
Olympiakomitean hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2020 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suomen Olympiakomitean syyskokous 21.11.2020                       Esityslistan liite 1 
 

 

Menettelytavat olympiakomitean syyskokouksen vaaleihin 
 
Olympiakomitean kokous 17.6.2020 valitsi ehdollepanotoimikunnan, jonka tehtävänä 
sääntöjen ja tehdyn päätöksen mukaan on hakea ja esitellä ehdokkaat hallituksen 
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja muiksi hallituksen jäseniksi.  Ehdollepano-
toimikunnan tulee tehtävässään ottaa huomioon olympialaisen peruskirjan vaatimukset. 
 
Ehdollepanotoimikunta on 29.10.2020 antanut oman ehdotuksensa tulevan hallituksen 
kokoonpanoksi ja ehdotus on saatettu Olympiakomitean jäsenten tietoon saman päivänä.  
 
Olympiakomitean sääntöjen mukaan: 
 
Järjestön kokouksessa olympialajeja edustavilla lajiliitoilla on kaksi ääntä ja muilla varsinaisilla jäsenillä yksi 
ääni.  Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisella jäsenellä ja urheilijoiden edustajilla on yksi ääni.  

 
Lisäksi sellainen lajiliitto, joka ei edusta olympialajia saa yhden lisä-äänen, jos sen toiminnassa on kokousta 
edeltävän vuoden 31 päivä joulukuuta jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita) 
henkilöitä yli 15.000 henkilöä. Jäsenten äänimäärän vahvistaa hall itus.  

 
Kumppanuusjäsenellä, hallituksen jäsenellä, alueellisilla organisaatioilla, järjestön kunniapuheenjohtajalla ja 

kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 

Kun valittavana on useampi henkilö, vaali toimitetaan suhteellisena vaalina ehdokaslistoja käyttämättä siten, 
että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan 
ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen, toisena olevan puoli (1/2) ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan 
(1/3) ääntä ja niin edelleen. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa 

järjestyksessä. 
 

Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.  
 
Kun valittavana on yksi henkilö, vaali toimitetaan enemmistövaalina, siten että valittavaksi tulevan on saatava 
yli puolet annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa yli puolta 

annetuista äänistä, käydään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin 
eniten ääniä saanut valitaan. Tasatulos toisella äänestyskierroksella ratkaistaan arvalla. 
 
Järjestön hallituksen muodostavat kesäolympialaisten jälkeisessä järjestön syyskokouksessa neljäksi 
vuodeksi valittu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 8 hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 
Hallitukseen kuuluvista on aina kahden oltava aktiiviurheilijaa tai urheilijoita, joiden aktiiviuran päättymisestä 

on kulunut enintään kahdeksan vuotta. Urheilijavaliokunta tekee esityksen järjestön kokoukselle valittavista 
urheilijoiden edustajista. 
 
Näiden kahdeksan lisäksi hallitukseen kuuluu äänioikeutettuna aina Kansainvälisen olympiakomitean 
suomalainen jäsen tai jäsenet.  
 

Hallituksen jäsenen tulee edustaa sekä olympia-aatetta että laaja-alaisesti liikuntakulttuuria. Hallituksen 
jäsenistä korkeintaan puolet voi olla järjestön jäsenen luottamus- tai toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenistä 
vähintään 30 prosenttia tulee olla miehiä tai naisia.   
 
Hallituksen tulee koostua jäsenistä, joista yli puolta ovat asianmukaisesti kannattaneet lajiliitot, jotka ovat 
olympialaisten ohjelmaan kuuluvien urheilulajien kansainvälisen lajiliiton jäseniä.  



Hallituksen kokoonpano  
 
Hallitukseen kuuluu, koska Suomella on kaksi jäsentä KOK:ssa, 13 henkilöä. Näistä 
vähintään 30 % eli 4 pitää olla miehiä tai naisia. Enintään 6 saa olla jäsenjärjestöjen toimi- 
tai luottamushenkilöitä ja vähintään 2 urheilijoiden edustajia.  Edellä mainittuja reunaehtoja 
sovelletaan koko hallitukseen, siis puheenjohtajisto mukaan lukien. Lisäksi hallituksen 
jäsenille valitaan kaksi varajäsentä 
 
Vaalitapa 
 
Mikäli syyskokous hyväksyy ehdollepanotoimikunnan ehdotuksen sellaisenaan, ei tarvita 
äänestystä ja ehdotetut henkilöt tulevat valituksi hallitukseen.  
 
