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I luku Yleisiä määräyksiä
Vaalit
1 Kepa ry:n päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajien ja hallituksen valinnassa.
Yhdistyksen säännöissä todetaan jäsenjärjestön äänikelpoisuus ja ehdot, joilla se voidaan evätä
sekä miten jäsenjärjestöillä käytettävissä oleva äänimäärä määräytyy. Tämä vaalijärjestys
ohjeistaa yhdistyksen henkilövaalien valmisteluissa ja toimittamisessa noudatettavista periaatteista
ja menettelytavoista.
2 Kepan hallituksen vaalissa valitaan hallitukseen Kepan sääntöjen 9§ mukaisesti puheenjohtaja,
kaksi varapuheenjohtajaa sekä kaksitoista muuta varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä tämän
vaalijärjestyksen määräämällä tavalla. Hallituksen vaali toimitetaan joka toinen vuosi lokamarraskuussa pidettävän yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä.
Äänioikeus ja edustus
3 Vaalissa on äänioikeus yhdistyksen sääntöjen 18§ mukaisesti niin, että jokaisella jäsenjärjestöllä,
jolla on alle 25.000 jäsentä, on yksi äänivaltainen edustaja ja jäsenellä, jolla on 25.000 jäsentä tai
enemmän, on kaksi äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä, joka on säätiö, on yksi ääni, kuitenkin niin,
että kaksi ääntä on sellaisella säätiöllä, joka viimeisimmän tilitarkastetun ja vahvistetun
tilinpäätöksensä mukaan on käyttänyt varoja vähintään kymmenen miljoonaa euroa vuodessa
sellaisiin toimintoihin, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 §:n mukaisesti toimii.
Äänioikeus ja -määrä todetaan vaalivuoden syyskokoukseen rekisteröinnin yhteydessä.
4 Jokaisella edustajalla on vaalissa yksi (1) ääni. Jäsenjärjestö, jolla sääntöjen 18§ mukaan on
kaksi äänivaltaista edustajaa, voi valtuuttaa yhden edustajan käyttämään molemmat äänet.
Samoin järjestö voi halutessaan myöntää valtakirjalla edustuksensa ja äänioikeutensa käytön
toisen jäsenjärjestön edustajalle. Kepan sääntöjen §18 mukaisesti sama henkilö voi samassa
yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta.
Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.
Valtakirja on pätevä ainoastaan, jos sen on allekirjoittanut henkilö, jolla on yhdistyksen
nimenkirjoitusoikeus. Valtakirjasta tulee ilmetä, kuinka monta ääntä valtuutetulla edustajalla on
valtuuttavalta järjestöltä käytössään.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
II luku Vaalivaliokunta
5 Yhdistyksen sääntöjen §20 mukaisesti syyskokouksesssa suoritettavia vaaleja valmistelee
vaalivuoden syyskokousta edeltävässä kevätkokouksessa asetettu vaalivaliokunta, johon valitaan
hallituksen esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta jäsentä, joiden tulee edustaa
yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman monipuolisesti. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa ottaa itselleen sihteerin.
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6 Yhdistyksen sääntöjen §20 mukaan vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu
ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi
valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. Tätä ennen vaalivaliokunnan tulee pyytää
yhdistyksen jäseniltä esityksiä ehdokkaiksi vaalivuoden syyskokouksessa täytettäviin
luottamustoimiin.
Hallituksen jäsentä ei saa valita vaalivaliokuntaan. Vaalivaliokunta ei saa ehdottaa jäseniään
syyskokouksessa täytettäviin luottamustoimiin.
7 VVK valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. VVK on
päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään puolet jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja äänten mennessä
tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
8 VVK:n kokouksista pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri
allekirjoittavat.
III luku Ehdokas
Hallitus ja puheenjohtajat
9 Jokainen järjestö, joka vaalivuoden maaliskuussa on Kepan jäsenrekisterissä, voi esittää
ehdokkaansa hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajiksi tai puheenjohtajaksi ilmoittamalla asiasta
VVK:lle käyttäen VVK:n hyväksymää ja tarkoitusta varten laadittua lomaketta (ehdokasilmoitus) tai
ilmoittamalla vastaavat tiedot vapaamuotoisella ilmoituksella. Ehdokasilmoituksessa tulee olla
ehdokkaan nimi, perusteet hänen valinnalleen hallitukseen sekä yhdistyksen
nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus.
