
ASIOISTA ÄÄNESTYS: ÄÄNESTYSJÄRJESTYS

PARLAMENTAARINEN ÄÄNESTYSJÄRJESTYS

nopea, tulos ”tiedetään”, useita ehdotuksia, päätös- tai hylkäävällä vahva 
kannatus 

hidas, helppo ymmärtää, jokainen ehdotus käsitellään, eduskunta soveltuu pieniin asioihin, esim. jäsenm., samanlaiset ehdotukset omiin 
ryhmiin

LYHYT 
ÄÄNESTYS-
JÄRJESTYS

YKSITYISKOHTAINEN 
ÄÄNESTYS-
JÄRJESTYS

RYHMITTÄINEN 
ÄÄNESTYS-
JÄRJESTYS

Pyrittäessä ehdottomaan tai muuhun määräenemmistöön

LYKKÄYSESITYS 
(jos tehty) > <

KÄSITELLÄÄN 
TÄSSÄ 

KOKOUKSESSA

LYKKÄYSESITYS 
(jos tehty) > <

KÄSITELLÄÄN 
TÄSSÄ 

KOKOUKSESSA

LYKKÄYSESITYS 
(jos tehty) > <

KÄSITELLÄÄN 
TÄSSÄ 

KOKOUKSESSA

PÄÄESITYKSEN 
HYLKÄÄVÄ ESITYS 

(jos tehty)
> < PÄÄESITYS

PÄÄESITYKSESTÄ 
ENITEN 

POIKKEAVA

toistetaan kaikki 
pääesityksestä 

poikkeavat

PÄÄESITYKSESTÄ 
SEUR. ENITEN 

POIKKEAVA

PÄÄESITYKSEN 
HYLKÄÄVÄ ESITYS 

(jos tehty)
> < MUUT ESITYKSET 

YHDESSÄ

MUUT ESITYKSET 
YHDESSÄ > < PÄÄESITYS

EDELLISTEN 
LOPULLINEN 

VOITTAJA
> < PÄÄESITYS ESITYSTEN RYHMÄ

toistetaan 
kunnes yksi 

ryhmä
ESITYSTEN 

RYHMÄ

PÄÄESITYKSESTÄ 
ENITEN POIKKEAVA

toistetaan 
kunnes 
voittaja

PÄÄESITYS EDELLISEN 
VOITTAJA > <

PÄÄESITYKSEN 
HYLKÄÄVÄ 

ESITYS (jos tehty)

EDELLISEN 
VOITTAJA > < PÄÄESITYS

tasatuloksessa pj:n ääni ratkaisee tasatuloksessa pj:n ääni ratkaisee

VOITTAJARYHMÄN 
EHDOTUS

toistetaan 
kunnes voittaja

VOITTAJARYHMÄN 
EHDOTUS

tasatuloksessa pj:n ääni ratkaisee

KOLLEGIAALINEN ÄÄNESTYSJÄRJESTYS

—> syntyy yksinkertainen ääntenenemmistö

Äänestetään kaikista esityksistä yhdellä kertaa, äänestäjä antaa yhden äänen yhdelle esitykselle, eniten ääniä saanut on voittaja, oltava yhdistyksen säännöissä mainittu

minuksia: äänet jakautuvat, voittaa voi asia jolla eniten vastustajia

ÄÄNESTYSTAPA: Esimerkiksi kädennosto, seisomaan nousu, nimenhuuto, avoin lippuäänestys ja umpilippu



HENKILÖVALINNAT: VAALITAVAT
tasatuloksessa arpa ratkaisee

ENEMMISTÖVAALITAPA l. 
KOLLEGIAALINEN VAALI SUHTEELLINEN VAALITAPA

Yhdistyslaki huomioi paremmin vähemmistöjen 
mielipiteen kun yhteisössä on erilaisia 

ryhmittymiä

YKSINKERTAINEN 
ENEMMISTÖ

EHDOTON 
ÄÄNTEN-

ENEMMISTÖ

HENKILÖKOHTAINEN 
SUHTEELLINEN VAALI

RYHMITTÄINEN 
SUHTEELLINEN 
VAALI (listavaali)

Yhdistyslaki yli 1/2 annetuista äänistä l. tyhjiä ja hylättyjä ei lasketa

Useista ehdokkaista 
äänestään 
samanaikaisesti Yhden henkilön vaali Valittaessa useampaa 

henkilöä

Äänestäjä kirjoittaa 
paremmuusjärjestyksessä 
niin monen nimen kuin 
valittavia / haluaa.