Jos ehdotukseen halutaan muutoksia, on turvauduttava vaaleihin.  
 
Jos ehdollepanotoimikunnan ehdotuksesta poiketen halutaan muutoksia kaikilta osin eli 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, urheilijajäsenten ja muiden jäsenten osalta on 
käytävä useampia vaaleja. 
 
Puheenjohtaja 
 
Kun ehdotetulle puheenjohtajalle ilmaantuu vastaehdokkaita, suoritetaan puheenjohtajan 
vaali enemmistövaalina, siten, että valittavaksi tulevan on saatava yli puolet annetuista 
äänistä. Mahdollinen toinen äänestyskierros käydään kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan kesken. 
 
Varapuheenjohtajat  
 
Ehdollepanotoimikunnan esitykseen 1. ja 2. varapuheenjohtajaksi ei tule uusia ehdotuksia 
→ ehdollepanotoimikunnan esitys hyväksytään  
 
Jos puheenjohtajavaali vaikuttaa ehdotuksessa olevien varapuheenjohtajin kokoonpanoon 
ts., jos valittu puheenjohtaja on jompikumpi ehdollepanotoimikunnan ehdottamista 
varapuheenjohtajaehdokkaista, on kokoukselta saatava ehdotus varapuheenjohtajaksi.  
 
Jos ehdokkaita on vain kaksi (ehdollepanotoimikunnan ehdottama + kokouksen ehdottama) 
eikä lisäehdokkaita ilmaannu, varapuheenjohtajat valitaan siten, että vaali käydään siitä 
kumpi ehdokkaista on 1. ja kumpi 2.varapuheenjohtaja ellei asiasta voida sopia. 
 
Vaali on myös käytävä, jos ehdollepanotoimikunnan ehdotusta ei hyväksytä sellaisenaan 
vaan ilmaantuu lisäehdokkaita 1. ja/tai toisen 2. varapuheenjohtajan tehtävään.  Jos ei voida 
sopia, että eniten ääniä saaneet kaksi ehdokasta ovat 1. ja 2. varapuheenjohtaja, 
varapuheenjohtajien vaaleja käydään kaksi, ensin 1. varapuheenjohtajan vaali, jos 
ehdokkaita tehtävään on vähintään kaksi ja sitten 2. varapuheenjohtajan vaali, jos tarve 
vaatii. 
 
Huomioitavaa: ehdotuksissa pyydetään ottamaan huomioon, että sääntöjen edellyttämä 
sukupuolijakauma toteutuu ja toivottavaa olisi että puheenjohtajistossa ei olisi pelkästään 
saman sukupuolen edustajia. Mieluiten vielä niin että 1. varapuheenjohtaja olisi eri 
sukupuolta kuin puheenjohtaja. 



KOK:n suomalaisjäsen  
 
Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan, jotka ovat myös 
Kansainvälisen olympiakomitean hyväksymät, Kansainvälisen olympiakomitean 
suomalaisjäsen on aina hallituksen jäsen. KOK:n jäsen valitaan ilman vaalia.   
 
Urheilijoiden edustajat   
 
Urheilijavaliokunnan esittämät urheilijoiden edustajat ovat hallituksen jäsenistössä oma 
ryhmänsä, joilta vaaditaan tietyt sääntöjen määrittelemät kelpoisuusehdot. Jos kokous ei 
ehdota uusia nimiä, esitys hyväksytään. Jos kokouksesta nousee uusia urheilijajäsenen 
kvalifikaatiot täyttäviä ehdokkaita, pitää käydä vaalit. Tässä tilanteessa suoritetaan vaali 
urheilijajäsenehdokkaista ja kaksi eniten ääniä saanutta valitaan hallitukseen. 
Urheilijaehdokkaat ovat urheilijayhteisön esittämiä jäseniä ja toivotaan, että 
ehdollepanotoimikunnan esitys hyväksyttäisiin sellaisenaan     
 
Muiden hallitusten jäsenten valinta (6 jäsentä)  
 
Lopuista kuudesta jäsenestä suoritetaan vaali samalla kertaa. Valituiksi tulevat eniten ääniä 
saaneet, kuitenkin siten, että sääntöjen edellyttämät hallituksen jäseniä koskevat ehdot ja 
rajaukset tulee täyttyä.   
 
