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Esitys kohtaan 7.2

Yleiskokouksen menettelytavat ja työskentely

Suomen Punaisen Ristin hallitus esittää, että yleiskokouksessa noudatetaan tähän asiakirjaan 
koottuja menettelytapaohjeita.

Kokoustyöskentelyn osat
Yleiskokous toteutetaan yksipäiväisenä Vaasassa, sekä alueellisesti hajautettuna etäyhteyksin. 
Kokous alkaa lauantaina klo 9.30 ja se pyritään päättämään klo 18.30 mennessä.

Sääntöjen mukaisesti yleiskokous päättää kokouksen alussa, että kokoukseen voidaan osallistua 
etäyhteydellä.

Vaasan kokouspaikan ja alueellisten kokouspaikkojen välillä varmistetaan toimivat etäyhteydet 
(kuva, ääni ja vuorovaikutteinen osallistuminen). Kaikki kokouspaikat ovat teknisesti yhteydessä 
toisiinsa koko kokouksen ajan.

Kokouspaikalta Vaasasta lähetetään live-stream, johon liitetään alueellisten kokouspaikkojen kuva 
ja ääni.

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen ja käsiteltävien 
asioiden esittelyt lähetetään live-streaminä. Asioiden esittelyistä kuten toimintalinjaus, esitetään 
video- tai muu esittely.

Yhteisesti työstettävissä osioissa käytetään työskentelyalustana Zoomia, jonka kuva liitetään 
osaksi varsinaiseen kokouslähetykseen.

Kaikkien äänivaltaisten edustajien tulee olla koko ajan yhteydessä kokoukseen. Mahdollisten 
yhteyskatkosten yhteydessä yleiskokous keskeytetään ja yhteyden uudelleen palattua / toimiessa, 
kokousta jatketaan. 

Yleiskokouksen ensimmäisessä osassa kokous järjestäytyy siten, että se valitsee itselleen puheen-
johtajan, varapuheen-johtajat (3) ja sihteerit sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat äänes-
tyksiä ja vaaleja varten. Alueellisille kokouspaikoille valitaan kuhunkin ääntenlaskijat. Tämän jäl-
keen kokous toteaa osanottajat ja heidän valtuutensa. Järjestäytymisvaiheessa kokous toteaa 
myös kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä päättää kokouksen työjärjestyksestä. 
Menettelytapakysymyksiä varten kokous valitsee menettelytapatoimikunnan.

Alueellisten ilmoittautumisten vastuuhenkilöt ilmoittavat äänivaltaisten edustajien ja edustettujen 
osastojen lukumäärät pääkokouspaikalle.

Toisessa osassa lauantaina 5.9.2020 kuullaan hallituksen ja valtuuston kertomukset kuluneelta 
yleiskokouskaudelta sekä esitellään yleiskokouksen hyväksyttäväksi hallituksen esitys järjestön 
toiminta linjaukseksi vuosille 2021-2023. Työskentely tapahtuu edelleen samanaikaisesti sekä 
kokouspaikalla Vaasassa että alueilla täysistunnossa.

Yleiskokouksen kolmannessa osassa lauantaina 5.9. valitaan luottamushenkilöt seuraavalle kolmi-
vuotiskaudelle. Vaalitoi-mikunnan ehdotus toimii yleiskokouksessa henkilövalintojen käsittelyn 
pohjana. Valintojen yhteydessä kuullaan vaalitoi-mikunnan perustelut esitykselleen
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Kaikki kokoussalissa ja etäyhteyden kautta jaettava materiaali kulkee sihteeristön 
kautta. Näin kokousväelle jaettavat dokumentit yms. kokousaineisto tulee myös 
pöytäkirjan liitteeksi. Kokoussalissa tai etäyhteyden kautta ei saa jakaa muuta 
materiaalia.

Ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Yleiskokouksessa äänivaltaisia edustajia ovat osastojen hallitusten valitsemat edus-
tajat. Jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentään kohden. 
Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena on edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden 
osaston henkilöjäsenten määrä SPR-asetuksen (827/2017) 40 §:n mukaisesti. Lisäksi jokaisella pii-
rillä on yksi piirin hallituksen valitsema äänivaltainen edustaja.

SPR-asetuksen 41§ mukaisesti äänivaltaisten edustajien lisäksi puheoikeus yleiskokouksessa on 
tilintarkastajilla, valtuuston jäsenillä, järjestön hallituksen jäsenillä, tarkastusvaliokunnan ja sovitte-
lulautakunnan jäsenillä sekä pääsihteerillä. Yleiskokous voi päätöksellään myöntää puheoikeuden 
myös muille kuin virallisille kokousedustajille. 

Yleiskokouksessa on läsnäolo-oikeus kaikilla SPR:n jäsenillä.

