
Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan kokouksessa 22.-23.5.2019 

Suomen Kuntaliitto ry 

Valtuuskunnan vaalijärjestys 

 

I Luku Yleistä 

1 §  

Soveltaminen 

Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä noudatetaan sen lisäksi, mitä Suomen Kuntaliitto ry:n 

säännöissä määrätään valittaessa jäsenet Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaan. 

Valtuuskunnan vaali suoritetaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna vaalijärjestyksen kohdan 

8 § mukaisena ajankohtana. 

2 §  

Määrittelyt  

Vaalijärjestyksessä tarkoitetaan 

valtuuskunnalla Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaa; 

varsinaisella jäsenellä Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevaa kuntaa; 

vaalilautakunnalla Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan asettamaa vaalilautakuntaa. 

3 §  

Valtuuskunnan kokoonpano, toimikausi ja valinta 

Valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä. (Sääntöjen 14.1 §) 

Jäsenistä 66 valitaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna järjestettävissä vaaleissa 

jäsenäänestyksessä (vaalipiiripaikat). (Ks. sääntöjen 14.2 § ja 15.3 §) 

Lisäksi valtuuskuntaan valitaan yhdeksän jäsentä tasauspaikoilta (tasauspaikat). (Sääntöjen 

14.3 §) 

Ahvenanmaan maakunnasta valitaan lisäksi yksi jäsen. (Sääntöjen 14.4 §) 

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi valtuuskunta on 

järjestäytynyt. (Sääntöjen 14.5 §) 

Valtuuskunnan jäsenille valitaan varajäseniä valtuuskunnan vaalipiirikohtaisessa vaalissa 

mukana olleen ehdokaslistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä 

kuin ehdokaslistalta on valittuja jäseniä. (Sääntöjen 14.6 §) 

Varajäsenistä on soveltuvin osin voimassa, mitä jäsenistä määrätään. (Sääntöjen 14.8 §) 

Jos jäsenen todetaan menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai 

hän on kuollut, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi vaalipiirin asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. 

Edellä mainitussa tilanteessa vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä 

määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan 

järjestyksessä ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenten toimia 

saada täytetyksi, varajäsenten määrä jää vajaaksi. (Sääntöjen 14.7 §) 

 



4 §  

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisia valtuuskuntaan ovat kuntalaissa tarkoitetut kunnan valtuutetut. (Ks. sääntöjen 

14.1 §) 

5 §  

Vaalipiirit 

Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalipiireittäin, jotka määräytyvät siten kuin vaalilaissa 

(714/1998) säädetään maan jakamisesta vaalipiireihin eduskuntavaaleja varten. (Sääntöjen 

15.1 §) 

6 §  

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä vaalipiireittäin 

Valtuuskunnan 66 vaalipiiripaikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukasluvun suhteessa. 

Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä 

väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. (Sääntöjen 15.2 §) 

II Luku Jäsenäänestys valtuuskunnan valitsemiseksi 

7 §  

Jäsenäänestys 

Valtuuskunnan jäsenten vaali suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä esisijaisesti 

tietoliikenneyhteyden tai muun vaalilautakunnan määräämän teknisen apuvälineen avulla. 

Yhdistyksen vaalilautakunta voi perustellusta syystä päättää myös, että vaali toimitetaan 

kokonaan tai osittain postitse. (Vrt. sääntöjen 15.3 §, ks. YhdL 17.3 §) 

Vaalilautakunnan on huolehdittava toimista, joilla turvataan varsinaisen jäsenen oikeus 

äänioikeuden käyttöön. Vaalilautakunnan tulee huolehtia jäsenäänestyksen tietoturvasta ja 

tunnistautumismenetelmästä sekä siitä, että vaalisalaisuus toteutuu vaalilautakunnan 

toiminnassa (ks. YhdL 29.4 §). 

8 §  

Valtuuskunnan jäsenten vaalin ajankohta 

Vaalien ajankohta on kuntavaalivuonna 15.11–31.12. 

9 §  

Äänioikeus 

Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. (Ks. sääntöjen 3 

§) 

Eroilmoituksen jättäneellä jäsenellä ei ole läsnäolo- eikä äänioikeutta yhdistyksen 

kokouksessa, vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä eikä yhdistyksen jäsenäänestyksessä eikä 

oikeutta asettaa ehdokkaita yhdistyksen toimielimiin. (Ks. sääntöjen 7 §) 

10 §  

Varsinaisen jäsenen äänimäärä 

Varsinaisella jäsenellä on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä, joka määräytyy 

kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä 

väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. (Sääntöjen 15.4 §) 

 



11 §  

Vaalimenettely 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. 

