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3 Vihreiden   nuorten   ja   opiskelijoiden   liitto     
4   
5 Säännöt   
6   
7 Hyväksytty   liittokokouksessa   23.11.2013   
8 Päivitetty   liittokokouksessa   30.11.2014   
9 Päivitetty   liittokokouksessa   25.11.2018   

10   
11 1   §   Yhdistyksen   nimi   ja   kotipaikka   
12 Yhdistyksen   nimi   on   Vihreiden   nuorten   ja   opiskelijoiden   liitto,   ruotsiksi   Gröna   
13 ungas   och   studerandes   förbund,   pohjoissaameksi   Ruoná   nuoraid   ja   studeantaid   
14 lihttu   sekä   englanniksi   Federation   of   Green   Youth   and   Students.   
15   
16 Yhdistyksestä   käytetään   myös   lyhyttä   muotoa   Vihreät   nuoret,   ruotsiksi   Gröna   unga,   
17 pohjoissaameksi   Ruoná   Nuorat   ja   englanniksi   Green   Youth   of   Finland.     
18   
19 Näissä   säännöissä   yhdistyksestä   käytetään   nimitystä   liitto   ja   Vihreä   liitto   rp:stä   
20 nimitystä   puolue.   
21   
22 Yhdistyksen   kotipaikka   on   Helsinki.   
23   
24 2   §   Kieli   
25 Liitto   käyttää   toiminnassaan   suomen   ja   ruotsin   kieltä.   Muista   kielistä   päätetään   
26 tapauskohtaisesti.   Pöytäkirjakielenä   on   suomi.   
27   
28 3   §   Tarkoitus   
29 Liiton   tarkoituksena   on   toimia   Vihreä   liitto   rp:n   itsenäisenä   nuoriso-   ja   
30 opiskelijajärjestönä.   
31   
32 Liitto   
33 •   edustaa   oman   sukupolvensa   näkemystä   vihreästä   yhteiskunnasta   ja   keinoista   sen   
34 saavuttamiseksi,   
35 •   toimii   kestävän,   yhdenvertaisen   ja   oikeudenmukaisen   maailman   puolesta   
36 vaikuttamalla   kaikkiin   politiikan   osa-alueisiin,   
37 •   edistää   vihreiden   arvojen   leviämistä,   



