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1. Äänioikeus
Allianssin kokouksissa äänioikeus on varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyillä yhdistyksillä ja
säätiöillä – joita tässä ohjesäännössä kutsutaan jäsenjärjestöiksi – tai varsinaisilla
henkilöjäsenillä. Tarkkailija-, kannattaja ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.
2. Järjestöjäsenten äänioikeus
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttyjen yhdistysten äänioikeus Allianssin kokouksissa on
porrastettu niiden perusyhdistysten henkilöjäsenmäärän mukaan, kuten yhdistyksen
säännöissä on seuraavalla tavalla määrätty:
● jäsenmäärä enintään 1000
– 1 edustaja
● jäsenmäärä 1000 mutta enintään 5000
– 2 edustajaa
● yli 5000 mutta enintään 20.000
– 3 edustajaa
● yli 20.000 mutta enintään 50.000
– 4 edustajaa
● jäsenmäärä yli 50.000
– 5 edustajaa
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista
edustajaa.
Läsnä olevalla jäsenjärjestön äänivaltaisella edustajalla on viisikymmentä (50) ääntä.
Jäsenjärjestö voi valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia
edustamaan koko äänimääräänsä. Yhden edustajan äänimäärän tulee aina olla jaollinen
viidelläkymmenellä (50). Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsenjärjestöä.
3. Henkilöjäsenten äänioikeus
Läsnä olevalla varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen ei voi
valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään.
4. Äänestykset
Päätökset Allianssin kokouksissa ja toimielimissä tehdään ehdottomalla äänten
enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
5. Vaalit
Useamman henkilön vaali: Henkilövaaleissa noudatetaan yhdistyslain 29 § 3.1 mukaista
suhteellista listavaalia, yhden henkilön vaalia lukuun ottamatta. Vaaleissa äänioikeus ja
äänimäärä määräytyvät samoin kuin tämän äänestys- ja vaaliohjesäännön kohdissa 2. ja
3. on määrätty.
Vaaleissa käytetään ehdokaslistoja, joilla voi olla yksi tai useampia nimiä. Jos listalle on
asetettu enemmän kuin yksi henkilö, on listalla olevien henkilöiden keskinäinen järjestys
määrättävä etukäteen. Hallitusta valittaessa on ehdokaslistalla oltava valmiina esitys
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varsinaisesta ja varajäsenestä rinnan sekä näiden ehdokasparien keskinäisestä
järjestyksestä ehdokaslistalla.
Useamman henkilön vaalissa kukin ääni annetaan ehdokaslistalle kokonaisuudessaan.
Ääntenlaskussa ehdokaslistalla ensimmäiseksi merkitty saa vertausluvukseen koko
listan saaman äänimäärän, toiseksi merkitty puolet siitä, kolmanneksi merkitty
kolmasosan jne. Valituksi tulee ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä
niin monta kuin on valittavia. Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdelle ehdokaslistalle.
Ehdokkuuteen on saatava ehdolle asettuvan suostumus.
Yhden henkilön vaalissa valittavan tulee saada ehdoton enemmistö järjestön
kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella ei kukaan
ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, johon
pääsevät seuraavalle äänestyskierrokselle kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Tyhjiä
ja hylättyjä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi.