12 §  

Vaalilautakunta 

Valtuuskunta asettaa vaalilautakunnan valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa (ks. 

sääntöjen 18.1 §). Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu siihen asti, kun uusi vaalilautakunta on 

asetettu. 

Vaalilautakunnassa on yhtä monta jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kuin 

valtuuskunnassa on ryhmiä. Vaalilautakuntaan voi jokainen valtuuskunnan ryhmä ehdottaa 

yhtä jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä (sääntöjen 13.2 §). 

Valtuuskunta nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

Vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka on asetettu ehdokkaaksi valtuuskunnan vaalissa, ei 

voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 

Vaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. 

Vaalilautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja 

toimitusjohtajalla (ks. sääntöjen 12.4 §). Lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksissaan. 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet 

menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 

kannattavansa. 

Vaalilautakunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä muualla vaalijärjestyksessä määrätään: 

- ohjeistaa valtuuskunnan vaali (ks. sääntöjen 13.1 §) 

- valmistella valtuuskunnan vaali 

- tarkastaa ehdokaslistat 

- kutsua koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 

- vahvistaa vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia varten (ks. sääntöjen 

13.1 §) 

- päättää valtuuskunnan tasauspaikoista (ks. sääntöjen 13.1 §) 

- vahvistaa valtuuskunnan vaalin tulos (ks. sääntöjen 13.1 ja 15.7 §) 

- muut tehtävät, jotka liittyvät vaalin järjestämiseen. 

Vaalilautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Vaalilautakunta voi pitää sähköisen 

kokouksen tai sähköpostikokouksen. 

13 §  

Valmistavat toimenpiteet 

Vaalilautakunta julkaisee yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettää yhdistyksen varsinaiselle 

jäsenelle hyvissä ajoin ennen vaalia 

- tiedon varsinaisen jäsenen äänimäärästä 

- tiedon kustakin vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan varsinaisten jäsenten ja 

varajäsenten määrästä ja  

- ohjeistuksen vaalin toimittamista varten. 

 



14 §  

Ehdokasasettelu 

Valtuuskunnan vaalia varten ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin.  

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät hyväksyvät vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat valtuuskunnan 

vaalia varten. (Sääntöjen 16.5 §) 

Vähintään kolme samaan vaalipiiriin kuuluvaa yhdistyksen varsinaista jäsentä voi yhdessä 

ehdottaa yhtä ehdokaslistaa oman vaalipiirin vaalipiirikohtaisten kuntapäivien käsittelyyn. Tätä 

määräystä ei sovelleta Helsingin vaalipiirissä. (Ks. YhdL 28 §) 

Eroilmoituksen jättäneellä jäsenellä ei ole oikeutta asettaa ehdokkaita valtuuskunnan vaalia 

varten. (Ks. sääntöjen 7 §) 

Puoluelaissa (10/1969) tarkoitetun rekisteröidyn puolueen, jolla on edustus vähintään yhdessä 

vaalipiirin kunnan valtuustossa, vaalilautakunnalle ilmoittama taho voi valmistella 

vaalipiirikohtaisten kuntapäivien käsittelyyn yhden ehdokaslistan. 

Sitoutumattomien valtakunnallisen rekisteröidyn yhdistyksen (jäljempänä ”sitoutumattomien 

yhdistys”), jonka jäsenyhdistyksellä on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan 

valtuustossa, vaalilaitakunnalle ilmoittama taho voi valmistella vaalipiirikohtaisten kuntapäivien 

käsittelyyn yhden ehdokaslistan.  

Valtuuskunnan vaalissa ei ole sallittua muodostaa vaaliliittoja ja -renkaita. 

Ehdokkaita voi olla ehdokaslistalla enintään 1,5 kertaa vaalipiirin vaalipiiripaikkojen määrä. 

Ehdokkaiden enimmäismäärää laskettaessa 0,5 pyöristetään alaspäin. Jokaisessa vaalipiirissä 

voidaan kuitenkin asettaa vähintään kuusi ehdokasta. Edellä mainitusta poiketen 

Ahvenanmaan vaalipiirissä voidaan asettaa enintään kolmen ehdokkaan ehdokaslista. 

