
 

POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYSOMAISET - FINFAMI RY:N ÄÄNESTYS- JA 

VAALIJÄRJESTYS  

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.4.2022  

1 § LÄHTÖKOHTA 

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry:n (myöhemmin ”yhdistys”) yhdistyksen kokouksissa 
noudatetaan yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja yleistä kokouskäytäntöä. Tämä äänestys- ja 
vaalijärjestys on tarkoitettu täydentämään yhdistyksen sääntöjä tilanteissa, joissa yhdistyksen 
kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta.  

2 § ETÄOSALLISTUMISOIKEUS 

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteyden kautta.  

Mahdollisuus osallistua kokoukseen etäyhteydellä on vain kokouksen aikana. 

Etäosallistuminen tapahtuu käyttäen Microsoftin Teams-kokoussovellusta, johon välitetään ääntä ja 
kuvaa kokouspaikalta sekä kuvaa kokousasiakirjoista. Etäosallistujat saavat kokouskutsulinkin 
ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Kokouksessa voidaan käyttää myös täydentäviä 
kokoussovelluksia tai -ohjelmistoja ilmoittautumisen, äänestämisen tai muunlaisen osallistumisen 
toteuttamiseen. 

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on ilmoitettava selkeästi mahdollisuudesta etäosallistumiseen 
ja miten se toteutetaan. Hallitus voi päättää, että etäosallistumisen edellytyksenä on 
ennakkoilmoittautuminen. Tällöin jäsenen on ilmoitettava etäosallistumisesta yhdistyksen hallituksen 
määräämänä aikana. Ilmoitusvelvollisuudesta ja sen määräajasta on mainittava yhdistyksen kokouksen 
kokouskutsussa.  

Jäsenen etäosallistuminen ja etäosallistumisoikeus todennetaan yhdistyskokouksessa luotettavalla 
tavalla. 

3 § ASIOIDEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Yhdistyksen kokouksen aikana etäosallistuminen on järjestettävä siten, että etäosallistujilla on 
mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä, tehdä esityksiä, osallistua asioiden käsittelyyn ja osallistua 



päätöksentekoon yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen 
mukaisesti. 

Kokoukselle valitaan perinteisen sihteerin lisäksi ylimääräinen tekninen sihteeri, joka vastaa 
etäyhteyden ja etäosallistujien osallistumisen seurannasta. Lisäksi hän avustaa puheenjohtajaa 
puheenvuorojen jakamisessa ja muutosesitysten seurannassa sekä ääntenlaskijoita äänten 
laskennassa. 

Kokouksen puheenjohtaja käy kokouksen alussa läpi ohjeet kokokseen osallistumisesta. Kokouksen 
puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta alkaa muuttua 
hankalaksi.  

Etäosallistuja voi tehdä puheenvuoropyynnön Microsoft Teamsissä käsipystyyn-ominaisuudella, 
kirjoittamalla keskustelualustalle tai avaamalla mikrofonin ja ilmaisemalla puheenvuoropyynnön.  

Päätökset asiaäänestyksissä ja vaaleissa tehdään kokouksen aikana yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen, 
yleisen kokouskäytännön sekä tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti puheenjohtajan 
johdolla.  

Puheenjohtaja voi päättää, että äänestystilanteissa ja vaaleissa järjestetään ensin koeäänestys. Jos 
toimitettu koeäänestys on antanut kiistattoman tuloksen eikä voittavasta esityksestä ole epäselvyyttä, 
voi kokous ratkaista asian ja vaalin sen mukaan jättäen äänten virallisen laskennan suorittamatta. Jos 
yksikin äänioikeutettu kyseenalaistaa koeäänestyksen tuloksen, on suoritettava varsinainen äänestys ja 
vaali, joissa ääntenlaskijoiden on laskettava äänet. 

Äänestystilanteissa (pl. vaadittaessa vaalit) äänet annetaan kokouksessa kättennostoäänestyksellä sekä 
paikan päällä että etäyhteyden välityksellä. Äänestys voidaan toteuttaa myös erillisen teknisen 
sovelluksen avulla.  

Kokouksessa vaalit toteutetaan vaadittaessa suljettuna äänestyksenä. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi 
sekä kokouksessa fyysisesti läsnä olevien että etäyhteyksillä osallistuvien tulee tällöin äänestää saman 
teknisen sovelluksen tai ohjelmiston avulla.  

Yhdistyksen hallitus voi antaa tarkentavia ohjeita etäosallistumisessa käytettävien 
tietoliikenneyhteyksien ja muiden teknisten apuvälineiden sekä äänestys- ja vaalijärjestelmien 
käytöstä. 

4 § TEKNISEN HÄIRIÖN VAIKUTUKSET  

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys.  

Jos kokousta avattaessa tai kokouksen aikana esiintyy tekninen häiriö, joka estää etäosallistujien tai 
osan heistä osallistumisen kokoukseen tai sen päätöksentekoon, voidaan kokous puheenjohtajan 
päätöksellä tilapäisesti keskeyttää korjausten edellyttämäksi ajaksi, jos häiriö johtuu kokouksen 
teknisistä häiriöistä tai aiheutuu laajasta yleisten tietoliikenneyhteyksien häiriöstä.  



Jos teknistä häiriötä ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, puheenjohtaja voi päättää kokouksen 
jatkamisestä ilman niitä etäosallistujia, jotka häiriön takia eivät voi kokoukseen osallistua.  

Jos tekninen häiriö vaikuttaa kokouksen päätöksentekoon erityisen merkittävästi, yhdistyksen kokous 
voi päättää kokouksen keskeyttämisestä ja siirtämisestä. 
 


