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Piraattipuolue ry:n vaalijärjestys

1 § Jäsenäänestykset
Tässä vaalijärjestyksessä annetaan Piraattipuolue ry:n sääntöjä täydentävät määräykset sääntöjen 
15 ja 16 §:ssä tarkoitettujen jäsenäänestysten järjestämistä varten. Jäsenäänestys toteutetaan 
postiäänestyksenä.

2 § Ehdokkaiden nimeämisen aloittaminen ja päättäminen
Hallitus tekee hyvissä ajoin päätöksen ehdokkaiden nimeämisen aloittamisesta jäsenäänestystä 
varten. Samalla päätetään siitä, milloin ehdokkaiden nimeäminen päättyy. Hallitus tiedottaa 
päätöksestä kaikille jäsenille.

Yhdistyksen sääntöjen 18 §:ssä tarkoitettu puolueen jäsen, joka haluaa nimetä ehdokkaan 
jäsenäänestykseen, ilmoittaa siitä hallitukselle. Samalla hän ilmoittaa vähintään 20 yhdistyksen 
sääntöjen 18 §:ssä tarkoitettua henkilöä, jotka kannattavat ehdokkaan nimeämistä. Ehdokkaan 
nimeäjä ja nimeämisen kannattajat tulee yksilöidä riittävästi. Hallitus tekee hyvissä ajoin 
päätöksen siitä, miten nimeäjä ja kannattajat tulee yksilöidä, ja tiedottaa päätöksestä kaikille 
jäsenille.

3 § Jäsenäänestykseen nimettyjen ehdokkaiden toteaminen
Kun 2 §:ssä tarkoitettu aika ehdokkaiden nimeämiseksi on päättynyt, hallitus kokoontuu 
viipymättä toteamaan nimetyt ehdokkaat. Jos ehdokkaita on nimetty enintään se määrä, jonka 
puolue voi yhdistyksen sääntöjen 15 tai 16 §:ssä tarkoitetussa vaalissa asettaa ehdokkaita, hallitus 
toteaa, ettei jäsenäänestystä järjestetä. Tällöin hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin 
yhdistyksen kokouksen koolle kutsumiseksi yhdistyksen sääntöjen 15 tai 16 §:stä ilmenevää 
tarkoitusta varten. Muussa tapauksessa hallitus toteaa, että jäsenäänestys on järjestettävä, ja 
ryhtyy tämän vaalijärjestyksen 4 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

4 § Vaalilautakunta
Jäsenäänestyksen järjestämistä varten hallitus asettaa hyvissä ajoin vaalilautakunnan, johon 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi varajäsen. Lautakunnan jäsenenä ei 
voi olla henkilö, joka on asetettu ehdokkaaksi jäsenäänestykseen. Vaalilautakunta on 
päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Hallitus voi erottaa lautakunnan jäsenen, jos tämä laiminlyö 
tehtävänsä. Hallitus täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa, mikäli lautakunnan jäsen eroaa tai 
erotetaan.

5 § Vaalikuulutus ja äänioikeutettujen toteaminen
Vaalilautakunta päättää jäsenäänestyksen toimeenpanon alkamis- ja päättymisajankohdasta ja 
antaa siitä kaikille yhdistyksen jäsenille lähetettävän vaalikuulutuksen, josta tulee ilmetä myös 
äänestykseen asetetut ehdokkaat.

Vaalilautakunta kokoontuu jäsenäänestyksen toimeenpanon alkamista edeltävänä päivänä 
toteamaan äänioikeutetut. Äänioikeutettuja ovat ne henkilöt, jotka ovat yhdistyksen sääntöjen 19 
§:ssä tarkoitettuja jäseniä viimeistään edellä tarkoitetun vaalilautakunnan kokouksen 
alkamishetkellä.

6 § Postiäänestys
Jäsenäänestyksen toimeenpanon alkamispäivänä vaalilautakunta huolehtii vaalikirjeiden 
lähettämisestä kaikille äänioikeutetuille. Vaalikirje sisältää äänestysohjeet, äänestyslipun, 
äänestystodistuksen, äänestyslippukuoren ja palautuskuoren. Äänestäjä sulkee äänestyslipun 
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äänestyslippukuoreen. Äänestäjä allekirjoittaa äänestystodistuksen, sulkee äänestyslippukuoren ja 
äänestystodistuksen palautuskuoreen ja postittaa sen ilmoitettuun osoitteeseen.

7 § Ääntenlaskenta
Vaalilautakunta kokoontuu laskemaan äänet jäsenäänestyksen päättymisajankohtaa seuraavana 
päivänä. Ääntenlaskennassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjen 20 §:ää. Äänestysohjeiden 
vastaisesti täytetyt äänet hylätään. Laskennassa otetaan huomioon ennen äänestyksen 
päättymistä lähetetyt vaalilautakunnan kokouksen alkamiseen mennessä saapuneet äänet. 
Vaalilautakunta vahvistaa äänestyksen tuloksen. Vaalilautakunta tekee äänten laskemista 
koskevasta kokouksestaan pöytäkirjan ja ilmoittaa äänestyksen tuloksesta välittömästi 
hallitukselle.

8 § Hallituksen toimenpiteet äänestyksen jälkeen
Hallitus toteaa äänestyksen tuloksen välittömästi 7 §:ssä tarkoitetun vaalilautakunnalta saamansa 
ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin yhdistyksen 
sääntöjen 15 tai 16 §:ssä tarkoitetun vaalin ehdokasasettelua varten tarvittavien asiakirjojen 
toimittamiseksi viranomaisille.

Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 31.1.2009.

_____________________________ _____________________________

           Puheenjohtaja Pasi Palmulehto                    Sihteeri Ahto Apajalahti


