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Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Vaalijärjestys
Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 §:n mukaisissa liittokokousvaaleissa sekä
liittokokouskaudella järjestettävissä ylimääräisissä liittokokousvaaleissa.
1. Valintaperuste
1.1. Vaalit
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n sääntöjen 5 §:ssä mainitut liittokokousedustajat valitaan
liittoäänestyksellä kuhunkin vaalipiiriin kuuluvien jäsenosastojen henkilöjäsenten kesken toimeenpantavilla
salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla yhdistyslain 29 § 3. momentin 2-kohdan tarkoittamalla tavalla.
1.2. Vaalipiirit
Vaalipiirit ovat kulloinkin voimassa olevan virallisen maakuntajaon mukaiset maakunnat, kuitenkin niin, että
valtakunnalliset osastot muodostavat yhden yhteisen vaalipiirin.
Tarkan vaalipiirijaon ja vaalipiireihin kuuluvat osastot vahvistaa keskusvaalilautakunta.
1.3. Valintaperuste
Liittokokousedustajat valitaan siten, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan siihen kuuluvien osastojen yhteisen
jäsenmäärän perusteella yksi edustaja kutakin alkavaa 600 jäsentä kohti.
Jäsenmäärä todetaan vaaleja edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän jäsenmäärän mukaan.
1.4. Vaaliaika
Vaalit toimitetaan liittokokousvuoden helmi-huhtikuussa samanaikaisesti liiton kaikissa vaalipiireissä
keskusvaalilautakunnan tarkemmin ilmoittamana ajankohtana.
2. Äänioikeus
Vaaleissa äänioikeutettu on jokainen liiton jäsenosaston henkilöjäsen, joka osoittaa suorittaneensa jäsenmaksut
vaaleja edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivään saakka tai on ollut liiton sääntöjen mukaisesti
jäsenmaksuista vapautettu.
Äänioikeutettuja eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jäsenet eivätkä
opiskelijajäsenet.
Jäsen on äänioikeutettu vain osastonsa rekisteröidyn kotipaikan mukaisessa vaalipiirissä, paitsi
valtakunnallisten osastojen jäsenet, jotka ovat äänioikeutettuja vain valtakunnallisten osastojen muodostamassa
vaalipiirissä.
3. Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen on jokainen liiton jäsenosaston henkilöjäsen, joka osoittaa suorittaneensa jäsenmaksut vaaleja
edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivään saakka tai on ollut liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista
vapautettu.
Vaalikelpoisia eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jäsenet eivätkä
opiskelijajäsenet eivätkä liiton tai osastojen palkkaamat toimihenkilöt.
Jäsen on vaalikelpoinen vain osastonsa rekisteröidyn kotipaikan mukaisessa vaalipiirissä, paitsi
valtakunnallisten osastojen jäsenet, jotka ovat vaalikelpoisia vain valtakunnallisten osastojen muodostamassa
vaalipiirissä.

4. Vaalielimet
4.1. Ammattiosasto
Ammattiosaston asettamat ehdokkaat muodostavat ehdokaslistan. Ammattiosaston tehtävänä on
- järjestää ehdokasasettelukokous
- asettaa ehdokkaat
- toimittaa keskusvaalilautakunnalle luettelo asettamistaan ehdokkaista
- päättää vaaliliitosta ja ilmoittaa se keskusvaalilautakunnalle
- valita vaalien asiamies ja ilmoittaa hänen tietonsa keskusvaalilautakunnalle
- tukea ehdokkaiden vaalityötä.
4.2. Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakuntana toimii liiton hallitus. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on
- nimetä vaalityöryhmä hoitamaan vaalien käytännön järjestelyt
- antaa tarkemmat vaaliohjeet sekä -aikataulu
- vahvistaa vaalipiirijako, vaalipiireihin kuuluvat osastot sekä vaalipiirikohtaiset edustajaperusteet
- vahvistaa ehdokaslistat ja vaaliliitot
- nimetä yritys, joka hoitaa äänten laskennan
- vahvistaa vaalitulos
- ilmoittaa vaalituloksesta valituksi tulleille liittokokousedustajille sekä jäsenosastoille.
4.3. Vaalityöryhmä
Keskusvaalilautakunnan nimeämän vaalityöryhmän tehtävänä on
- toimia keskusvaalilautakunnan avustavana valmisteluelimenä
- huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä
- valvoa keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden ja aikataulun noudattamista
- valvoa keskusvaalilautakunnan nimeämän yrityksen suorittamaa äänten laskentaa
- tarkistaa vaalien tulos ja esittää vaalitulos keskusvaalilautakunnalle hyväksyttäväksi
- hoitaa vaaleihin liittyvää tiedotusta keskusvaalilautakunnan toimesta
- pitää työstään erillistä pöytäkirjaa.
