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Tuotantotalouden Kilta Prodekon 
vaaliohjesääntö 
Hyväksytty kiltakokouksessa 26.2.2019 

 
 

1§             Vaalikokouksen koollekutsuminen 
Vaalikokous pidetään kahdessa osassa, joiden välillä kokous keskeytetään vähintään 
seitsemäksi (7) vuorokaudeksi, mutta enintään kahdeksikymmeneksiyhdeksi (21) 
vuorokaudeksi. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen molempien osien aika ja 
paikka. Kokous on kutsuttava koolle siinä järjestyksessä, kuin säännöissä erikseen 
määrätään. 

2§             Vaalitapa 
Henkilövaaleissa tullaan nuodattamaan siirtoäänivaalitapaa. Vaaleissa äänestäjä asettaa 
äänestysjärjestelmään mieleisensä ehdokkaat mieluisuusjärjestyksessä. Äänestäjä saa 
merkitä paremmuusjärjestykseen niin monta ehdokasta kuin haluaa. Tämän jälkeen läpi 
päässeet ehdokkaat ratkaistaan kolmessa vaiheessa 

1. Kustakin vaalilipusta lasketaan yksi kokonainen ääni kyseisessä lipussa 
ensimmäiseksi merkitylle ehdokkaalle. 

2. Äänikynnyksen ylittäneet ehdokkaat katsotaan valituiksi. Kultakin valitulta 
siirretään ylijäämä-osa kustakin hänen saamastaan äänestä kyseisellä vaalilipulla 
seuraavaksi merkitylle ehdokkaalle. 

3. Jos paikkoja on edelleen täyttämättä kun kaikki ylijäämä-äänet on siirretty, 
karsitaan pois vähimmässä äänimäärässä oleva ehdokas ja kukin tälle laskettu 
ääni siirretään kyseisessä vaalilipussa seuraavaksi merkitylle ehdokkaalle 
suhteessa ehdokkaiden saamiin ääniin. 

Äänikynnys lasketaan käyttämällä Droop quo’ta ää"#$
%&'(&$ * +

+ 1. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee arpa. Vaalikokouksessa ei saa käyttää valtakirjoja. 

3§             Puheenjohtajan valinta 
Hallituksen puheenjohtaja valitaan vaalikokouksen ensimmäisessä osassa. Ehdokkaaksi 
voi asettua ilmoittamalla siitä killan puheenjohtajalle. Killan puheenjohtajan velvollisuus 
on tiedottaa kiltalaisia puheenjohtajaehdokkaista viipymättä ehdokkaaksi asettumisen 
jälkeen. Puheenjohtajaehdokkailla on oikeus asettaa kiltahuoneelle mainoksia, sikäli kuin 
se ei haittaa killan muuta tiedotustoimintaa. 
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4§             Uuden puheenjohtajan rooli hallitusta 
muodostettaessa 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalin välissä kokous keskeytetään kokouskutsun 
yhteydessä ennalta määrätyksi ajaksi. Tänä aikana uuden puheenjohtajan tehtävänä on: 
1)   tiedottaa jäsenistöä hallituksessa ja toimihenkilönä toimimisesta 
2)   järjestää hallitus- ja toimihenkilöehdokkaille mahdollisuus esittäytyä jäsenistölle 
3)   järjestää jäsenistölle mahdollisuus esittää kysymyksiä hallitus- ja 
toimihenkilöehdokkaille 
Hallituksen kokoonpanon tulee noudattaa mitä Tuotantotalouden Kilta Prodekon 
säännöissä siitä on säädetty. 

5§             Hallituksen rakenteesta päättäminen 
Kiltakokous päättää kokouksen ensimmäisessä osassa hallituksen rakenteesta istuvan 
hallituksen pohjaesityksen perusteella. 

6§             Hallituksen jäsenten valinta 
Hallituksen jäsenet valitaan vaalikokouksen toisessa osassa. Kaikilla paikalla olevilla 
killan varsinaisilla jäsenillä on oikeus asettua ehdolle ja ehdottaa henkilöitä hallitukseen. 
Kustakin hallituspaikasta päätetään erikseen. Mikäli jollekin hallituspaikalle on useampia 
ehdokkaita, äänestetään. 

7§             Toimihenkilöiden ja toimikuntien valinta 
Toimihenkilöt ja toimikunnat valitaan vaalikokouksen toisessa osassa. Kaikilla paikalla 
olevilla killan varsinaisilla jäsenillä on oikeus asettua ehdolle ja ehdottaa henkilöitä killan 
toimihenkilöiksi ja toimikuntiin. Lisäksi killan toimihenkilöiksi ja toimikuntiin voidaan valita 
myös muita kuin killan jäseniä. Mikäli johonkin toimeen on useampia ehdokkaita kuin 
paikkoja, äänestetään. 
 
 


