Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston
v a a l i j ä r j e s t y s
1.6.2016 alkaen
1 Edustajiston vaalit

5 Vaalista tiedottaminen

Osuuskaupan edustajiston vaali järjestetään
joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

Vaalista, äänioikeudesta ja vaalin toimittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja menettelytavoista tiedotetaan S-vaalilautakunnan päättämällä
tavalla hallituksen päättämässä jäsenkunnan
keskuuteen leviävässä lehdessä tai osuuskunnan internetsivuilla.

Hallintoneuvosto valitsee S-vaalilautakunnan
vastaamaan vaalien järjestämisestä. S-vaalilautakunta päättää kaikista muista vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista.

2 Äänioikeus
Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden
alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan
jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä.

3 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi
Ehdokkaaksi voi asettua ennen vaalivuoden
alkua osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen.

4 S-vaalilautakunta
Osuuskaupan hallintoneuvosto nimittää viimeistään vaalivuoden ensimmäisessä kokouksessaan S-vaalilautakunnan, johon kuuluu
kuusi jäsentä. S-vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. S-vaalilautakunta on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt
varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta
jäsentä ovat saapuvilla.
S-vaalilautakunnan jäsen ei voi asettua vaaleissa ehdolle tai toimia ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana.
S-vaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi
jäsen allekirjoittavat.

6 Ehdokaslista
Vähintään kolme jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Samassa listassa on oltava ehdokkaina vähintään
kaksi ja enintään satakaksikymmentä vaalikelpoista osuuskaupan jäsentä. Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa.
Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai ammatti,
kotikunta ja jäsennumero. Lisäksi, ehdokaslistassa tai sen liitteenä on oltava ehdokkaan
suostumus ja listan asiamiehen vakuutus
ehdokkaiden suostumuksesta. Kaikki ehdokaslistan laatijat allekirjoittavat ehdokaslistan.
Allekirjoittajista yksi on ehdokaslistan asiamies
ja yksi tämän varamies. Ehdokaslistassa on
oltava asiamiehen ja varamiehen yhteystiedot.
Jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokas ei voi olla minkään ehdokaslistan allekirjoittajana. S-vaalilautakunta
voi asettaa myös muita vaatimuksia ehdokaslistan sisällölle.
Ehdokaslistat on toimitettava S-vaalilautakunnalle kirjallisina ennen ehdokasasetteluajan
päättymistä.

7 Ehdokaslistojen käsittely
  S-vaalilautakunnassa
S-vaalilautakunta kirjaa ehdokaslistat vastaanotetuiksi, merkitsee niihin numerotunnuksen
vastaanottojärjestyksessä ja tarkastaa ne.
S-vaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistat tai
pyytää asiamieheltä ehdokaslistan korjaamista.
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V AALIJÄRJESTYS
Jos ehdokaslista on puutteellinen tai virheellinen, on ehdokaslistan asiamiehelle annettava
seitsemän päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen aikaa korjata S-vaalilautakunnan ehdokaslistassa havaitsemat virheet
ja/tai puutteet. Mikäli ehdokaslistaa ei korjata
määräajassa, S-vaalilautakunta hylkää ehdokaslistan. S-vaalilautakunta tarkastaa korjatut
ehdokaslistat ja hylkää edelleen puutteelliset
ja/tai virheelliset ehdokaslistat.
Ehdokaslistat voidaan yhdistää vaaliliitoksi,
jos vaaliliittoon tarkoitettujen ehdokaslistojen
asiamiehet tekevät siitä kirjallisen sopimuksen.
Vaaliliittosopimus on toimitettava S-vaalilautakunnalle vaalitiedotteessa ilmoitetussa määräajassa. Ehdokaslista saa kuulua vain yhteen
vaaliliittoon.
Hyväksyttyjen ehdokaslistojen keskinäinen
järjestys laadittavaa ehdokaslistojen yhdistelmää varten arvotaan siten, että ensin arvotaan
vaaliliittoon kuulumattomien ehdokaslistojen
ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys ja sitten
vaaliliiton muodostaneiden ehdokaslistojen
keskinäinen järjestys vaaliliitossa. Vaaliliiton
muodostaneet ehdokaslistat voivat vaaliliittosopimuksessa sopia ehdokaslistojen järjestyksen vaaliliiton sisällä.

Äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja
äänestyslippu palautuskuorineen tai sähköisesti toimitettava vaalimateriaali lähetetään
äänioikeutetuille jäsenille näiden osuuskaupalle ilmoittamaan osoitteeseen ennen äänestysajan alkamista. Painettu vaalimateriaali lähetetään vain Suomessa asuville jäsenille.
Äänestysohjeet, ehdokaslistat ja äänestysaika
voidaan julkaista myös sähköisissä viestintävälineissä.

9 Äänestäminen
Jäsen merkitsee äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
Äänestyslippu voidaan toimittaa S-vaalilautakunnalle postitse tai se voidaan jättää S-vaalilautakunnan ilmoittamaan äänestyslippulaatikkoon siten, että se on perillä S-vaalilautakunnalla ennen äänestysajan päättymistä.
Mikäli jäsen ennen äänestysajan päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut
äänestyslippua tai että se on turmeltunut,
S-vaalilautakunta antaa hänelle uuden äänestyslipun.

Jokaiselle hyväksytylle ehdokaslistalle arvotaan tunnukseksi kirjain A-kirjaimesta alkaen.
Jokaisen ehdokaslistan ehdokkaille annetaan
juokseva numero alkaen ehdokaslista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi. Ehdokaslistojen yhdistelmästä tulee ilmetä, mitkä
ehdokaslistat ovat yhtyneet vaaliliittoon.

Vaalit voidaan järjestää joko osaksi tai kokonaan sähköisesti. Sähköinen äänestäminen
tapahtuu sähköisellä välineellä S-vaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti äänestysaikana.

8 Äänestysohjeet

S-vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä
huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä.

S-vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti
äänestys vaaleissa tapahtuu joko postitse tai
sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. Vaalissa
noudatetaan vaalisalaisuutta. S-vaalilautakunnan on erityisesti huolehdittava toimista, joilla
turvataan jäsenen äänioikeus ja vaalisalaisuuden säilyminen.
S-vaalilautakunta päättää äänestysajasta
(10–21 päivää), laatii äänestysohjeet ja äänestysliput.

10

10 Äänten laskeminen

Annettu ääni on mitätön, jos
– äänestyslippuun on merkitty useamman
kuin yhden ehdokkaan numero tai muuta
asiaan kuulumatonta
– ehdokkaan numero on merkitty niin epäselvästi, ettei sitä ilmene, ketä ehdokasta
on äänestetty
– on käytetty muuta kuin S-vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua

V AALIJÄRJESTYS
–

–

sähköisen ja postivaalin yhdistelmävaalissa äänestyslippu on palautettu muussa
kuin vaalitoimitusta varten jäsenelle toimitetussa palautuskuoressa, tai
äänestyslippu on saapunut liian myöhään.

Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee S-vaalilautakunta.
Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan äänimäärä, sekä jokaisen ehdokaslistan yhteinen äänimäärä ja jokaisen vaaliliiton
saama yhteinen äänimäärä.
Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas
saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten puolet, kolmanneksi eniten
kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan
ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret,
ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys arpomalla.
Ne äänet, jotka on annettu samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokaslistojen hyväksi, muodostavat vaaliliiton äänimäärän. Samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen
järjestys määräytyy edellisessä kappaleessa
mainittujen vertauslukujen mukaan. Tässä
järjestyksessä annetaan vaaliliiton ehdokkaille uudet vertausluvut siten, että ensimmäisen
ehdokkaan vertausluku on sama kuin annettujen äänien summa niissä ehdokaslistoissa, jotka muodostavat vaaliliiton, toisen ehdokkaan
puolet siitä, kolmannen kolmasosa jne. Mikäli
saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys S-vaalilautakunnan toimesta
arpomalla.
Saatujen vertauslukujen mukaan, niiden suuruusjärjestyksessä, merkitään ehdokkaat valituiksi edustajiston jäseniksi ja jokaiselta ehdokaslistalta tai vaaliliitosta, jolta ehdokas on tullut valituksi, suurimman vertausluvun saanut
valitsematta jäänyt ehdokas ehdokaslistansa
tai vaaliliittonsa ensimmäiseksi varajäseneksi
ja seuraavat ehdokkaat listansa tai vaaliliittonsa muiksi varajäseniksi. Jos ehdokkaiden
vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan
näiden järjestys S-vaalilautakunnan toimesta
arpomalla.

Varajäsenet ovat ehdokaslistakohtaisia tai, jos
ehdokaslista on vaaliliitossa, vaaliliittokohtaisia. Mikäli ehdokaslistalla ei ole tarvittavaa varajäsentä, jää varajäsenten luku vajaaksi.

