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OULUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS
1 § Vaalien järjestäminen ja ajankohta
Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden äänestyksellä enemmistövaalitapaa noudattaen joka neljäs
vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana.
Vaalien toimittamiseksi hallintoneuvosto valitsee vaalilautakunnan, jonka tehtävistä
on tarkemmin määrätty tässä vaalijärjestyksessä.
Osuuspankilla voi olla yksi tai useampi vaalipiiri. Hallintoneuvosto päättää vaalipiirien lukumäärän ja vaalipiirit ennen vaalin toimittamista. Vaalipiirien määrittämisellä on pyrittävä edistämään omistaja-asiakkaiden monipuolista edustusta edustajistossa ottaen huomioon osuuspankin koko toimialue ja omistaja-asiakaskunnan
rakenne.
Hallintoneuvosto vahvistaa vaalipiiristä ja mikäli vaalipiirejä on useampia, vaalipiireistä valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Edustajiston jäsenten vaalipiirikohtaisen lukumäärän on määräydyttävä samassa suhteessa kuin kuhunkin vaalipiiriin kuuluu osuuspankin omistaja-asiakkaita. Jokaisesta vaalipiiristä on kuitenkin
valittava vähintään yksi edustajiston jäsen.

2 § Äänestystapa
Äänestys toimitetaan hallintoneuvoston päättämällä tavalla tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla ("sähköinen vaalipalvelu"). Hallintoneuvoston
on lisäksi päätettävä äänestysmenettelystä, joka turvaa niiden omistaja-asiakkaiden
mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan, joilla ei ole mahdollista käyttää sähköistä
vaalipalvelua, kuten äänestämismahdollisuudesta erikseen ilmoitettavissa osuuspankin toimipisteissä. Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisen vaalipalvelun
sekä muun hallintoneuvoston päättämän äänestysmenettelyn yhdistelmänä.
Omistaja-asiakkaiden osallistuminen äänestykseen ja vaalisalaisuuden säilyminen
sekä ääntenlaskennan oikeellisuus tulee riittävällä tavalla turvata.
Äänestysaika tulee määrätä vähintään kymmenen (10) päivän pituiseksi.

3 § Äänioikeus
Äänioikeus on jokaisella osuuspankin omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty
omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana ennen
äänestyksen alkamista ja joka on vaalien alkaessa edelleen omistaja-asiakkaana.
Äänioikeus on sekä luonnollisilla henkilöillä että oikeushenkilöillä. Oikeushenkilöiden
äänioikeuden käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päättää vaalilautakunta.
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Äänioikeutettu omistaja-asiakas on oikeutettu vaalissa äänestämään vain sen vaalipiirin ehdokasta, johon omistaja-asiakas kuuluu.
Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla on vaalissa yksi ääni ja omistajaasiakas voi äänestää enintään yhtä ehdokasta.
Omistaja-asiakas ei voi äänestää toisen omistaja-asiakkaan, joka on luonnollinen
henkilö, puolesta valtakirjaa käyttäen.

4 § Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen edustajistoon on hyvämaineinen, osuuspankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen.
Vaalikelpoinen edustajistoon ei ole kuitenkaan:
 osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva
 osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja tehtävässä
oloaikanaan ja tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana
 hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tehtävässä oloaikanaan
 Keskusyhteisön tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva.
Vaalikelpoinen osuuspankin omistaja-asiakas voi asettua ehdolle vain siinä vaalipiirissä, johon hän kuuluu.

5 § Vaalilautakunta
Osuuspankin hallintoneuvosto nimittää vaalien toimittamiseksi vaalilautakunnan,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta jäsentä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja puolet lautakunnan jäsenistä on saapuvilla.
Vaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla:
- ehdokas,
- ehdokkaan aviopuoliso, avopuoliso tai ehdokkaan kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö,
- ehdokkaan lapsi, sisarus eikä ehdokkaan vanhempi, isovanhempi eikä
- vajaavaltainen henkilö.
Vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokkaaksi esitetyn kannattajana.
Vaalilautakunta päättää vaalien toimittamiseen liittyvistä seikoista ja vahvistaa vaalien tuloksen.