Ehdokaslistassa on mainittava, mistä vaalista ja vaalipiiristä on kysymys sekä ehdokaslistan 

asettajan (puolueen, sitoutumattomien yhdistyksen, vähintään kolmen kunnan) nimi. 

Ehdokaslistan tulee sisältää ehdokkaat järjestyksessä numeroituna. Ehdokas voi olla vain 

yhdellä ehdokaslistalla yhdessä vaalipiirissä. Kustakin ehdokkaasta on mainittava ehdokkaan 

nimi, arvo, ammatti tai toimi ja kotikunta sekä järjestysnumero. Ehdokaslistassa ei saa olla 

muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi. 

Ehdokkaaksi ei saa nimetä henkilöä, joka ei ole antanut siihen kirjallista suostumusta.  

Ehdokaslistalla tulee olla yhteyshenkilö. Ehdokaslistan yhteyshenkilön on annettava 

ehdokaslistan toimittamisen ohessa kirjallinen vakuutus, että henkilöt ovat vaalikelpoisia ja 

että ehdokkaat ovat antaneet ehdokkuuteen kirjallisen suostumuksen. 

Yksikielisessä vaalipiirissä ehdokaslista on laadittava vaalipiirin kielellä. Kaksikielisessä 

vaalipiirissä ehdokaslista voidaan laatia molemmilla vaalipiirin kielillä. 

Ehdokaslistat tulee toimittaa vaalilautakunnan määräämänä ajankohtana vaalilautakunnalle. 

Vaalilautakunta toimittaa ehdokaslistat tarkastamisen jälkeen hyväksyttäviksi 

vaalipiirikohtaisille kuntapäiville. Vaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistat vaalipiirikohtaisten 

kuntapäivien jälkeen pidettävässä kokouksessaan. 

15 §  

Ehdokaslistojen tarkastaminen 

Vaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistat ennen kuin vaalipiirikohtaiset kuntapäivät hyväksyvät 

vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat.  

 



 

Vaalilautakunta tarkastaa  

- että ehdokaslistan on toimittanut puolueen tai sitoutumattomien yhdistyksen 

valtuuttama taho 

- ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja että ehdokas on vain yhdellä ehdokaslistalla  

- että ehdokaslistan liitteenä on yhteyshenkilön kirjallinen vakuutus siitä, että ehdokkaat 

ovat antaneet ehdokkuuteen kirjallisen suostumuksen ja 

- muut mahdolliset vaalien lain- ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvät seikat. 

Jos ehdokaslistaa ei ole jätetty vaalilautakunnalle määräaikaan mennessä, se jätetään 

tutkimatta. 

Vaalilautakunnan on huomautettava ehdokaslistan yhteyshenkilölle ehdokaslistojen puutteista 

ja pyydettävä tekemään tarvittavat oikaisut, vaalilautakunnan edellyttämät muutokset 

ehdokasasetteluun ja täydennykset kohtuullisessa vaalilautakunnan määräämässä ajassa. 

Jos vaalilautakunta on huomauttanut, että  

- ehdokkaalta puuttuu vaalikelpoisuus 

- ehdokas on kahdella ehdokaslistalla tai  

- ehdokas on kuollut  

ehdokaslistalta voidaan poistaa ehdokkaita ja poistettujen ehdokkaiden tilalle nimetä uusia 

ehdokkaita vaalilautakunnan määräämään aikaan mennessä.  

Jos vaalilautakunta on tehnyt ehdokkaasta huomautuksen ja hyväksyttävää ilmoitusta 

oikaisusta ei ole annettu taikka ilmoitusta ehdokkaan poistamisesta ehdokaslistalta ei ole tehty 

määräajassa, ehdokasta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaalilautakunta voi hylätä 

ehdokaslistan, jos siinä on muu olennainen virhe tai puute, jota ei ole korjattu 

vaalilautakunnan asettamaan määräaikaan mennessä (esimerkiksi puolue ei ole antanut 

valtuutusta ehdokaslistan valmistelemiseen tai yhteyshenkilö ei ole antanut edellä määrättyä 

kirjallista vakuutusta).  

Ehdokaslistan yhteyshenkilön on viipymättä ilmoitettava ehdokkaan kuolemasta 

vaalilautakunnalle. Jos ehdokas on kuollut, hänet voidaan poistaa ehdokaslistalta siihen asti, 

kun vaalilautakunta on laatinut ehdokaslistojen yhdistelmät. 