11 Vaalin tuloksen julkistaminen
S-vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen ja
ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille ja varajäsenille valinnasta mahdollisimman pian.
Vaalin tulos julkistetaan viimeistään 14 päivän
kuluessa äänestysajan päättymisestä S-vaalilautakunnan päättämällä tavalla.

12 Vaalit edustajiston kokouksessa
Kun edustajiston kokouksessa toimitettavassa
vaalissa on sääntöjen perusteella käytettävä
suhteellista vaalitapaa, kukin jäsen saa äänestää enintään niin montaa henkilöä kuin kulloinkin on valittava, ja vaalissa käytettävä ehdokaslista saa sisältää enintään tämän määrän
ehdokkaita. Ehdokaslista on annettava kokouksen puheenjohtajalle kokouksen määräämässä ajassa. Annettuihin ehdokaslistoihin on
merkittävä järjestysnumero numerosta kaksi
alkaen ja ne on laadittava yhdistelmäksi, joka
asetetaan nähtäväksi vaalitilaisuuteen.
Vaalitoimitusta avustavat ja tuloksen laskevat
kokoukselle valitut kaksi ääntenlaskijaa.
Vaalia toimitettaessa, ääniä laskettaessa ja äänestyksen tulosta määrättäessä on soveltuvin
kohdin noudatettava tämän vaalijärjestyksen
määräyksiä.

13 Vaalien tai siihen kuuluvien
    toimien siirtäminen
Ellei edustajiston vaalia tai siihen kuuluvia
valmistavia toimenpiteitä voida jostakin ylivoimaisesta syystä tai muiden vaalien samanaikaisuuden vuoksi toimittaa vaalijärjestyksessä
mainittuina aikoina, edustajisto voi määrätä
uudet määräajat niiden pitämistä varten, ei
kuitenkaan pidemmälle kuin vaalijärjestyksen
mukaista vaalivuotta seuraavan vuoden kesäkuuhun saakka.
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V AALIJÄRJESTYS
Jos jostakin ylivoimaisesta syystä on tarpeen,
S-vaalilautakunta voi siirtää vaalijärjestyksen
mukaisesti päätettyä äänestysajan alkamisja päättymisaikaa eteenpäin, ei kuitenkaan
enempää kuin 30 päivää. Tällaisessa tapauksessa vaalin määräaikoja laskettaessa vaalijärjestystä sovelletaan vastaavalla tavalla.
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Va l o rd n i n g f ö r f u l l m ä k t i g e
i Helsingfors Handelslag Elanto
Från 1.6.2016
1 Fullmäktigeval

5 Kungörelse om val

Val av fullmäktige för handelslaget förrättas
vart fjärde år vid en tidpunkt som förvaltningsrådet bestämmer. Valet förrättas med iakttagande av proportionellt valsätt.

Kungörelse om val, rösträtt samt arrangemang
och förfaranden vid valförrättningen sker på
det sätt som S-valnämnden bestämmer i en
av styrelsen bestämd tidning som har spridning bland handelslagets medlemmar eller på
handelslagets webbplats.

Förvaltningsrådet utser en S-valnämnd som
ansvarar för förrättandet av valet. S-valnämnden beslutar om alla andra frågor som rör förrättandet av valet.

2 Rösträtt
Rösträtt har envar som före valårets ingång
fyllt 15 år och godkänts som medlem i handelslaget.

3 Valbarhet
Envar som före valårets ingång godkänts som
personmedlem i handelslaget, betalat insatsen till fullo och är myndig när valförrättningen
inleds kan ställas upp som kandidat.

4 S-valnämnden
Handelslagets förvaltningsråd utser senast
vid valårets första möte en S-valnämnd som
består av sex medlemmar. S-valnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.
S-valnämnden är beslutför när ordföranden,
eller om denna har förhinder, vice ordföranden
och minst två övriga medlemmar är närvarande.
En medlem i S-valnämnden kan inte ställas
upp som kandidat i valet och inte heller vara
ombud för eller undertecknare av en kandidatlista.
Vid S-valnämndens möten förs protokoll som
undertecknas av ordföranden och minst en
medlem.
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6 Kandidatlista
Minst tre röstberättigade och i medlemsområdet bosatta medlemmar i handelslaget har
rätt att lägga fram en kandidatlista. En lista
ska uppta minst två och högst etthundratjugo
kandidater, som är valbara medlemmar i handelslaget. Samma person får vara uppställd
som kandidat på endast en kandidatlista.
På kandidatlistan ska anges varje kandidats
förnamn och efternamn, titel eller yrke, hemort och medlemsnummer. På kandidatlistan
eller som bilaga till den ska dessutom finnas
kandidatens samtycke och en försäkran från
listans ombudsman om att ifrågavarande personer accepterat kandidaturen. Kandidatlistan
undertecknas av alla som lagt fram kandidatlistan. En av undertecknarna antecknas som
listans ombudsman och en annan som dennes
suppleant. Ombudsmannens och suppleantens kontaktuppgifter ska finnas på kandidatlistan. En medlem i handelslaget kan underteckna endast en kandidatlista. En uppställd
kandidat kan inte underteckna någon kandidatlista. S-valnämnden kan också ställa andra
krav på en kandidatlistas innehåll.
Kandidatlistorna ska tillställas S-valnämnden
skriftligen innan tiden för uppställande av kandidater går ut.