6 § Omistaja-asiakkaiden tiedottaminen ehdokasasettelusta
Vaalien ajankohdasta, vaalipiireistä, valittavien edustajien lukumäärästä vaalipiireittäin ja ehdokasasettelusta ilmoitetaan omistaja-asiakkaille vaalilautakunnan päättämällä tavalla kirjallisesti julkaisemalla siitä ilmoitus omistaja-asiakkaiden keskuuteen leviävässä lehdessä tai sähköisesti osuuspankin internetsivuilla tai muussa
sähköisessä kanavassa.
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7 § Ehdokkaiden asettaminen
Päästäkseen ehdokkaaksi edustajiston vaaleissa, omistaja-asiakkaan tulee olla vaalikelpoinen ja hänellä tulee olla vähintään yhden (1) muun omistaja-asiakkaan kannatus. Kannattajan ei tarvitse olla samasta vaalipiiristä kuin esitetyn ehdokkaan.
Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
Ilmoitus ehdokkaan asettamiseksi ("ehdokasilmoitus") on laadittava ja toimitettava
vaalilautakunnalle vaalilautakunnan päättämällä menettelyllä. Ilmoitukseen tulee
sisältyä ehdokkaan suostumus sekä ehdokasta kannattanut omistaja-asiakas.

8 § Ehdokkaiden vahvistaminen vaalilautakunnassa
Vaalilautakunnan on tarkastettava ehdokasilmoitukset. Vaalilautakunta hyväksyy
ehdokasilmoitukset, pyytää ehdokasilmoituksen korjaamista tai hylkää ehdokasilmoituksen.
Vaalilautakunnan on hylättävä ehdokasilmoitus, jos ehdokkaaksi esitetty ei ole vaalikelpoinen edustajiston vaaleissa, ehdokkaan suostumusta ei ole toimitettu vaalilautakunnalle, tai ehdokkaalla ei ole vaalijärjestyksen edellyttämää yhtä (1) kannattajaa.
Jos kannattaja ei ole osuuspankin omistaja-asiakas tai hän on kannattanut useampaa ehdokasta kuin tämän vaalijärjestyksen mukaan on sallittua, vaalilautakunnan
on kehotettava esitettyjä ehdokkaita, joita asia koskee, korjaamaan ehdokasilmoituksiaan, ellei heillä ole jo muuten riittävää kannatusta ehdokasilmoituksen hyväksymiseksi.
Vaalilautakunnan on annettava korjauskehotuksen antamisen jälkeen vähintään
seitsemän (7) päivää aikaa korjata ehdokasilmoitusta. Korjauskehotus voidaan antaa sähköisesti, puhelimitse tai kirjeitse.
Vaalilautakunta vahvistaa ehdokkaat hyväksyttyjen ehdokasilmoitusten mukaisesti.
Ehdokkaat jaotellaan vaalipiireittäin, mikäli vaalipiirejä on enemmän kuin yksi.
Ehdokkaat esitetään äänestysohjeissa vaalipiireittäin aakkosjärjestyksessä.
Vaalilautakunta numeroi ehdokkaat juoksevasti aakkosjärjestyksessä alkaen numerosta kaksi (2).
Vaalilautakunta voi päättää, ettei vaaleja ole tarpeen toimittaa, jos ehdokkaita ei ole
enempää kuin valittavien määrä.

9 § Äänestysohjeet
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Äänestysohjeiden on oltava äänioikeutetun omistaja-asiakkaan käytettävissä viimeistään äänestyksen alkaessa. Äänestysohjeina on annettava tiedot ehdokkaista,
äänestyksen ajankohdasta ja äänestysmenettelystä.
Sähköisesti äänestettäessä omistaja-asiakas saa äänestysohjeet sähköisessä vaalipalvelussa. Niiden omistaja-asiakkaiden osalta, joilla ei ole mahdollisuutta äänestää
sähköisesti, äänestysohjeet on toimitettava kirjallisesti.
Äänestysohjeet julkaistaan lisäksi pankin internetsivuilla.

