
Vihreät De Gröna

Vihreä liitto rp: puoluekokousten vaalijärjestys

Hyväksytty puoluekokouksessa 22.5.2022 

Tämä vaalijärjestys määrittelee puolueen sääntöjen 21 §:n mukaisesti puoluekokouksen vaaleissa
käytettävän siirtoäänivaalin.

1 §  Yhden henkilön vaali

Kun valittavia henkilöitä on yksi, käytetään seuraavassa kuvattua siirtoäänivaalitapaa:

1. Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä: parhaaksi
katsomansa  ehdokkaan  ensimmäiseksi,  toiseksi  parhaaksi  katsomansa  ehdokkaan  toiseksi  jne.
Äänestäjä  voi  halutessaan  merkitä  äänestyslippuun  myös  vähemmän  nimiä  kuin  vaalissa  on
ehdokkaita.
2. Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille ehdokkaalle, joka on merkitty lipussa ykköseksi.
3. Jos joku ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön eli yli puolet annetuista ykkösäänistä, on
tämä voittanut vaalin.
4. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä äänistä, karsitaan pois vähiten ääniä saanut
ehdokas. 
5.  Jokainen tämän karsitun ehdokkaan saama äänestyslippu siirretään ääneksi  sille  ehdokkaalle,
joka on merkittynä lipussa toiselle sijalle
6. Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on voittanut vaalin.
7. Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole saanut enemmistöä äänistä, karsitaan pois jäljellä
olevista  ehdokkaista  vähiten  ääniä  saanut.  Jokainen  tämän  karsitun  ehdokkaan  äänestyslippu
siirretään ääneksi lipussa seuraavana olevalle ei-karsitulle ehdokkaalle. Tämä toistetaan niin monta
kertaa, että joku jäljellä olevista ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä.
8.  Jos  ehdokkaat  laskennan  jossain  vaiheessa  päätyvät  tasatilanteeseen,  määritellään  heidän
keskinäinen järjestyksensä kuten 3 §:ssä määritellään
9. Jos karsittavan ehdokkaan äänestyslipun perusteella ei voida päätellä, kenelle ääni tulisi siirtää,
jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken,
siten kuin 2 §:n kohdassa 4 kuvataan.

2 §  Useamman henkilön vaali

Kun valittavia henkilöitä on enemmän kuin yksi, käytetään tässä ja 3 §:ssä kuvattua 
siirtoäänivaalitapaa. Siirtoäänivaali etenee vaiheittain seuraavasti:

1. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun haluamansa määrän nimiä suosituimmuusjärjestyksessä.

Valittaessa toimielintä, jossa varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet, ehdokkaat 
asetetaan varsinainen-vara-pareina.

2. Läpimenokynnys
Lasketaan hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä ja sen perusteella läpimenokynnys 
seuraavasti: läpimenokynnys = hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä/(täytettävien paikkojen 
lukumäärä + 1), kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen

3. Ääntenlaskennan ensimmäinen vaihe



Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ehdokkaan ykkösäänet eli äänestysliput, joissa ehdokas 
on merkittynä ensimmäiselle sijalle. Ehdokkaat, joiden ykkösäänien määrä on sama tai suurempi 
kuin läpimenokynnys, tulevat valituiksi

4. Ylijäämän siirto

Jos ääntenlaskennan ensimmäisen vaiheen jälkeen on paikkoja täyttämättä, siirretään valittujen 
henkilöiden äänistä syntynyttä ylijäämää. 

Ylijäämä

Siirtyvä ylijäämä määritetään siten, että ehdokkaan kaikista ääntenlaskennan suoritetuista vaiheista 
saamasta kokonaisäänimäärästä vähennetään läpimenokynnys. Ylijäämän siirto aloitetaan 
suurimman äänimäärän saavuttaneesta ehdokkaasta.

Siirtoarvo

Yksittäisen äänestyslipun perusteella siirtyvä ylijäämä eli äänestyslipun siirtoarvo määritetään siten,
että äänestyslipun nykyinen arvo kerrottuna ylijäämällä jaetaan ehdokkaan äänestyslippujen 
kokonaismäärällä. Siirtoarvo määritellään kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.

Äänten siirtäminen

Äänestyslippuihin merkityn suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti äänestysliput siirretään 
äänestyslipussa seuraavana olevan ehdokkaan hyväksi. Mikäli äänestyslipussa seuraavaksi merkitty 
ehdokas on jo tullut valituksi tai karsituksi, siirretään äänestysliput tätä seuraavalle jne. Jokainen 
siirtyvä äänestyslippu kasvattaa ehdokkaan äänimäärää äänestyslipun siirtoarvon verran.

Mikäli äänestyslipun perusteella ei ylijäämää voida siirtää, jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun 
osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin 
pyöristäen.

5. Karsinta

Jos siirrettävää ylijäämää ei enää ole ja täytettäviä paikkoja on jäljellä, karsitaan vähiten ääniä 
saanut ehdokas, ja kaikki tämän äänet siirretään täydellä siirtoarvollaan muille ehdokkaille, kuten 
kohdassa 4 määrätään.

Jos tämän jälkeen kukaan ehdokkaista ei ole ylittänyt läpimenokynnystä, karsitaan seuraavaksi 
vähiten ääniä saanut ehdokas.

6. Sukupuolikiintiöt

Jos ehdokkaan karsiminen johtaisi siihen, että säännöissä määrätty sukupuolikiintiö ei täyttyisi, 
karsitaan hänen sijastaan ehdokas, jolla on seuraavaksi vähiten ääniä.

7. Jos ehdokkaat laskennan jossain vaiheessa päätyvät tasatilanteeseen, määritellään heidän 
keskinäinen järjestyksensä kuten 3 §:ssa määritellään

8. Tätä prosessia jatketaan, kunnes kaikki täytettävät paikat on täytetty.



3 §  Ehdokkaiden keskinäinen järjestys tasatilanteessa

Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tilanteessa, jolloin valituksi tulleita
ensimmäisellä  kierroksella  on  enemmän  kuin  täytettäviä  paikkoja  tai  ensimmäisen  kierroksen
ylijäämää  jaettaessa  tai  karsintatilanteessa  silloin,  kun  ehdokkaiden  hyväksi  ei  ole  siirtynyt
ylijäämää  määräytyy  ehdokkaiden  keskinäinen  järjestys  heidän  saavuttamiensa  kakkosäänten
perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä
jne.  Mikäli  äänestyslippujen  perusteella  ei  voida  määrittää  ehdokkaiden  keskinäistä  järjestystä
ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.

Ehdokkaat voivat päätyä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan äänimäärään silloin,
kun  heidän  hyväkseen  on siirtynyt  ääniä.  Tällöin  ehdokkaiden  keskinäinen  järjestys  määräytyy
ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä.
Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat, määräytyy heidän
keskinäinen  järjestyksensä  alkuperäisten  kakkosäänten  perusteella.  Kakkosäänten  ollessa  tasan
tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella
ei  voida  määrittää  ehdokkaiden  keskinäistä  järjestystä  ratkaisee  ehdokkaiden  keskinäisen
järjestyksen arpa.

4 § 

Puoluekokouksen henkilövaalit käydään suljetuin lipuin.
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