METSÄLIITON EDUSTAJISTON
VAALIJÄRJESTYS
1 § VAALITAPA
Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä
määrätyn edustajiston jäsenet valitaan
suhteellisilla vaaleilla vaalipiireittäin.
Vaali toimitetaan postiäänestyksenä.
Vaali voidaan myös järjestää joko osaksi
tai kokonaan tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla.
Tällöin noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä soveltuvin osin.
Vaalilautakunnan on samalla erityisesti
huolehdittava toimista, joilla turvataan
jäsenen oikeus asettaa ehdokkaita,
äänioikeuden käyttö ja vaalisalaisuuden
säilyminen.
2 § VAALIAIKA
Vaali toimitetaan joka neljäs vuosi
helmikuun 1. päivän ja kesäkuun
30. päivän välisenä aikana.
3 § VAALILAUTAKUNTA
Hallintoneuvosto asettaa vaalia
toimittamaan vaalilautakunnan, jossa
on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja viisi (5) jäsentä. Vaalilautakunta on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään
kolme muuta jäsentä ovat saapuvilla.
4 § VAALIPIIRIT
Hallintoneuvosto vahvistaa maan jakamisen vaalipiireihin. Vaalipiirejä määrättäessä pyritään noudattamaan Metsäliiton piiriorganisaation mukaisia rajoja.
Vaalipiiristä valitaan yhtä monta edustajaa kuin sen vaaliluetteloon on kirjattu
vaalivuoden tammikuun 1. päivänä
alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliiton jäseniä. Vaalilautakunta vahvistaa edustajien lukumäärän vaalipiireittäin.
5 § VAALILUETTELO
Vaalilautakunta vahvistaa kutakin vaalipiiriä varten vaaliluettelon, johon otetaan
kaikki vaalivuoden tammikuun 1. päivänä
Metsäliiton jäsenluetteloon merkityt
Metsäliiton jäsenet. Jäsen on oikeutettu
äänestämään siinä vaalipiirissä, johon
hänen kotipaikkansa kuuluu. Kotipaikkansa mukaisen vaalipiirin sijasta jäsen
voi äänestää metsätilansa sijaintikunnan
mukaan määräytyvässä vaalipiirissä
ilmoittamalla siitä Metsäliiton jäsenrekisteriin viimeistään vaalivuotta
edeltävän kalenterivuoden loppuun
mennessä. Jäsen tai jäsenen aviopuoliso
voi asettua ehdokkaaksi ainoastaan siinä
vaalipiirissä, johon jäsen on vaaliluettelossa merkitty. Vaaliluettelon
johdosta tehdyt oikaisuvaatimukset
ratkaisee vaalilautakunta.
6 § TIEDOTUS JÄSENILLE
Vaalilautakunta tiedottaa jäsenille vaalin

toimeenpanosta hallintoneuvoston
määräämällä tavalla vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä. Tiedotteessa
on ilmoitettava:
1.
2.
3.
4.

äänestysaika
vaalipiirien rajat
edustajien lukumäärä vaalipiireittäin
kenelle ja mihin mennessä valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja
ehdokaslistat on toimitettava.

7 § VALITSIJAYHDISTYKSET JA
EHDOKASLISTAT
Vähintään kuusi (6) saman vaalipiirin
äänioikeutettua jäsentä voi perustaa
valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen
jäsenten on omakätisesti allekirjoitettava
valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
ja merkittävä siihen jäsennumeronsa.
Perustamisasiakirja on päivättävä ja siinä
on valtuutettava yksi valitsijayhdistyksen
jäsenistä yhdistyksen asiamieheksi ja
toinen hänen varamiehekseen.
Valitsijayhdistys voi asettaa ehdokaslistalleen enintään kaksi kertaa sen määrän sääntöjen 16 §:n mukaan vaalikelpoisia ehdokkaita kuin vaalipiiristä valitaan
edustajia. Ehdokkaaksi asetettu henkilö
ei saa olla oman valitsijayhdistyksensä
jäsen eikä toisen valitsijayhdistyksen
ehdokas. Metsäliiton jäsen saa liittyä
ainoastaan yhteen valitsijayhdistykseen.
Muussa tapauksessa on vaalilautakunnan poistettava jäsenen allekirjoitus
kaikista valitsijayhdistysten perustamisasiakirjoista.
Ehdokaslistaan on merkittävä ehdokkaaksi asetettavan henkilön nimi, henkilötunnus, ammatti tai toimi, kotipaikka,
mahdollinen sähköpostiosoite sekä
hänen tai edustamansa yhteisön jäsennumero Metsäliitossa. Ehdokaslista ei
saa sisältää mitään tunnusta tai vastaavaa merkintää. Valitsijayhdistyksen asiamiehen on toimitettava ehdokaslista ja
valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
todistettavasti vaalilautakunnalle vaalivuoden helmikuun loppuun mennessä.
8 § VALITSIJAYHDISTYSTEN
ASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Vaalilautakunnan on tarkastettava
valitsijayhdistysten jättämät asiakirjat
14 päivän kuluessa niiden viimeisestä
jättöpäivästä lukien. Ehdokaslistoihin
on merkittävä juokseva tunnusnumero
sen mukaisesti kuin ne on toimitettu
vaalilautakunnalle.
Jos havaitaan, ettei valitsijayhdistys ole
laillisesti perustettu tai ettei ehdokkaana
oleva henkilö ole vaalikelpoinen tai että
ehdokaslistassa tai siihen liittyvässä
asiakirjassa on muu virheellisyys, on
asiamiehelle viipymättä todistettavasti
ilmoitettava, ettei ehdokaslistaa ole
hyväksytty sekä hylkäämisen syy. Asiamiehellä on oikeus kuuden (6) päivän
kuluessa vaalilautakunnan päätöksestä
tiedon saatuaan oikaista ne kohdat, jotka