16 §  

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät pidetään kuntavaalivuoden 1.9.–20.10. välisenä aikana. 

Vaalipiirikohtaisille kuntapäiville voidaan osallistua, jos vaalilautakunta niin päättää, 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 

kokousta (sääntöjen 16.1 §, ks. YhdL 17.2 §). Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät voidaan järjestää 

myös vaalipiirin ulkopuolella. 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät kokoontuvat vaalilautakunnan kutsusta. 

Varsinaiset jäsenet valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäiville. Edustajien määrä 

määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti: 

 Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja. 

 Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa. 

 Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa. 

 Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa. (Sääntöjen 16.2 

§) 



Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä 

väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. (Sääntöjen 16.3 §) 

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksessa kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. 

Äänimäärä jakautuu tasan paikalla olevien varsinaisen jäsenen edustajien kesken. (Sääntöjen 

16.4 §) 

Eroilmoituksen jättäneellä jäsenellä ei ole läsnäolo- eikä äänioikeutta vaalipiirikohtaisilla 

kuntapäivillä. (Ks. sääntöjen 7 §) 

Vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen 

puheenjohtajalla, toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla sekä vaalipiirikohtaisten 

kuntapäivien päättämillä muilla henkilöillä. (Vrt. sääntöjen 12.4 §) 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät hyväksyvät vaalipiirin ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia 

varten. (Sääntöjen 16.5 §) 

Vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä voidaan ottaa käsiteltäväksi sellainen ehdokaslista, joka on 

asetettu vaalilautakunnan määräämässä ajassa ja jonka vaalilautakunta on tarkastanut. 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät voivat 

- hyväksyä ehdokaslistan tai 

- hylätä ehdokaslistan. Vähintään kolmen jäsenen asettamaa ehdokaslistaa ei kuitenkaan 

voi hylätä (ks. YhdL 28 §). 

17 §  

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 

Vaalilautakunta vahvistaa vaalipiirikohtaisten kuntapäivien hyväksymät ehdokaslistat. (Ks. 

sääntöjen 13.1 §) 

Vahvistetuista ehdokaslistoista vaalilautakunta laatii vaalipiireittäin ehdokaslistojen 

yhdistelmän. Ehdokaslistojen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä määrätään arvalla. 

Ehdokaslistoille annetaan numerot alkaen numerosta 2. 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on otsikoitava sen selvittämiseksi, mitä vaaleja ja mitä vaalipiiriä 

varten yhdistelmä on laadittu. 

Vaalilautakunnan tulee toimittaa kunkin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmiä tarpeellinen 

määrä asianomaisen vaalipiirin varsinaisille jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen vaaleja. 

18 §  

Äänestyslippu 

Vaaleissa käytettävä äänestyslippu on vaalilautakunnan päätöksen mukaan sähköinen, joka 

toimitetaan vaalilautakunnalle sähköisesti tai tietojärjestelmässä, taikka mikäli vaalilautakunta 

päättää, paperinen postitse toimitettava äänestyslippu. 

19 §  

Vaalin toimittaminen 

Suhteellinen vaali suoritetaan vaalilautakunnan vahvistamia ehdokaslistoja käyttäen siten, että 

varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle oman vaalipiirin ehdokaslistalle. 

(Sääntöjen 15.4 §) 

Yhdistyksen varsinainen jäsen toimittaa vaalilautakunnalle äänestyslipun, johon on merkitty 

selvästi niiden ehdokaslistojen numerot, joille varsinaisen jäsenen äänet on annettu ja kunkin 

ehdokaslistan saama äänimäärä. 



Vaalia ei tarvitse järjestää, jos vaalipiirissä on asetettu vain yksi vaalilautakunnan hyväksymä 

ehdokaslista. 

20 §  

Vaalipiiripaikat 

Vaalin tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista 

suhteellista vaalitapaa. 

Vaalien tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä 

kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle. 

Kun vaalipiirin ehdokaslistojen äänimäärät on laskettu, määrätään kunkin ehdokkaan 

ehdokaslistansa äänimäärän perusteella saama vertausluku. Ehdokaslistalla ensimmäisenä 

oleva saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet 

äänimäärästä, kolmantena oleva kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. Kunkin ehdokkaan 

nimen kohdalle merkitään hänen vertauslukunsa. Valituksi tulee vertauslukujen 

suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin vaalipiirissä on vaalipiiripaikkoja. Jos 

ehdokkaiden saamat vertausluvut ovat yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan 

arpomalla. 