7 Behandlingen av kandidatlistor
  i S-valnämnden
S-valnämnden antecknar att kandidatlistorna
är mottagna, förser dem med löpande nummer

V ALORDNING
i den ordning de har mottagits och kontrollerar
dem. S-valnämnden godkänner kandidatlistorna eller ber ombudsmannen korrigera kandidatlistan.
Om en kandidatlista är bristfällig eller felaktig,
ska ombudsmannen för kandidatlistan ges sju
dagar tid efter utgången av tiden för uppställande av kandidater att korrigera fel och/eller brister
som S-valnämnden observerat i kandidatlistan.
Om kandidatlistan inte korrigeras inom utsatt
tid, förkastar S-valnämnden kandidatlistan.
S-valnämnden kontrollerar de korrigerade kandidatlistorna och förkastar de kandidatlistor som
fortfarande är bristfälliga och/eller felaktiga.
Kandidatlistor kan sammanföras i valförbund,
om ombudsmännen för kandidatlistor avsedda
för valförbund gör upp ett skriftligt avtal därom.
Avtal om valförbund ska tillställas S-valnämnden inom den tid som anges i kungörelsen om
valet. En kandidatlista får höra till endast ett valförbund.
I den sammanställning av kandidatlistorna som
ska uppgöras bestäms de godkända kandidatlistornas inbördes ordning genom lottning så att
först dras lott om den inbördes ordningen för
kandidatlistor som står utanför valförbund och
valförbund, och därefter dras lott om den inbördes ordningen inom valförbundet för kandidatlistor som bildat valförbund. Kandidatlistor som
bildat valförbund kan i avtalet om valförbund avtala om kandidatlistornas inbördes ordning inom
valförbundet.
Varje godkänd kandidatlista betecknas genom
lottning med en versal i bokstavsordning med
början från bokstaven A. Varje kandidat på kandidatlistorna ges löpande nummer, med början
från nummer två för den första kandidaten på
lista A. Av sammanställningen av kandidatlistorna bör det framgå vilka kandidatlistor som bildat
valförbund.

8 Röstningsanvisningar
I enlighet med S-valnämndens beslut sker
röstning i val antingen via post eller elektroniskt eller som en kombination av dessa. Valhemlighet iakttas vid valet. S-valnämnden ska

särskilt vidta åtgärder som tryggar medlemmarnas rösträtt och valhemligheten.
S-valnämnden beslutar om röstningstiden
(10–21 dagar), utarbetar röstningsanvisningar
samt röstsedlar.
Röstningsanvisningarna, de godkända kandidatlistorna och röstsedeln jämte returkuvert
eller valmaterial som levereras elektroniskt
sänds före röstningstidens början till handelslagets röstberättigade medlemmar under
den adress de meddelat handelslaget. Tryckt
valmaterial sänds endast till i Finland bosatta
medlemmar.
Röstningsanvisningarna, kandidatlistorna och
röstningstiden kan också publiceras i elektroniska medier.

9 Röstning
Medlemmen skriver på röstsedeln numret på
den kandidat han röstar på. Inga andra anteckningar får göras på röstsedeln.
Röstsedeln kan tillställas S-valnämnden via
post eller lämnas i en av S-valnämnden angiven röstsedelslåda, så att den är S-valnämnden till handa före röstningstidens utgång.
Om en medlem före röstningstidens utgång på
ett tillförlitligt sätt kan visa att han inte har fått
någon röstsedel eller att den har blivit förstörd,
ger S-valnämnden medlemmen en ny röstsedel.
Valet kan antingen delvis eller helt förrättas
elektroniskt. Elektronisk röstning sker enligt
S-valnämndens anvisningar via ett elektroniskt
medium under röstningstiden.

