Epilepsialiitto ry

Ohjeet ja määräykset Epilepsialiiton hallinnossa noudatettavista
esteellisyysperiaatteista:
Esteellisyys
Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä
sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen,
jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsenen riippumattomuus ja esteellisyys pitää arvioida aina tarvittaessa.
Yksittäistapauksessa voi olla selvyyden vuoksi syytä esittää arvioinnin tulokset
kirjallisesti.
Kunkin hallituksen jäsenen tulee huolehtia siitä, ettei hän ole esteellinen käsittelemään
tai ratkaisemaan asiaa. Hallituksen jäsen on esteellinen itse tai edustajan välityksellä
äänestämään yhdistyksen kokouksessa, kun päätetään tilintarkastajan valitsemisesta
tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden
myöntämisestä silloin, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Esteellisyys
koskee niitä tilikausia, joiden aikana henkilö on ollut asianomaisessa tehtävässä.
Hallituksen jäsen on esteellinen äänestämään yhdistyksen kokouksessa itse tai
edustajan välityksellä eikä hän saa tehdä päätösehdotuksia asiassa, jos on kysymys
hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen
yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Jäsen voi kuitenkin osallistua päätöksentekoon silloin, kun päätetään hänen itsensä
jäsenyydestä erottamisesta tai silloin, kun valitaan yhdistyksen luottamushenkilöitä ja
hän on itse ehdolla. Hallitus kuitenkin linjaa, että Epilepsialiiton hallituksen jäsenet
eivät osallistu liittokokouksen valitseman hallituksen henkilövalintoja valmistelevan
vaalivaliokunnan työskentelyyn.
Hyvän hallintotavan mukaista on, että esteellinen jäsen ei myöskään toimi
pöytäkirjantarkastajana.
Esteellisyyttä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon hallituksen jäsenen/yhdistyksen
jäsenen mahdollinen riippuvuussuhde toiseen henkilöön, jota päätöksenteko koskee.
Jäsenen/hallituksen jäsenen katsotaan olevan esteellinen ainakin seuraavissa
tapauksissa:
Siinä tapauksessa, että päätöksenteko koskee jäsenen
a. puolisoa, lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa tai
päätöksentekijälle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen
henkilön puolisoa;
b. vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoansa, sisarusten lapsia ja entistä
puolisoa tai

c. puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin
kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä puolison sisarusten lasta. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Siinä tapauksessa, että jäsenen ja asiaan liittyvän toisen henkilön välillä
vallitsee taloudelliseen riippuvuuteen liittyvä tai muu talouteen ja rahaan
liittyvä suhde; ja
Siinä tapauksessa, että jäsenellä ja asiaan liittyvällä toisella henkilöllä
vallitsee muu edellä kuvatunkaltainen suhde, jonka voidaan katsoa olevan
omiaan vaikuttamaan jäsenen kykyyn tehdä vaikutuksista vapaita
päätöksiä ja esityksiä.
Esteellisen jäsenen tulee sulkea itsensä pois päätöksen- ja esitystenteosta,
mikäli jokin esteellisyysperuste vallitsee. Mikäli esteellinen henkilö ei omaaloitteisesti vetäydy asian käsittelystä, puheenjohtajan tulee saattaa asia
toimielimen päätettäväksi.
Esteellisyydet ja niiden peruste on kirjattava Epilepsialiiton hallituksen
/Epilepsialiiton liittokokouksen tiedoksi.
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