10 § Äänestäminen
Vaalilautakunta päättää äänestyksessä käytettävistä menettelytavoista. Äänestyksessä käytettävät menettelytavat on toteutettava siten, että omistaja-asiakkaiden
osallistuminen äänestykseen, vaalisalaisuus ja ääntenlaskennan oikeellisuus eivät
vaarannu.
Äänioikeutettu omistaja-asiakas merkitsee sähköisessä vaalipalvelussa äänestysohjeiden mukaisesti sen ehdokkaan, jolle hän antaa äänensä.
Muussa kuin sähköisessä äänestyksessä omistaja-asiakkaan on merkittävä äänestämänsä ehdokas äänestysohjeiden mukaisesti merkitsemällä selvästi ehdokasnumero äänestyslippuun. Omistaja-asiakas ei saa tehdä äänestyslippuunsa muita
merkintöjä. Äänestyslippu on palautettava annettujen äänestysohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.
Äänioikeuden käyttäneistä omistaja-asiakkaista on pidettävä kirjaa.
Mikäli omistaja-asiakas vähintään viisi (5) päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä luotettavasti osoittaa, että
− hän ei ole saanut äänestysasiakirjoja,
− äänestysasiakirjat ovat virheelliset,
− äänestysasiakirjat ovat hävinneet tai turmeltuneet tai
− hänellä ei ole mahdollisuutta sähköiseen äänestykseen,
vaalilautakunta voi pyynnöstä antaa hänelle uudet äänestysasiakirjat.

11 § Äänten hyväksyminen ja laskenta
Vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä. Vaalilautakunta voi antaa ääntenlaskennan suoritettavaksi myös kolmannelle taholle edellyttäen, että ääntenlaskennan oikeellisuus ja vaalisalaisuuden toteutuminen voidaan turvata.
Annettu ääni on mitätön, jos
− ääntä annettaessa on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero
− ääntä annettaessa on tehty muu kuin edellä 10 §:ssä sallittu merkintä
− annetusta äänestä ei selvästi ilmene, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut
− postitse tapahtuvassa äänestyksessä on käytetty muuta kuin vaalilautakunnalta
saatua äänestyslippua
− postitse tapahtuvassa äänestyksessä äänestyslippu palautetaan muulla kuin
äänestysohjeissa määrätyllä tavalla
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−
-

annettu ääni on saapunut liian myöhään
ei pystytä luotettavalla tavalla varmistumaan siitä, että äänen on antanut
osuuspankin äänioikeutettu omistaja-asiakas.

Annetun äänen mitätöinnin ratkaisee lopullisesti vaalilautakunta.

12 § Vaalien tuloksen määräytyminen
Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä.
Valituiksi edustajiston jäseniksi tulevat ne, jotka ovat saaneet vaalissa eniten ääniä.
Mikäli vaalipiirejä on useampia, valituiksi edustajiston jäseniksi tulevat ne, jotka ovat
saaneet vaalissa eniten ääniä vaalipiirissään. Vaalilautakunta arpoo edustajistoon
valituksi tulevan tai tulevat ehdokkaat niiden keskuudesta, jotka ovat saaneet saman äänimäärän vaalissa, mikäli saman äänimäärän saaneet ehdokkaat eivät,
edustajistoon valittavien jäsenten lukumäärä huomioiden, muutoin tulisi valituiksi.
Edustajiston varajäseniä ovat valitsematta jääneet ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä. Mikäli vaalipiirejä on useampia, edustajiston varajäseniä ovat valitsematta
jääneet ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä vaalipiireittäin. Vaalilautakunnan on
tarvittaessa arvottava kahden tai useamman varajäsenen keskinäinen järjestys, jos
näillä on sama äänimäärä.
Jos edustajiston jäsenen tehtävä päättyy kesken toimikauden, hänen tilalleen edustajistoon tulee varajäsen vaalilautakunnan vahvistaman vaalin tuloksen mukaisesti.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen
Laskettuaan hyväksytyt äänet ja arvottuaan tarvittaessa saman äänimäärän saaneiden ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen, vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen. Vaalin tuloksesta on ilmettävä valittujen edustajiston jäsenten ja heidän varajäsentensä nimet ja äänimäärät sekä se mistä vaalipiiristä jäsen on tullut valituksi.
Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksen viipymättä vaalin tuloksen vahvistamisen
jälkeen joko kirjallisesti julkaisemalla siitä ilmoitus omistaja-asiakkaiden keskuuteen leviävässä lehdessä tai sähköisesti osuuspankin internetsivuilla tai muussa
sähköisessä kanavassa.
Vaalin tuloksena ilmoitetaan valittujen edustajiston jäsenten nimet ja äänimäärät
sekä se mistä vaalipiiristä jäsen on tullut valituksi. Samat tiedot julkaistaan vaalilautakunnan päättämästä määrästä varajäseniä.
Vaalilautakunta ilmoittaa kirjallisesti ja viipymättä valituille edustajiston jäsenille valituksi tulemisesta.