Ilmoittautuminen
Paikan päälle Vaasaan saapuvien osastojen valitsemien äänivaltaisten edustajien sekä muiden yleis-
kokousvieraiden ilmoittautuminen tapahtuu Vaasassa hotelli Waskian ilmoittautumispisteissä, jotka 
on järjestetty erikseen äänivaltaisille edustajille ja muille osallistujille.

Alueellisissa kokouspaikoissa osallistuvien äänivaltaisten edustajien ilmoittautuminen tapahtuu 
vastaavalla menettelyllä alueittain. Etukäteen toimitetuista valtakirjoista toimitetaan listat kaikille 
alueille. Kaikki sähkö- ja kirjepostissa saapuneet valtakirjat myös skannataan tiedoksi alueellisille 
kokouspaikoille. 

Äänivaltaiseksi edustajaksi hyväksytään henkilö, joka esittää asianmukaisen valtakirjan tai oikeaksi 
todistetun pöytäkirjan otteen siitä osaston tai piirin hallituksen kokouksesta, jossa hänet on valittu 
äänivaltaiseksi edustajaksi. Mikäli edustajan valtakirja on toimitettu etukäteen keskustoimistoon, 
riittää, että hän todistaa henkilöllisyytensä.

Sekä kokouspaikalle Vaasaan että alueellisiin kokouspaikkoihin ilmoittautuvat äänivaltaiset edus-
tajat saavat edustajatunnuksen, joka muodostuu piirin ja osaston nimestä ja siihen liittyvästä 
numerosta. Sama edustajatunnus esiintyy myös valkoisessa kommenttipuheenvuorolapussa, jonka 
edustaja saa osana kokousmateriaalia. Edustajatunnus identifioi kokousedustajan niin kommentti-
puheenvuorojen käyttämis- kuin äänestystilanteissa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä äänivaltaiset edustajat merkitään edustajaluetteloon. 
Edustajaluettelosta käy ilmi edustajan nimi, osasto, piiri ja edustajatunnus. 

Äänivaltaisten edustajien ilmoittautumisaika päättyy lauantaina 5.9.2020 klo 9.15. Kokoukseen 
ilmoittautuneiden edustajien kokonaismäärä ja osanottajien tiedot ilmoitetaan kokouksen sih-
teerille ennen kokouksen alkua. Kokouksen puheenjohtaja voi perustellusta syystä tämän jälkeen 
hyväksyä jälki-ilmoittautuneet valtakirjan perusteella.

Äänestykset
Äänestys voidaan toimittaa joko avoimella tai suljetulla äänestystavalla. Mikäli tulos näyttää  
tiukalta, suoritetaan suljettu lippuäänestys.

Asiakysymyksissä suljettu äänestys toimitetaan äänestyslipuilla, jos yksikin edustaja sitä vaa-
tii. Vaali toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä, jos ehdokkaita on johonkin luottamus-
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tehtävään enemmän kuin siihen valittavia. Vaalin toimittamista varten äänivaltaiset 
edustajat saavat henkilökohtaiset vaaliliput.

Suljetut lippuäänestykset toteutetaan jokaisella kokouspaikalla, ja alueellisille 
kokouspaikoille valitut  ääntenlaskijat raportoivat tulokset Vaasaan varsinaiselle 
kokouspaikalle. 

Asia- ja menettelytapakysymyksissä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannat-
tanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota 
puheenjohtaja on kannattanut.

Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavia on vain yksi, valituksi tulemiseen tar-
vitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yleiskokouksessa voidaan tarvittaessa suorittaa nopeita koeäänestyksiä mobiililaitteilla.

Äänivaltaiset kokousedustajat käyttävät pääsääntöisesti omia matkapuhelimiaan ja omaa puhelin-
numeroaan, jonka numero on tarkistettu ilmoittautumisen yhteydessä.  Vain  äänivaltaisten edus-
tajien antamat äänet huomioidaan ääntenlaskennassa. 

Jos äänivaltaisella kokousedustajalla ei ole mukana matkapuhelinta, hän saa käyttöönsä laina-
laitteen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kokouspaikoilla on tekninen tukihenkilö käytettävissä.

Henkilövalinnat tehdään suljettuna lippuäänestyksenä. 

Kokouspuheenvuoron käyttö
Puheenvuorot pyydetään etukäteen ensisijaisesti mobiililaitteen avulla, josta ne näkyvät reaali-
ajassa kokouksen puheenjohtajiston näytöllä. Kokouksen puheenjohtaja myöntää puheenvuorot 
normaalisti. 

Puheenvuoro saa kestää korkeintaan kolme (3) minuuttia.