10 Rösträkning
Efter röstningstidens utgång ska S-valnämnden se till att rösterna räknas på ett tillförlitligt
sätt och utan dröjsmål.
En avgiven röst är ogiltig, om
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–
–
–
–

–

numret på fler än en kandidat har skrivits
på röstsedeln eller om någon annan obehörig anteckning har gjorts på den
numret på kandidaten är skrivet så otydligt
att det inte framgår vilken kandidat som
avses
någon annan än av S-valnämnden given
röstsedel använts
röstsedeln i ett val med kombinerad elektronisk röstning och poströstning har returnerats i något annat returkuvert än det
som tillställts medlemmen för valförrättningen, eller om
röstsedeln har kommit fram för sent.

S-valnämnden avgör om en röstsedel ska ogiltigförklaras.
På basis av de godkända rösterna räknas antalet röster som varje kandidat har fått, det
sammanlagda antalet röster för varje kandidatlista och det sammanlagda antalet röster
för varje valförbund.
Den kandidat som har fått de flesta rösterna på
en kandidatlista får som jämförelsetal listans
hela röstetal, den som har fått näst mest röster
får hälften, den tredje i ordningen en tredjedel
och så vidare. Om flera kandidater på samma
kandidatlista har samma röstetal avgörs deras
inbördes ordning genom lottning.
De röster som avgivits för kandidatlistorna
inom ett valförbund utgör valförbundets röstetal. Den inbördes ordningen för kandidaterna
inom ett valförbund bestäms i enlighet med
i föregående stycke nämnda jämförelsetal. I
denna ordning ges valförbundets kandidater
nya jämförelsetal så att den första kandidatens
jämförelsetal är summan av antalet röster som
givits för de kandidater som bildar valförbundet, den andra kandidatens jämförelsetal är
hälften, den tredjes en tredjedel och så vidare.
Om flera kandidater på samma kandidatlista
har samma röstetal avgör S-valnämnden deras inbördes ordning genom lottning.
Med ledning av de erhållna jämförelsetalen i
storleksordning antecknas kandidaterna som
valda fullmäktigeledamöter samt, från varje
kandidatlista eller valförbund från vilken en
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kandidat blivit vald, som första suppleant för
kandidatlistan eller valförbundet den kandidat som har det största jämförelsetalet av de
icke valda och följande kandidater som övriga suppleanter för listan eller valförbundet.
Om flera kandidater har samma jämförelsetal
avgör S-valnämnden deras inbördes ordning
genom lottning.
Suppleanter utses per kandidatlista, eller om
en kandidatlista ingår i ett valförbund, per valförbund. Om en kandidatlista inte har tillräckligt antal suppleanter blir antalet suppleanter
mindre.

11 Offentliggörande av
    valresultatet
S-valnämnden fastställer valresultatet och
meddelar de valda fullmäktigeledamöterna
och suppleanterna om valet så snabbt som
möjligt.
Valresultatet offentliggörs på det sätt som
S-valnämnden beslutar senast inom 14 dagar
efter röstningstidens utgång.

12 Val vid fullmäktigemöte
När det i enlighet med stadgarna bör iakttas
proportionellt valsätt vid val som förrättas vid
fullmäktigemöte, får varje ledamot rösta på
högst så många personer som ska väljas, och
i valet får en kandidatlista uppta högst detta
antal kandidater. Kandidatlista ska ges till mötets ordförande inom av mötet fastställd tid.
De inlämnade kandidatlistorna förses med
ordningsnummer med början från nummer två
och ska sammanställas och anslås till påseende vid valmötet.
Valförrättningen bistås och resultatet räknas
av två för mötet utsedda rösträknare.
Vid valförrättningen, rösträkningen och bestämmandet av röstningsresultatet ska bestämmelserna i denna valordning iakttas i til�lämpliga delar.

V ALORDNING
13 Ändring av valtidpunkten och
    därtill hörande åtgärder
Om val av fullmäktige eller därtill hörande förberedande åtgärder inte kan förrättas inom i
valordningen nämnd tid på grund av oöverstigligt hinder eller andra samtidigt infallande
val, kan fullmäktige fastställa nya tidsfrister för
förrättande av val, dock senast till juni månad
året efter i valordningen avsett valår.
Om det på grund av oöverstigligt hinder är
nödvändigt, kan S-valnämnden flytta fram den
första och sista dagen för den enligt valordningen bestämda röstningstiden, dock inte
mer än 30 dagar. I ett sådant fall tillämpas valordningen på motsvarande sätt vid beräkning
av tidsfristerna för valet.

23

