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Hallituksen muodostamisen ohjesääntö1

I Yleistä2

1 § Ohjesäännön tarkoitus3

Ohjesäännön tarkoitus on selventää Prosessiteekkarit ry:n (myöhemmin yhdistys) hallituk-4

senmuodostajan ja hallituksen valintaprosessia. Lisäksi ohjesääntö selkeyttää hallituksen jä-5

senen eroamista ja erottamista.6

2 § Hakukelpoisuus7

Hallituksenmuodostajaksi tai hallituksen jäseneksi hakukelpoisia ovat ainoastaan yhdistyk-8

sen varsinaiset jäsenet.9

II Hallituksen muodostaminen10

3 § Hakeminen hallituksenmuodostajaksi11

Hallitus avaa haun hallituksenmuodostajaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen12

kokousta, jossa hallituksenmuodostaja valitaan. Hallituksenmuodostajaksi haku on avoin ja13

julkinen. Yhdistyksen hallitus päättää hakuaikataulusta ja julkaisee hakuohjeet yhdistyk-14

sen verkkosivuilla ja virallisilla tiedotuskanavilla syksyn aikana. Hallituksenmuodostajaksi15

voi hakea hallituksenmuodostajan valintaan asti. Ennen valintakokousta hakeneet henkilöt16

julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.17

4 § Hallituksenmuodostajan valinta18

1. Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä:19

parhaaksi katsomansa ehdokkaan ensimmäiseksi, toiseksi parhaaksi katsomansa ehdok-20

kaan toiseksi ja niin edelleen. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuun myös21

vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita.22

2. Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille ehdokkaalle, joka on merkitty lipussa23

ensimmäiseksi.24

3. Jos joku ehdokkaista on saanut yli puolet annetuista ensimmäisistä äänistä, on tämä25

voittanut vaalin.26

4. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolia annetuista äänistä, karsitaan pois vähiten27

ääniä saanut ehdokas.28

5. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan saama äänestyslippu siirretään ääneksi sille eh-29

dokkaalle joka on merkittynä lipussa toiselle sijalle.30

6. Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on voittanut31

vaalin.32
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7. Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole saanut enemmistöä äänistä, karsitaan pois33

jäljellä olevista ehdokkaista vähiten ääniä saanut. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan34

äänestyslippu siirretään ääneksi lipussa seuraavana olevalle ei-karsitulle ehdokkaalle.35

Tämä toistetaan niin monta kertaa, että joku jäljellä olevista ehdokkaista on saanut36

ehdottoman enemmistön äänistä.37

8. Jos ehdokkaat päätyvät ennen ylijäämän siirtoa tasatilanteeseen, määräytyy ehdok-38

kaiden keskinäinen järjestys heidän saavuttamiensa toisten äänten perusteella. Toisten39

äänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmansien äänten määrä40

ja niin edelleen. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden41

keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.42

9. Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan äänimää-43

rään silloin, kun heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä määräytyy ehdokkaiden keskinäi-44

nen järjestys ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkail-45

la vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa ääntenlaskun vaiheissa46

ovat olleet samat määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä alkuperäisten toisten47

äänten perusteella. Toisten äänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavutta-48

ma kolmansien äänten määrä ja niin edelleen. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei49

voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen50

järjestyksen arpa.51

5 § Hallituksenmuodostajan tehtävät52

Hallituksenmuodostajan tehtävänä on:53

• Avata haku hallitukseen ja julkistaa haettavat hallitusvirat vähintään kaksi (2) viikkoa54

ennen yhdistyksen syyskokousta.55

• Julkaista ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta vähintään kaksi (2) vuorokautta en-56

nen yhdistyksen syyskokousta.57

• Esittää yhdistyksen syyskokouksessa ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta. Halli-58

tuksenmuodostaja ehdottaa itseään puheenjohtajaksi.59

6 § Hakemusten julkisuus60

Hallitukseen hakevilla henkilöillä on oikeus päättää nimensä ja hakemiensa hallitusvirkojen61

julkaisemisesta. Julkaista voidaan joko pelkkä nimi tai nimi ja haetut hallitusvirat. Kaikki62

hakutiedot, joiden julkaisemiseen on saatu lupa, julkaistaan yhdistyksen viestintäkanavissa.63

Hallitukseen hakeneiden henkilöiden lukumäärä sekä eri hallitusvirkoihin hakeneiden ihmis-64

ten lukumäärät voidaan julkaista yhdistyksen viestintäkanavissa.65

7 § Hallituksen kokoonpanosta päätäminen66

Hallitus valitaan yhdistyksen sääntöjen §10 mukaan. Yhdistyksen kokouksen hyväksyessä67

hallituksenmuodostajan esityksen hallituksen kokoonpanosta, on hallituksenmuodostaja va-68

littu puheenjohtajaksi ja muut jäsenet esitettyihin virkoihin. Mikäli hallituksenmuodostajan69
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esitystä ei hyväksytä, hallituksenmuodostajalla on oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi eh-70

dotus. Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan71

vaali. Valittu hallituksenmuodostaja antaa esityksensä hallituksen kokoonpanosta. Vaalime-72

nettelyä jatketaan kunnes yhdistyksen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän73

esityksen.74

8 § Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen75

Hallituksen jäsen voi anoa eroa hallituksesta ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle.76

Hallitus hyväksyy kokouksessaan jäsenen eroamisen ja vastaa tarpeen mukaan hallituksen77

täydentämisestä. Uusi hallituksen jäsen hyväksytään yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi78

ehdottaa yhdistyksen kokouksessa hallituksen jäsenen erottamista hallitusvirastaan. Päätös79

tehdään yhdistyksen sääntöjen §11 mukaan.80