Jos kysymyksessä on ei-puhevaltainen puheenvuoron pyytäjä, kokouspuheenvuoro pyydetään 
kirjallisesti kokoussalista saatavissa olevalla puheenvuoropyyntölomakkeella, johon merkitään, 
että kyseessä on ei-puhevaltainen osallistuja. Ei-puhevaltaiselle osallistujalle voidaan tarvittaessa 
myöntää puheoikeus sääntöjen 41§:n perusteella. Lomake palautetaan kokousavustajille, jotka toi-
mittavat ne kokouksen sihteeristölle. Mikäli äänivaltaisen edustajan matkapuhelin ei jostakin syystä 
toimi, käytetään myös puheenvuoropyyntölomaketta.

Kommenttipuheenvuoro pyydetään myös ensisijaisesti mobiililaitteen avulla. 
Kommenttipuheenvuoron pituus on korkeintaan 30 sekuntia.

Jokainen voi käyttää puheenvuoroissaan järjestön virallisia kieliä suomea ja ruotsia. Puheenvuorot 
tulkataan tarvittaessa.

Viralliset aloitteet ja ponnet
Yleiskokous käsittelee sille määräajassa tehdyt viralliset aloitteet kuultuaan SPR:n hallituksen kan-
nan. Yleiskokous käsittelee myös ns. toivomusaloitteet eli ponnet, jotka SPR:n hallitus käsittelee  
6 kk:n sisällä SPR:n työjärjestyksen 12 § mukaisesti.

Muutokset asiakirjoihin
Kaikki muutokset käsiteltäviin asiakirjoihin tehdään kirjallisesti. Muutosesitysten tekemistä varten 
on oma sähköinen lomakkeensa tai vaihtoisesti kokousavustajilta voi pyytää paperisen lomakkeen. 
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Vain kannatettujen esitysten kesken äänestetään. Ellei kukaan kannata esitystä, se 
raukeaa. Henkilövaaleissa ei tarvitse esittää kannatuspuheenvuoroa.

Ehdokkaiden asettaminen yleiskokouksessa 
Kulloisenkin valinnan yhteydessä äänivaltaiset edustajat voivat vielä esittää ehdok-
kaita yleiskokouksessa järjestön puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi, järjestön 
hallituksen jäseniksi, valtuuston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja 
varajäseniksi sekä järjestön tilintarkastajiksi. Esityksessä tulee selvittää, mihin tehtävään kyseistä 
henkilöä esitetään sekä perustelut. Ehdokkaalta tulee kysyä etukäteen kirjallinen suostumus. 

Vaalitoimikunta
Suomen Punaisen Ristin asetuksen (827/2017) 44§:n mukaisesti valittu vaalitoimikunta valmistelee 
2020 pidettävässä yleiskokouksessa suoritettavia vaaleja. Vaalitoimikunnan jäseninä toimivat sään-
töjen mukaisesti piirien äänivaltaiset edustajat.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on ollut todeta ne luottamushenkilöt, joiden vaali tulee toimitettavaksi 
yleiskokouksessa 2020 sekä esittää perusteltu ehdotuksensa valittavista luottamushenkilöistä 
yleiskokoukselle.

Vaalitoimikunnan laatima ehdotus henkilövalinnoiksi on lähetetty osastoille ja piireille yleiskokous-
kutsun yhteydessä 7.8.2020.

Menettelytapaohjeen liiteosassa on tiedot vaalitoimikunnan jäsenistä.

Menettelytapatoimikunta
Menettelytapatoimikuntaan kuuluvat yleiskokouksen puheenjohtajisto, vaali toimikunnan puheen-
johtaja sekä SPR:n pääsihteeri, joka toimii yleiskokouksen pääsihteerinä. Menettely tapa toimi-
kunnan tehtävänä on ratkaista kokouksen aikana syntyvät mahdolliset menettely tapaongelmat. 
Kokouksen pöytäkirjaa pitävä sihteeri toimii menettelytapatoimikunnan sihteerinä.

LIITTEET
Vaalitoimikunnan jäsenet (piirien äänivaltaiset edustajat)

Piiri, edustaja

Åbolands distrikt, Christel von Frenckell-Ramberg (pj) 
Hämeen piiri, Arto Lehmus (vpj) 
Helsingin ja Uudenmaan piiri, Jouni Pousi 
Kaakkois-Suomen piiri, Mari Huttunen 
Lapin piiri, Tuije Paksuniemi 
Länsi-Suomen piiri, Markku Kyllönen 
Oulun piiri, Pekka Mattila 
Satakunnan piiri, Timo Hälli 
Savo-Karjalan piiri, Kari Sarkkinen 
Varsinais-Suomen piiri, Kati Lehtimäki 
Ålands distrikt, Viveka Karlsson 
Österbottens svenska distrikt, Sune Glader

 

Eeva Holopainen (siht.)


