti
allekirjoitettava.
Ehdokaslista on toimitettava vaalilautakunnan ilmoittamaan paikkaan viimeistään syyskuun 15. päivänä
kello 16.00. Postitse lähetettäessä asiakirjojen on oltava perillä mainittuna ajankohtana.
8 § Vaalilautakunnan valmistavat toimet
Kaikki saapuneet ehdokaslistat varustetaan juoksevalla järjestysnumerolla saapumisjärjestyksessä.
Vaalilautakunta tarkastaa ehdokasasettelua koskevat asiakirjat ja tekee kunkin ehdokaslistaan osalta
päätöksen sen hyväksymisestä, hylkäämisestä tai oikaisun pyytämisestä.
Vaalilautakunnan on hylättävä ehdokaslista heti, jos asiakirjoja ei ole toimitettu 7 §:ssä mainitussa määräajassa tai jos ehdokaslistassa ei ole riittävästi 7 §:n määräykset täyttäviä allekirjoituksia. Hylkäämisestä tai sen syystä on välittömästi tiedotettava asiamiehelle.
Asiakirjoissa havaitun muun virheen tai puutteen johdosta vaalilautakunnan on kehotettava asiamiestä
toimittamaan vaalilautakunnalle sen asettamaan määräaikaan mennessä oikaisu uhalla, että ehdokaslista voidaan hylätä.
Oikaisua varten asetetun määräajan päätyttyä vaalilautakunta tarkastaa saapuneet oikaisut, hyväksyy
tai hylkää lopullisesti ehdokaslistat sekä varustaa hyväksytyt ehdokaslistat juoksevalla järjestysnumerolla niiden saapumisjärjestyksessä. Hyväksytyistä ehdokaslistoista ja niiden asiamiehistä vaalilautakunta antaa tiedon asiamiehille.
Vaalilautakunta määrää ehdokaslistojen keskinäisen järjestyksen arpomalla. Tämän jälkeen kaikki ehdokaslistat varustetaan kirjaintunnuksella. Vaalilautakunta varustaa ehdokaslistat uusilla lopullisilla järjestysnumeroilla siten, että ensimmäiseksi arvottuun ehdokaslistaan kuuluvat ehdokkaat saavat ensiksi
entisessä numerojärjestyksessä juoksevan numeron alkaen numerosta kaksi (2) sekä muille ehdokaslistoille kuuluvat ehdokkaat vastaavalla tavalla seuraavat numerot. Tämän jälkeen vaalilautakunta laatii
hyväksyttyjen ehdokaslistojen lopullisen yhdistelmän, johon otetaan ehdokkaat numerojärjestyksessä
selvästi kehysviivoilla erotettuina toisistaan ja ehdokaslistat toisista ehdokaslistoista. Edellä mainittujen
tietojen lisäksi yhdistelmässä saa olla vain vaalia osoittava yleisotsikko. Yhdistelmä on pantava jäsenten nähtäväksi osuuskunnan pääkonttoriin sekä lähetettävä asiamiehille. Mikäli vaali toimitetaan kokonaan tai osittain tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, voidaan yhdistelmä nähtäväksi panemisen ja asiamiehille lähettämisen asemasta julkaista myös osuuskunnan verkkosivuilla tai
lähettää jäsenelle tämän osuuskunnalle ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen.
9 § Edustajien nimeäminen vaalia toimittamatta
Hyväksytyissä ehdokaslistoissa mainittujen ehdokkaiden yhteismäärän ollessa sama kuin vaalissa valittavien edustajien lukumäärä, vaalitoimitusta ei enää jatketa, vaan vaalilautakunta nimeää ehdokaslistoissa mainitut ehdokkaat edustajiksi.
Vaalilautakunta varaa asiamiehille mahdollisuuden ilmoittaa vaalilautakunnan asettamassa määräajassa ehdokkaiden varamiehet sijajärjestyksessä. Varamiehiä voi olla enintään valittavien edustajien
lukumäärä.
10 § Äänestyslippu
Postiäänestyksessä vaalilautakunnan on laadittava vaaleissa käytettävä äänestyslippu. Vaalilautakunta
voi laatia äänestyslipun myös kokonaan tai osittain tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla toimitettavassa vaalissa käytettäväksi. Äänestyslippuun on otettava vaalia osoittava yleisotsikko
sekä lisäksi ympyrä ja tämän ympyrän sisäpuolelle merkintä ”Nro _____” sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jolle äänestäjä antaa äänensä. Äänestyslippu on jäsenelle henkilökohtainen, eikä jäsen saa luovuttaa sitä äänestystä varten toiselle.
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11 § Vaalitoimitus
Postiäänestyksessä äänestyslippu, sen palautuskuori ja ehdokaslistojen yhdistelmä on lähetettävä postitse kullekin osuuskunnan äänioikeutetulle jäsenelle jäsenluetteloon merkityllä osoitteella siten, että niiden voidaan perustellusti olettaa olevan perillä ennen vaalitoimituksen alkua. Mikäli jäsen vähintään
seitsemän (7) päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua sen johdosta, että hänen jäsenluetteloon merkitty osoitteensa on muuttunut taikka että äänestyslippu on hävinnyt tai turmeltunut, vaalilautakunta antaa pyynnöstä hänelle uuden äänestyslipun.