ovat aiheuttaneet ehdokaslistan hylkäämisen. Jollei hän sitä tee, ehdokaslista
on lopullisesti hylättävä. Oikaisua ei saa
tehdä, jos valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa ei ole allekirjoittajina
riittävää määrää äänioikeutettuja, tai
ehdokaslistaa ei ole toimitettu vaalilautakunnalle määräaikana, vaan hylkääminen on näissä tapauksissa lopullinen.
Jos ehdokkaaksi asetettu henkilö on
kuollut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa valitsijayhdistyksen perustamisen
jälkeen, asiamiehellä on oikeus ilmoittaa
vaalilautakunnalle saman valitsijayhdistyksen toinen vaalikelpoinen ehdokas
hänen tilalleen, mikäli ilmoitus on toimitettu vaalilautakunnalle ennen ehdokaslistojen jättämiselle säädetyn määräajan
päättymistä.
9 § EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄT
Vaalilautakunta laatii hyväksytyistä
ehdokaslistoista ehdokaslistojen yhdistelmän vaalipiireittäin. Valitsijayhdistysten ehdokaslistojen keskinäinen järjestys
kunkin vaalipiirin ehdokaslistojen
yhdistelmää varten määrätään arvalla.
Ehdokaslistoille annetaan keskinäisen
järjestyksen mukaan määräytyvä tunnuskirjain, alkaen A-kirjaimesta. Tämän
jälkeen ehdokkaille annetaan juokseva
numero alkaen numerojärjestyksessä
ensimmäisen vaalipiirin listan A ensimmäisen ehdokkaan numerosta 2 ja päättyen viimeisen vaalipiirin viimeisen ehdokaslistan viimeiseksi asetettuun ehdokkaaseen. Ehdokaslistojen yhdistelmästä
on käytävä selvästi ilmi vaalipiiri, jokaisen
ehdokkaan numero, nimi, ammatti tai
toimi, kotipaikka ja ehdokaslistan tunnus.
Näiden tietojen lisäksi yhdistelmässä ei
saa olla mitään muuta kuin yhteinen
tunnus, josta käy selville, mitä vaalia
varten yhdistelmä on laadittu. Ehdokaslistojen yhdistelmä on viipymättä
lähetettävä kyseisen vaalipiirin valitsijayhdistysten asiamiehille.
10 § VALITSIJAYHDISTYKSEN
		EHDOKKAAN POISTO
Jos ennen ehdokaslistojen yhdistelmän
laatimista selviää, että jollekin listalle on
asetettu ehdokkaaksi henkilö, joka ei ole
antanut suostumustaan ehdokkuudestaan sille listalle, vaalilautakunnan on
vaadittaessa poistettava hänen nimensä
kysymyksessä olevalta listalta.
11 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
		VAALIA TOIMITTAMATTA
Jos hyväksytyissä vaalipiirin ehdokaslistoissa mainittujen ehdokkaiden
yhteismäärä on enintään sama kuin
vaalipiiristä valittavien edustajien lukumäärä, tai jos on jätetty vain yksi
ehdokaslista, ei äänestystä toimiteta,
vaan vaalilautakunta nimeää ehdokaslistoissa mainitut ehdokkaat edustajiksi.