VVK:lle jätetyt asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat ovat esillä tarkoitusta varten varatulla
ilmoitustaululla Kepan toimistossa sekä jäsenjärjestöille avoimessa verkkosivustossa.
10 VVK kokoaa jäsenjärjestöjen esittämistä ehdokkaista listan, jonka pohjalta se tekee esityksen
Kepan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja hallituksesta yhdistyksen vaalivuoden
syyskokoukselle. Ehdokasluetteloa päivitetään sitä mukaa, kun VVK:lle lähetetään esityksiä.
Puheenjohtajan vaalin valmistelu
11 VVK:n saatua tiedon puheenjohtajalta, ettei tämä ole enää käytettävissä tai vastaavasti, jos
VVK päättää olla esittämättä puheenjohtajaa uudelle hallituskaudelle tai VVK on saanut
jäsenjärjestöiltä esityksen uudeksi puheenjohtajaksi, VVK:n tulee ilmoittaa asiasta ilman
tarpeetonta viivytystä jäsenjärjestöille. Ilmoitus on Kepan toimiston vaaleja varten asetetulla
ilmoitustaululla, jäsenjärjestöille avoimella verkkosivustolla sekä sähköpostilistalla, jonka VVK
katsoo parhaiten tavoittavan koko suomalaisen kehitysmaaliikkeen.
12 VVK:n on kirjattava puheenjohtajaehdokaslistaan kaikkien niiden nimet, joita jäsenjärjestöt ovat
sille ehdottaneet.
13 VVK vastaa järjestelyistä, joiden avulla puheenjohtajaehdokkaat voivat esittäytyä ja vastaavasti
jäsenjärjestöjen on mahdollista tutustua ehdokkaisiin. VVK:n tehtävänä on myös huolehtia, että
järjestelyt ovat asianmukaiset eivätkä aseta jäsenjärjestöjä eriarvoiseen asemaan niiden koon,
tietohallinnon ja käyttöjärjestelmien tai yhteydenpitovälineiden suhteen. Samoin järjestelyjen avulla
VVK:n on taattava kullekin ehdokkaalle tasaveroiset mahdollisuudet esittäytyä ja tuoda
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näkemyksiään esille.
14 VVK:n järjestelyjen avulla tapahtuva ehdokasesittely sekä puheenjohtajuudesta ja ehdokkaista
käydyn keskustelun on oltava avointa paitsi jäsenistölle, myös laajemmalle
kansalaisyhteiskunnalle. Esittelyt, keskustelut sekä muut tapahtumat, joista VVK vastaa, on
järjestettävä viimeistään elokuusta lähtien, muttei enää kahta viikkoa ennen yhdistyksen
syyskokousta.
IV luku Ehdokasasettelun vahvistaminen
15 VVK:n on viimeistään kuukausi sen jälkeen kun yhdistyksen kevätkokous on sen valinnut,
tiedotettava ehdokasasettelusta, asiakirjoista sekä minne VVK pyytää ne lähetettäväksi ja mihin
määräaikaan mennessä. Vaalivaliokunnan ehdokasasettelulle asettaman määräajan on oltava
vähintään kuusi (6) viikkoa. Määräajasta syyskokoukseen, jossa vaalit toimitetaan pitää olla
vähintään kuusi (6) viikkoa.
16 VVK kokoontuu käsittelemään sille lähetettyjä ja tämän vaalijärjestyksen 9 § tarkoittamia
asiakirjoja sekä hyväksyy ehdokaslistaan otettaviksi ne hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaat, joita
koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja määräajassa sille jätetty.
Mikäli saatuja hallitusehdokkaita on vähemmän kuin 12 (kaksitoista) ja 6 (kuusi) varajäsentä, voi
VVK täydentää ehdokaslistaa pyytämällä esityksiä sen valitsemilta jäsenjärjestöiltä.
Jos ehdokasilmoitus on puutteellinen tai virheellisesti laadittu, tästä on viipymättä huomautettava
ehdokkaalle ja esittävän jäsenjärjestön puheenjohtajalle. Huomautus on annettava myös
ehdokkaalle, joka tai jonka järjestö ei ole vaalikelpoinen.
Huomautus on annettava kirjallisena.