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Valituksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittavien 

jälkeen samalta ehdokaslistalta seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. 

Sähköisessä äänestyksessä vaalilautakunta saa teknisen apuvälineen ylläpitäjältä tai 

järjestelmästä tiedot ehdokaslistojen äänimääristä. 

21 §  

Tasauspaikat 

Valtuuskunnan yhdeksän tasauspaikkaa määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien 

perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos 

saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä 

vaalijärjestyksessä tarkemmin määrättävällä tavalla. (Sääntöjen 15.5 §) 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään ehdokaslistojen kaikissa vaalipiireissä saamien 

yhteenlaskettujen äänimäärien perusteella, miten tasauspaikat jakautuvat puolueiden ja 

sitoutumattomien yhdistyksen kesken.  

Kullekin puolueelle ja sitoutumattomien yhdistykselle lasketaan valtakunnallinen äänimäärä 

laskemalla niiden eri vaalipiireissä saamat äänimäärät yhteen. 

Valtakunnallisten äänimäärien perusteella lasketaan kullekin puolueelle ja sitoutumattomien 

yhdistykselle valtakunnalliset vertausluvut siten, että ensimmäinen vertausluku on puolueen 

tai sitoutumattomien yhdistyksen valtakunnallinen äänimäärä, toinen puolet siitä, kolmas 

kolmannes ja niin edelleen.  

Valtakunnallisista vertausluvuista yliviivataan suurimmasta vertausluvusta alkaen se määrä 

vertauslukuja, jonka puolue ja sitoutumattomien yhdistys on saanut jo vaalipiirikohtaisia 

paikkoja. Tämän jälkeen todetaan, mitkä ovat yhdeksän suurinta yliviivaamatonta 

valtakunnallista vertauslukua, joista jokainen tarkoittaa yhtä tasauspaikkaa puolueelle tai 

sitoutumattomien yhdistykselle.  

Toisessa vaiheessa määritellään, mihin vaalipiireihin puolueen tai sitoutumattomien 

yhdistyksen saamat tasauspaikat menevät. Tasauspaikka menee vaalipiiriin, josta 

asianomaisen puolueen tai sitoutumattomien yhdistyksen ehdokaslista on valtuuskunnan 

vaalissa saanut suurimman ääniosuuden, mutta ei vielä vaalipiiripaikkaa.  



Ääniosuutta laskettaessa ei huomioida vaalissa annettuja hylättyjä ja tyhjiä ääniä.  

Jos puolue tai sitoutumattomien yhdistys on saanut useampia tasauspaikkoja, tasauspaikat 

menevät ehdokaslistan ääniosuuden mukaisessa järjestyksessä vaalipiireihin, joista ei ole 

saatu vaalipiiripaikkaa. Ehdokaslista voi saada enintään yhden tasauspaikan samasta 

vaalipiiristä. 

22 §  

Vaalin tuloksesta tiedottaminen 

Vaalilautakunnan on vahvistettava vaalin tulos ja viipymättä ilmoitettava siitä valtuuskuntaan 

valituille jäsenille, yhdistyksen hallitukselle ja yhdistyksen varsinaisille jäsenille. 

Vaalin tulos vahvistetaan suomeksi ja ruotsiksi. 

23 §  

Pöytäkirja 

Vaalilautakunta hyväksyy valtuuskunnan vaaleja koskevan jäsenäänestyksen osalta 

pöytäkirjan. Pöytäkirjaan otetaan tiedot menettelystä vaalissa, äänten laskennasta ja sen 

tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä. Pöytäkirja on päivättävä ja pöytäkirjan allekirjoittaa 

hallituksen puheenjohtaja ja vaalilautakunnan puheenjohtaja. (Ks. YhdL 31.2 §) 

Vaalilautakunnan kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja 

varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua henkilöä. Pöytäkirja 

voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Vaalilautakunnan pöytäkirjakieli on suomi, jollei 

hallitus päätä toisin (ks. sääntöjen 2 §). 

Vaalipiirikohtaisista kuntapäivistä pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa kokoukselle 

valittu puheenjohtaja ja varmentaa kokoukselle valittu sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi 

kokouksessa valittua henkilöä (ks. YhdL 31.1 §). Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 

sähköisesti. 

24 §  

Vaalijärjestyksen muuttaminen 

Tämän vaalijärjestyksen muuttamisesta päättää valtuuskunta. 

 

 

 