12 § ÄÄNESTYSLIPPU
Postiäänestyksessä käytetään äänestyslippua. Äänestyslipussa on oltava
otsikko, jossa mainitaan, missä vaalissa
lippua käytetään, sekä vaalipiirin nimi
ja numero. Sen ehdokkaan numeron
merkitsemistä varten, jolle valitsija antaa
äänensä, on oltava ympyrä ja sen sisäpuolella selvästi havaittava merkintä
Nro....... Tietoliikenneyhteyttä tai muuta
teknistä apuvälinettä käytettäessä
vaalilautakunnan on varmistettava,
että äänestyslippua koskevat
vaatimukset toteutuvat soveltuvin osin.

14 § ÄÄNTEN LASKEMINEN JA
		VAALIN TULOKSEN
		MÄÄRÄÄMINEN

reittäin sekä edustajiksi valitut henkilöt
että ne, jotka sijan joutuessa avoimeksi
lähinnä tulevat valittujen tilalle.

Äänet lasketaan äänestyslippujen
palauttamiselle ja/tai äänestykselle
määrätyn määräajan päätyttyä siten,
että vaalitulos on selvillä viimeistään
kesäkuun 30. päivänä. Äänestyslippu
on mitätön,

15 § VAALIN TULOKSEN
JULKISTAMINEN

-

13 § ÄÄNESTYS
Äänestys tapahtuu postin välityksellä
ja/tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta
teknistä apuvälinettä käyttäen siten, että
vaalisalaisuuden säilyminen turvataan.
Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä,
äänestyslippu, palautuskuori sekä ohjeet
äänestämisestä tietoliikenneyhteyttä tai
muuta teknistä apuvälinettä käyttäen
on lähetettävä suljetussa kirjekuoressa
kullekin vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle jäsenelle Metsäliiton jäsenluetteloon merkityllä osoitteella.
Äänestysaineistoa ei kuitenkaan lähetetä
sellaiselle vaaliluetteloon otetulle
jäsenelle, joka on ennen vaalikuoren
postittamisprosessin alkua kirjallisesti
ilmoittanut eroavansa osuuskunnasta.
Vaalilautakunta määrää, mihin päivään
mennessä vaaliaineisto on lähetettävä
jäsenille, sekä äänestyslippujen viimeisen
palauttamispäivän. Mikäli jäsen ennen
äänestyslipun palauttamiselle annetun
määrä ajan päättymistä osoittaa, ettei
hän ole saanut äänestyslippua tai on
saanut väärän vaalipiirin lipun sen
johdosta, että hänen jäsen luetteloon
ilmoittamansa osoite on muuttunut tai,
että äänestyslippu on hävinnyt tai
turmeltunut, vaalilautakunta antaa
hänelle pyynnöstä uuden äänestyslipun.
Jäsen on oikeutettu äänestämään vain
vaalipiirinsä ehdokaslistoilla olevia
ehdokkaita. Postivaalissa äänestäminen
tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa
äänestyslipussa olevaan ympyrään
oman vaalipiirinsä ehdokaslistojen
yhdistelmästä sen ehdokkaan numeron,
jota hän äänestää. Äänestäjä ei saa
tehdä äänestyslippuun mitään muuta
merkintää. Äänestyslippu on toimitettava suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle postitse, henkilökohtaisesti tai
lähetillä siten, että se on perillä viimeistään vaalilautakunnan ilmoittamana
viimeisenä palauttamispäivänä. Tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käytettäessä vaalilautakunnan
on annettava ohjeet, jotka turvaavat
äänioikeuden ja äänten laskennan oikeudellisuuden. Mikäli jäsen on äänestänyt
sekä postivaalissa että tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen, tietoliikenneyhteydellä tai
muulla teknisellä apuvälineellä annettu
ääni jää voimaan.

-

-

jos äänestyslipussa on merkitsemällä osoitettu useampia kuin yksi
ehdokas;
jos ehdokkaan numero on merkitty
siten, ettei täysin selvästi ilmene,
mitä numeroa merkintä tarkoittaa;
jos äänestyslippu palautetaan 		
muussa kuin jäsenelle vaalitoimitusta varten toimitetussa palautus
kuoressa;
jos samassa palautuskuoressa on
useita äänestyslippuja;
jos äänestyslippuun on tehty asiaton
merkintä;
jos äänestyslippuna on käytetty
muuta kuin vaalilautakunnalta
saatua lippua tai
jos äänestyslippu saapuu
myöhästyneenä.

Tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä
apuvälinettä käytettäessä äänen
hylkääminen tapahtuu soveltaen
äänestyslipun hylkäämistä koskevia
periaatteita. Äänen lopullisen hylkääminen ratkaisee vaalilautakunta.
Äänet, jotka on annettu saman ehdokkaan hyväksi, muodostavat ehdokkaan
äänimäärän. Samaan ehdokaslistaan
kuuluville ehdokkaille annetaan etusija
toistensa edellä niiden äänimäärien
perusteella, jotka kukin heistä on saanut.
Jos äänimäärät ovat samat, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla.
Tämän jälkeen ehdokaslistan eniten
ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan
vertausluku, joka on sama kuin ehdokaslistan koko äänimäärä, toiselle puolet
siitä, kolmannelle kolmasosa ja edelleen
kullekin seuraavalle ehdokkaalle hänen
järjestyssijansa edellyttämä osa.
Kun kunkin vaalipiirin ehdokkaat ovat
saaneet oman vertauslukunsa, vaalilautakunta julistaa kustakin vaalipiiristä
valituiksi ne ehdokkaat, joilla on suurimmat vertausluvut. Jos vertausluvut ovat
yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen
järjestys ehdokkaiden saamien äänimäärien perusteella. Jos äänimäärät ja
vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomalla.
Valituksi tulleiden edustajien varamiehiksi vaalilautakunta määrää valitsematta
jääneistä ehdokkaista vertauslukujen
suuruusjärjestyksessä ne henkilöt
samalta ehdokaslistalta, josta varsinaiset
edustajat on valittu.
Vaalituloksen laskemisesta tehdään
pöytäkirja, jossa on mainittava vaalipii-

Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen
ja julkistaa valituksi tulleet edustajat
heinäkuun 1. päivään mennessä, sekä
antaa kullekin valitulle edustajiston
jäsenelle valtakirjan, jossa on mainittu
hänen nimensä ja toimikautensa.
16 § VAALIN PÄTEMÄTTÖMYYS
Jäsen, joka katsoo vaalin toimittamisessa rikotun osuuskunnan sääntöjä tai
vaalijärjestystä, voi saattaa asiansa
vaalilautakunnan ratkaistavaksi. Moite
ehdokkaiden asettamisen johdosta on
jätettävä vaalilautakunnalle maaliskuun
loppuun mennessä ja edustajiston jäsenten postivaalin toimittamisen johdosta
kesäkuun loppuun mennessä. Jos
vaalilautakunta katsoo, että vaalin toimittamisessa on rikottu osuuskuntalakia,
osuuskunnan sääntöjä tai vaalijärjestystä, se voi määrätä vaalin tarpeelliseksi
katsomassaan laajuudessa uudelleen
toimitettavaksi.
17 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Vaalilautakunta voi antaa tarkempia
ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta. Vaalitoimikunnan päätöksellä
ehdokkaille voidaan tarjota yhtäläinen
mahdollisuus julkaista ehdokasesittely
edustajistovaalia varten perustetulla
internetsivustolla. Ehdokasesittelyt laaditaan vaalitoimikunnan määrittelemälle
pohjalle. Julkaistavien esittelyjen on
oltava lain ja hyvän tavan mukaisia.
Jos jotakin toimitusta varten tässä
vaalijärjestyksessä mainittu määräpäivä
sattuu pyhäpäiväksi tai sitä edeltäväksi
päiväksi, on lähinnä seuraavaa arkipäivää pidettävä määräpäivänä. Metsäliiton hallintoneuvosto voi määrätä, että
jokin tässä vaalijärjestyksessä määrätty
toimi voidaan suorittaa tai tulee suorittaa
muuna määräaikana tai muuhun päivämäärään mennessä kuin tässä vaalijärjestyksessä on määrätty.
Ellei vaalia ole ylivoimaisesta esteestä
johtuen voitu suorittaa ennen vaalikauden loppua, edustajat, joiden toimikausi sillä välin päättyy, ovat oikeutetut
pysymään toimessaan, kunnes vaali
on suoritettu ja valittujen toimikausi on
alkanut. Vaaliasiakirjat on luovutettava
Metsäliiton arkistoon.

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden
pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu.
Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva
raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus.
Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se
työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.
Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa
noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.
Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa
Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö
Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä
metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu
noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet
Suomen yksityismetsistä.
Metsäliitto Osuuskunta
Revontulenpuisto 2, 02100 ESPOO
Puhelin +358 10 4601
www.metsagroup.com