Ehdokkailla ja järjestöillä, joille VVK on antanut huomautuksen, on oikeus kolmen (3) arkipäivän
kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet huomautuksen VVK:lta, tehdä sille oikaisu. Oikaisu on tehtävä
kirjallisesti ja ehdokkaan tai esittävän järjestön puheenjohtajan on se allekirjoitettava.
17 VVK kokoontuu, tämän vaalijärjestyksen 16 § 4 momentissa mainitun oikaisuajan kuluttua
umpeen, vahvistamaan lopullisen ehdokaslistan.
Jos tämän vaalijärjestyksen 16 § 4 momentissa mainittua oikaisua ei ole tehty tai ilmoitus on
edelleen puutteellinen tai virheellisesti laadittu, on ehdokasilmoitus hylättävä.
VVK:n tämän vaalijärjestyksen 16 § 1 momentissa ja 17 § 1 momentissa mainittuja päätöksiä
koskevat asiakirjat ovat nähtävillä VVK:n sihteerillä.
18 Jos hallitukseen on esitetty useampia ehdokkaita kuin hallituksessa on paikkoja, ja VVK on
hyväksynyt nämä esitykset, on sen laatimasta esityksestä Kepan uudeksi hallitukseksi käytävä ilmi
kaikkien ehdokkaiden nimet ja järjestöt, jotka ovat tehneet esityksen ehdokkaasta.
Jos puheenjohtajaksi ei ole esitetty useampaa kuin yhtä henkilöä, ei VVK ryhdy toimenpiteisiin
kuten on määrätty tämän vaalijärjestyksen kohdissa 11 § - 14 § koskien puheenjohtajavaalin
valmisteluja.
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V Vaalitoimituksen valmistelu
19 VVK hyväksyy vaalissa käytettävät äänestysliput ja huolehtii niiden hankinnasta.
Äänestyslipuissa on oltava merkintä siitä, missä vaalissa niitä käytetään sekä paikka ehdokkaan
nimen merkitsemistä varten.
VVK vastaa siitä, että vaalivuoden syyskokouksessa on riittävästi äänestyslippuja.
20 Vaalitilaisuuden aika ja äänestyspaikka ilmenee syyskokouksen tai erikseen kokoon kutsutun
ylimääräisen kokouksen kokouskutsusta. Kutsut on lähetettävä viimeistään 14 päivää ennen
yhdistyksen kokousta, kuten Kepan säännöissä, 16§, määrätään. Kutsut toimitetaan
jäsenjärjestöille jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen yhdessä kokouksen muun asiakirjapostin yhteydessä sekä jäsenjärjestöille
avoimella verkkosivustolla.
VVK antaa tarvittaessa ohjeistusta kampanjoinnin muodoista ja käytännön järjestelyistä ja valvoo
niiden noudattamista.
VI luku Vaalivaliokunnan esitykset
21 VVK:n laatima esitys uudeksi hallitukseksi on syyskokouksen pohjaesityksenä.
22 VVK:n laatiman esityksen Kepan uudeksi hallitukseksi sekä täydellisen luettelon kaikista
hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaista on oltava esillä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
vaalivuoden syyskokousta Kepan toimiston ilmoitustaululla sekä jäsenjärjestöille avoimella
verkkosivustolla. Kopio VVK:n esityksestä sekä täydellisestä ehdokasluettelosta lähetetään
yhdessä syyskokouksen asiakirjojen kanssa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, kuten
Kepan säännöissä, 16§, määrätään.
23 Jos puheenjohtajaksi esitetään useampaa kuin yhtä henkilöä, VVK kokoaa luettelon esitetyistä
ehdokkaista. Ehdokaslistasta ilmenee ehdokkaan nimen lisäksi häntä esittäneet jäsenjärjestö ja
mahdolliset muut tahot sekä ehdokkaan yhteydet, mahdolliset puoluesidonnaisuudet ja
yhteiskunnallinen toiminta. Lomakkeen muodon ja siihen kunkin ehdokkaan kohdalle kootun tekstin
hyväksyy VVK.
Ehdokaslistan julkaisua ja jakelua koskevat määräykset on annettu tämän vaalijärjestyksen
kohdissa 9 § ja 11 § - 13 §.
VII luku Vaalitoimitus
Toimittamiseen liittyviä yleisiä määräyksiä
24 Luettelo äänioikeutetuista jäsenjärjestöistä, jotka ovat edustettuina ja äänimäärät vahvistetaan
vaalivuoden syyskokouksessa sen esityslistan määräämässä asiakohdassa.