5. Ehdokasasettelu
Ehdokasasettelukokoukset on järjestettävä liittokokousvuoden tammi-helmikuussa keskusvaalilautakunnan
tarkemmin ilmoittamana ajankohtana.
Ehdokkaat asetetaan osaston kokouksessa ja ehdokkaaksi saa asettaa vain osaston jäseniä.
Jokainen suostumuksensa antanut jäsen on hyväksyttävä ehdokkaaksi. Osaston on toimitettava
keskusvaalilautakunnalle luettelo asettamistaan ehdokkaista keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti.
6. Vaaliliitot
Kaksi tai useampi samasta vaalipiiristä olevaa ammattiosastoa voi tehdä vaaliliiton, jos ammattiosastojen
yhteenlaskettu kokonaisjäsenmäärä ei ylitä 2000 jäsentä vaaleja edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän
tilanteen perusteella. Vaaliliitosta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle sen erikseen määrittämään
takarajaan mennessä. Ilmoituksessa on selvittävä vaaliliiton nimi, vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat sekä
vaaliliiton valtuuttaman asiamiehen tiedot.
7. Äänestys
Äänestys tapahtuu keskusvaalilautakunnan määräämänä ajankohtana. Äänestys tapahtuu sähköisenä
äänestyksenä vaalisalaisuutta noudattaen.
Äänioikeutettu saa äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita.

8. Sähköinen äänestäminen
Sähköinen äänestäminen tapahtuu keskusvaalilautakunnan nimeämän yrityksen verkkopalveluna niin, että
äänestäjä tunnistetaan keskusvaalilautakunnan hyväksymällä tavalla ja hän voi äänestää vain kerran.
Äänestys tapahtuu äänestysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti niin, että äänestäjä valitsee ehdokaslistalta sen
ehdokkaan, jolle hän antaa äänensä.
9. Äänten laskeminen
Välittömästi äänestysajan päätyttyä suoritetaan äänten lopullinen laskenta keskusvaalilautakunnan määräämänä
ajankohtana.
Saapuneet sähköisesti annetut äänet säilytetään keskusvaalilautakunnan nimeämän yrityksen toimesta.
Äänten laskennassa
- annettujen äänien määrää verrataan äänioikeutettujen määrään
- sähköiset äänet lasketaan koneellisesti vaalipiireittäin
10. Vaalin tuloksen määrittäminen ja tuloksen vahvistaminen
Kullekin vaalipiirille vahvistetun edustajamäärän mukaisesti liittokokousedustajat valitaan vertailulukujen ja
yksittäisten ehdokkaiden saamien äänimäärien osoittamassa järjestyksessä. Seuraavaksi vertailulukujen tai
äänimäärän perusteella sijoittuneet valitaan liittokokousedustajien varajäseniksi. Jos vertailuluvut tai
äänimäärät ehdokkaiden kesken käyvät tasan ratkaisee arpa.
Ääntenlaskennasta laaditaan pöytäkirja, jossa on mainittu sekä valitut liittokokousedustajat että varaedustajiksi
tulleet henkilöt. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen ja ilmoittaa tuloksesta valituksi tulleille
liittokokousedustajille sekä jäsenosastoille.
11. Ylimääräiset vaalit
Mikäli sellainen määrä jäsenosastoja, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on vähintään 2/3 liiton kaikkien
osastojen jäsenmäärästä, sitä kirjallisesti vaatii, on toimitettava uusi liittoäänestys liittokokousedustajien
valitsemista varten.
Vaalit on toimeenpantava kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Edustusperuste, äänioikeus
ja vaalikelpoisuus määräytyvät vaatimuksen esittämistä edeltävän kalenterivuosipuoliskon jäsenmäärän
perusteella.
Keskusvaalilautakunta antaa erilliset ohjeet vaaliaikataulusta. Muilta osin ylimääräisissä vaaleissa noudatetaan
tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.
12. Vaalituloksesta valittaminen
Vaalituloksesta voi valittaa keskusvaalilautakunnalle jäsenosastot tai äänioikeutetut jäsenosastojen jäsenet
kolmen (3) kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.
13. Muut määräykset
Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään 3 kuukautta vaalituloksen vahvistamisesta.