Esimerkki:  
 
N=nainen, M=mies, L=Lajiliiton toimi- tai luottamushenkilö, EIL=ei lajiliiton toimi- tai 
luottamushenkilö. 
 
Puheenjohtaja M, EIL 
1 varapj  N, L 
2 varapj  N, L 
KOK:n jäsen  N, EIL 
Urheilijajäsen  N, L 
Urheilijajäsen  M, EIL 
 
Eli ennen muiden jäsenten vaalia on hallitukseen valittu 2 miestä ja 4 naista, joista 3 on 
lajiliitojen toimi- tai luottamushenkilöä ja 3 lajiliittojen ulkopuolista. Vaalissa on sääntöjen 
mukaan valittava vähintään 2 miestä ja enintään voidaan valita 3 lajiliittojen toimi- tai 
luottamushenkilöä. 
 
Vaalin tulos: 
 
1 M, EIL → valitaan 
2 N, L → valitaan 
3 M, L → valitaan, tämän jälkeen ehdokkaan sukupuolella ei ole väliä 
4 N, L → valitaan, tämän jälkeen ei voida valita lajiliiton toimi- tai 

luottamushenkilöä 
5 M L → ei voida valita, koska lajiliittokiintiö täynnä 
6 N EIL → valitaan 
7 M L → ei voida valita, koska lajiliittokiintiö täynnä 
8 M, EIL → valitaan 



 
Huomioitavaa:  
- ehdotuksissa pyydetään ottamaan huomioon mahdollinen lajiliittotausta ja todettava 

kokoukselle, että kuusi eniten ääniä saanutta ei välttämättä tule valituksi 
sukupuolikiintiön ja lajiliittorajoituksen vuoksi  

 
Varajäsenet  
 
Ennen hallituksen jäsenten vaalia voidaan sopia, että hallituksen jäsenten vaaleissa kaksi 
ensimmäistä ulos jäänyttä valitaan varajäseniksi. Jos menettely ei käy kokoukselle, 
järjestetään varajäsenistä omat vaalit. Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan. Varajäsenien 
valinnassa ei kiinnitetä huomiota sukupuoleen tai siihen onko ehdokas jäsenjärjestön toimi- 
tai luottamushenkilö. 
 
Toimi- ja luottamushenkilön määritelmä 
 
Toimihenkilöksi katsotaan jäsenjärjestöön työsuhteessa oleva henkilö.  
 
Luottamushenkilöksi katsotaan sellainen yhdistyksen toimielimen jäsen, joka on valittu 
tehtäväänsä yhdistyslain mukaisesti ja jonka voi tehtävästä erottaa vain henkilön valinnut 
toimielin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valinnan tehnyt toimielin on yhdistyksen kokous 
tai valtuutettujen kokous ja henkilöt, joita rajoitus koskee, olisivat jäsenjärjestön hallituksen 
tai valtuuston jäseniä tai varajäseniä.  
 
Poikkeuksena edellisestä olisi kuitenkin jäsenjärjestön tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja, 
jotka voidaan valita Olympiakomitean hallitukseen, ellei valinnalle ole muita esteitä.   
 
Esimerkiksi jäsenjärjestön valiokuntien (kuten kurinpitovaliokunnan) jäsenet voisivat olla 
Olympiakomitean hallituksen jäseniä, vaikka jäsenet valitsisi jäsenjärjestön kokous, koska 
henkilöiden valintaa ei määrittele yhdistyslaki vaan järjestön omat säännöt.   
 
 
 
    
 

 

 