25 Äänioikeutetulle annetaan äänestyslippu vaalivuoden syyskokouksen rekisteröinnin yhteydessä.
VVK:n keskuudestaan valitseman edustajan on todettava jokaisen äänioikeuttaan käyttävän
henkilöllisyys.
26 Ennen äänestyksen alkua on VVK:n keskuudestaan valitseman edustajan ja ensimmäisen
äänestäjän todettava, että vaaliuurna on tyhjä.
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27 Äänestyspisteessä ja sen välittömässä läheisyydessä ei saa vaalitoimituksen aikana pitää
puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutenkaan vaikuttaa tai
yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen.
Läsnä olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita VVK antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja
äänestyksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi.
28 VVK käsittelee vaalitoimituksessa esiintyvät epäselvyydet välittömästi asian ilmettyä.
Äänestys hallituksesta
29 Hallitus valitaan puheenjohtajia lukuun ottamatta ns. blokkina. Vastaehdotusten on näin ollen
myös oltava esityksiä koko hallituksen ehdotetuksi kokoonpanoksi. Puheenjohtajien osalta voidaan
tehdä esityksiä yksittäisistä henkilöistä.
Jos vastaehdotuksia on useampia kuin yksi, niistä äänestetään ensin ja voittanut vastaehdotus
asetetaan VVK:n esitystä vasten.
30 Hallitusvaalit toimitetaan pääsääntöisesti avoimella käsiäänestyksellä. Mikäli äänioikeutetulla on
useampi kuin yksi ääni johtuen joko järjestön koosta tai äänioikeutetulle luovutetuista valtakirjoista,
äänioikeutettu kohottaa tarkoitusta varten annetun merkin tai merkit, joista ilmenee edustajan
kullekin ehdotukselle antama äänimäärä.
Äänestys puheenjohtajasta
31 Mikäli puheenjohtajaksi esitetään useampaa kuin yhtä henkilöä, vaali toimitetaan aina suljetulla
lippuäänestyksellä.
VIII Vaalin tuloksen määrääminen
Annettujen äänten laskenta
32 Avointa äänestystapaa käytettäessä äänten laskennan suorittavat syyskokouksessa nimetyt
ääntenlaskijat.
Suljetussa lippuäänestyksessä ääntenlaskijat ottavat annetut äänestysliput uurnasta ja laskevat ne
aukaisemattomina. Samalla käytettyjen äänien määrää verrataan käytettävissä olleiden äänien
määrään, joka on vahvistettu aiemmin kokouksessa 25§ mukaisesti. Tämän jälkeen äänestysliput
avataan ja tarkastetaan. Mitättömiksi katsottavat äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Jäljellä
olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput pannaan eri
ryhmiksi.
Ääntenlaskennasta tehtävään pöytäkirjaan merkitään annettujen äänien kokonaismäärä ja niiden
lukumäärä kussakin tämän pykälän 2 momentissa mainitussa ryhmässä.
33 Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole VVK:lta saatu tai siitä ei käy yksiselitteisesti ilmi
äänestäjän tahto.
34 VVK:n keskuudestaan valitsemat edustajat, joita on vähintään kolme (3) päättävät
äänestyslippujen hylkäämisestä.
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IX luku Erityisiä määräyksiä
35 Mikäli ehdokas syyllistyy tämän vaalijärjestyksen vastaiseen vilppiin, VVK:n on todettava
ehdokkaan menettäneen vaalikelpoisuutensa. Vaalikelpoisuuden menettänyt katsotaan pysyvästi
estyneeksi yhdistyksen toiminnasta kyseisen vaalikauden aikana.
36 VVK:n tulee huolehtia vaalissa syntyneiden asiakirjojen ja äänestyslippujen
säilyttämisestä lukitussa paikassa, kunnes valitusaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on
ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään Kepan arkistoon.
37 Mikäli tässä vaalijärjestyksessä mainitun määräajan viimeinen päivä tai määräpäivä sattuu
pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi, siirtyy se seuraavaan arkipäivään.
38 VVK:n päätöksistä voidaan valittaa sille yhdistyskokoukselle, jonka käsiteltäväksi VVK on
valmistellut esityksensä.
39 Tätä vaalijärjestystä voi yhdistyskokous muuttaa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Tämä vaalijärjestys tulee voimaan yhdistyskokouksen päätöksellä välittömästi.

6 (6)