Esim. 
kunnanhallitusta 

valittaessa

Esim. kunnallis- ja 
eduskuntavaaleissa

Ääni annetaan niin 
monelle ehdokkaalle 
kuin täytettäviä 
paikkoja

Kaksivaiheinen vaali: Jos 1. 
kierroksella kukaan ei saa 
ehdotonta enemmistöä eli 
1/2 äänistä järjestetään 2. 
vaalikierros ensimmäisellä 
kierroksella kahden eniten 
ääniä saaneiden välillä

Äänestäjä kirjoittaa lippuun 
niin monta nimeä kuin 
paikkoja on täytettävänä. 

Ensimmäinen nimi saa 1 
äänen, toinen 1/2, kolmas 
1/3 jne.

Valitsija äänestää 
numeroitua 
ehdokaslistaa. 
Valitsija ei voi 
vaikuttaa listan 
ehdokkaiden 
järjestykseen. 

Valitsija äänestää 
ehdokasta. Valitsija 
voi vaikuttaa listan 
ehdokkaien 
järjestykseen.

Voidaan päättää onko 
lipussa oltava 
enintään / vai juuri 
ehdokkaiden määrä

Kaikki, jotka saavat ääniä 
vähintään 1/2 hyväksyttyjen 
lippujen määrästä valitaan. 

Kunkin ehdokkaan 
murtoluvut eri lipuista 
lasketaan yhteen, joka on 
ehdokkaan vertausluku eli 
kokonaisäänimäärä.

Ryhmittyvät 
merkitsevät omat 
ehdokkaat listalle 
järjestykseen, jossa 
ehdokkaita toivotaan 
valittavan. 

1. Äänestyksen 
jälkeen lasketaan 
listan 
yhteisäänimäärä.

Liikaa nimiä oleva 
lippu hylätään

Jos riittävä määrä ei saa 
ääntenenemmistöä, 
seuraavalle kierrokselle 
pääsee äänijärjestyksessä 
enintään kaksinkertainen 
määrä ehdokkaita 
valitsematta olevien 
määrään nähden.

Murtolukujen tulee olla 
samannimisiä eli viivan 
alapuolella on oltava sama 
luku. Esim 1/2 + 1/3 => 3/6 + 
2/6 (kerrotaan eka luvulla 3 
ja toka luvulla 2) => 5/6

1. Äänestyksen 
jälkeen lasketaan 
listan 
yhteisäänimäärä. 

2. Lasketaan kunkin 
ehdokkaan 
äänimäärä.

Eniten ääniä saanut 
valitaan / säännöissä 
muuta

Voidaan päättää onko 
lipussa oltava enintään / vai 
juuri ehdokkaiden määrä

Ehdokkaat valitaan 
vertauslukujen mukaan 
järjestyksessä.

2. Listalla aiunperin 
määrätyssä 
järjestyksessä 1 nimi 
saa kaikki listan 
äänet, seuraava 1/2, 
1/3 jne. äänistä. 
Merkitään siis 
äänien lukumääriä, 
ei murtolukuja. 

3. Listalla eniten 
ääniä saanut saa 
vertausluvuksi koko 
listan 
yhteisäänimäärän, 
seuraava 1/2, 1/3 jne. 
Merkitään siis äänien 
lukumääriä, ei 
murtolukuja.

Esimerkki: Valitaan 7 hlö Valitaan kaikilta 
listoilta eniten ääniä 
saaneet 
järjestyksessä. 

Valitaan kaikilta 
listoilta eniten ääniä 
saaneet 
järjestyksessä. 

1. kierros. Hyväksytään 33 
lippua, joista 1/2 on 16,5. 5 
henkilöä saa yli 16,5 ääntä.

2. kierros. 2 jäi 
valitsematta, joten 
valitsematta jääneistä 
eniten ääniä saaneista 
valitaan 4. ONKO OIKEIN?