Äänestyslipulla äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa äänestyslipussa olevaan ympyrään sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestäjä ei saa tehdä äänestyslippuun muuta kuin
edellä mainitun merkinnän.
Postiäänestyksessä äänestyslippu on postitse, henkilökohtaisesti tai lähetillä toimitettava suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle kuoreen merkityllä osoitteella tai vaalilautakunnan ilmoittamaan äänestyspaikkaan niin, että se on perillä viimeistään 2 §:ssä säädetyn vaaliajan mukaisesti marraskuun
kolmannen täyden viikon keskiviikkona ennen kello 16.00. Muulla tavoin suoritettavassa äänestyksessä
äänestys on suoritettava viimeistään edellä mainittuna määräaikana.
Mikäli vaali toimitetaan kokonaan tai osittain tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla, vaalilautakunta antaa tarkemmat sellaiset ohjeet äänestämisestä ja siinä noudatettavasta sellaisesta menettelystä, jotka turvaavat jäsenen mahdollisuuden äänestykseen sekä ääntenlaskennan oikeellisuuden.
12 § Äänten laskeminen ja vaalin tuloksen määrääminen
Vaalilautakunta toimittaa äänestykselle määrätyn ajan päätyttyä vaalituloksen laskennan.
Postiäänestyksessä äänestyslippu on mitätön,
1) jos se on saapunut määräajan jälkeen
2) jos äänestäjä ei ole käyttänyt vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua
3) jos äänestäjä on merkinnyt äänestyslippuun useamman kuin yhden ehdokkaan numeron, nimikirjoituksensa tai muun asiattoman merkinnän
4) jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei täysin selvästi ilmene, mitä ehdokasta se tarkoittaa
5) jos äänestyslippu palautetaan muussa kirjekuoressa kuin jäsenelle vaalitoimitusta varten toimitetussa kirjekuoressa
Muulla tavoin suoritettavassa äänestyksessä ääni on mitätön,
1) jos äänestyslippu tai ääni on saapunut määräajan jälkeen
2) jos äänestäjä ei ole äänestyslipulla suoritettavassa äänestyksessä käyttänyt vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua
3) jos äänestäjä on merkinnyt äänestyslippuun useamman kuin yhden ehdokkaan numeron, nimikirjoituksensa tai muun asiattoman merkinnän, tai äänestäjä on antanut useita ääniä
4) jos ehdokkaan numero on merkitty siten, tai ääni on muutoin annettu siten, ettei täysin selvästi ilmene, mitä ehdokasta se tarkoittaa
5) jos ääni on annettu olennaisesti vastoin vaalilautakunnan antamia ohjeita
Vaalilautakunta ratkaisee äänestyslipun tai muulla tavalla annetun äänen lopullisen hylkäämisen.
Äänet, jotka on annettu saman ehdokkaan hyväksi, muodostavat ehdokkaan äänimäärän.
Samaan ehdokaslistaan kuuluville ehdokkaille annetaan etusija toistensa edellä niiden äänimäärien perusteella, jotka kukin heistä on saanut.
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Tämän jälkeen ehdokaslistan eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertausluku, joka on sama
kuin ehdokaslistan koko äänimäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa ja edelleen kullekin
seuraavalle ehdokkaalle hänen järjestyssijansa osoittama osa.
Jos äänimäärät ja vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla.
Tämän jälkeen vaalilautakunta julistaa viisitoista (15) suurimmat vertausluvut saanutta ehdokasta valituiksi edustajan toimeen.
Samalla vaalilautakunta määrää valituille edustajille varamiehiksi ehdokaslistoittain riittävän määrän varamiehiä alkaen kunkin ehdokaslistan suurimman vertausluvun saaneesta valitsematta jääneestä ehdokkaasta. Mikäli ehdokaslistalla ei ole tarvittavaa varamiestä, määrätään tällöin varamieheksi koko
vaalissa suurimman vertausluvun saanut jäseneksi valitsematta tai varamieheksi määräämättä jäänyt
ehdokas.
13 § Vaalin tuloksen julkistaminen
Vaalilautakunta antaa kirjallisesti tiedon vaalin tuloksesta valituille edustajille. Lisäksi vaalin tulos julkaistaan vaalijärjestyksen 6 §:ssä mainitussa lehdessä tai osuuskunnan verkkosivuilla.
14 § Muut määräykset
Jos tässä vaalijärjestyksessä mainittu määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai sitä edeltäväksi vapaapäiväksi, on lähinnä seuraavaa arkipäivää pidettävä määräpäivänä.
Ellei vaalia olisi suoritettu ennen vaalikauden loppua, edustajat, joiden toimikausi sillä välin päättyy,
ovat oikeutetut pysymään toimessaan kunnes vaali on suoritettu ja valittujen toimikausi on alkanut.