38 •   tarjoaa   kanavan   kansalaisaktiivisuuteen   ja   yhteiskunnalliseen   vaikuttamiseen   sekä   
39 •   pyrkii   parantamaan   nuorten   ja   opiskelijoiden   poliittisen   ja   yhteiskunnallisen   
40 toiminnan   edellytyksiä.   
41   
42 4   §   Toimintamuodot   
43 Tarkoituksensa   toteuttamiseksi   liitto:   
44 •   järjestää   koulutus-   ja   keskustelutilaisuuksia,   mielenosoituksia   ja   muita   poliittisia   
45 tapahtumia,   
46 •   tekee   poliittisia   keskustelunavauksia,   ottaa   kantaa   ja   luo   uusia   poliittisia   
47 ratkaisumalleja,   
48 •   pitää   yhteyttä   päätöksentekijöihin   yhteiskunnan   eri   aloilla   sekä   muihin   nuoriso-   ja   
49 opiskelijajärjestöihin,   
50 •   harjoittaa   tiedotus-,   kulttuuri-   ja   julkaisutoimintaa,   
51 •   osallistuu   kansainvälisiin,   valtakunnallisiin   ja   alueellisiin   poliittisiin   keskusteluihin   
52 ja   tapahtumiin,   
53 •   ehdottaa   ja   tukee   nuoria   ja   opiskelijaehdokkaita   kunnallisissa,   valtakunnallisissa   ja   
54 europarlamentin   vaaleissa,   sekä   asettaa   ja   tukee   ehdokkaita   muiden   yhteisöjen   
55 vaaleissa,   
56 •   tekee   yhteistyötä   Euroopan   vihreiden   nuorten   liitto   FYEGin   kanssa   sekä   
57 •   tekee   yhteistyötä   muiden   kansainvälisten,   valtakunnallisten   ja   alueellisten   
58 toimijoiden   kanssa.   
59   
60 Toimintansa   tukemiseksi   liitto   voi   ottaa   vastaan   avustuksia,   lahjoituksia   ja   
61 testamentteja,   hankkia   ja   omistaa   toimintaansa   varten   tarpeellista   irtainta   ja   
62 kiinteää   omaisuutta,   järjestää   luvan   saatuaan   rahankeräyksiä   ja   arpajaisia,   harjoittaa   
63 asianmukaisella   luvalla   alaansa   liittyvää   kustannustoimintaa   ja   myydä   merkkejä   ja   
64 muistoesineitä.   Liiton   toiminta   ei   saa   johtaa   voiton   tai   muun   taloudellisen   edun   
65 hankkimiseen   siihen   osallisille   eikä   viedä   liiton   toimintaa   pääasiassa   taloudelliseksi   
66 eikä   kaupalliseksi.   
67   
68 5   §   Jäsenet   
69 Liiton   jäseniä   ovat   yhdistysjäsenet   ja   suorat   henkilöjäsenet.   
70   
71 1)   Yhdistysjäsenet   
72 Liiton   yhdistysjäseneksi   voidaan   hyväksyä   rekisteröity   yhdistys,   
73 •   jonka   säännöt   ovat   liiton   hyväksymät,   
74 •   jonka   jäsenet   ovat   Suomen   kansalaisia   tai   ulkomaalaisia,   joilla   on   kotipaikka   
75 Suomessa,   
76 •   joka   hyväksyy   liiton   säännöt,   tarkoituksen   ja   periaateohjelman   ja   
77 •   joka   edustaa   vihreitä   nuoria   tai   opiskelijoita   jollakin   paikkakunnalla,   alueellisesti   
78 tai   valtakunnallisesti.   
79   
80 Yhdistysjäsenen   hyväksymisestä   jäseneksi   päättää   liittokokous   yksinkertaisella   
81 ääntenenemmistöllä.   Yhdistysjäsenen   erottamisesta   päättää   liittokokous   2/3   



82 ääntenenemmistöllä.   Erotettavalla   yhdistysjäsenellä   on   oikeus   tulla   kuulluksi   
83 erottamisesta   päättävässä   kokouksessa.   
84   
85 Yhdistysjäsenen   muuttaessa   sääntöjään   muutokset   on   hyväksytettävä   liiton   
86 hallituksella.   
87   
88 Liiton   suoraksi   henkilöjäseneksi   voidaan   hyväksyä   viisitoista   (15)   vuotta   täyttänyt   
89 henkilö,   joka   hyväksyy   liiton   tarkoituksen   ja   joka   on   Suomen   kansalainen   tai   
90 ulkomaalainen,   jolla   on   kotipaikka   Suomessa.   
91   
92 Suorien   henkilöjäsenen   hyväksymisestä   jäseneksi   päättää   hallitus   yksinkertaisella   
93 ääntenenemmistöllä.   Suorien   henkilöjäsenten   erottamisesta   päättää   hallitus   2/3   
94 ääntenenemmistöllä.   Erotettavalla   suoralla   henkilöjäsenellä   on   oikeus   tulla   
95 kuulluksi   erottamisesta   päättävässä   kokouksessa.   
96   
97 Hallitus   voi   katsoa   suoran   henkilöjäsenen   eronneeksi   liitosta,   mikäli   henkilöjäsen   ei   
98 ole   maksanut   erääntynyttä   jäsenmaksuaan   edellisellä   eikä   kuluvalla   tilikaudella.   
99 Suora   henkilöjäsen   voi   erota   liitosta   ilmoittamalla   siitä   kirjallisesti   hallitukselle   tai   

100 liiton   puheenjohtajalle   tai   ilmoittamalla   erosta   liittokokouksessa   pöytäkirjaan   
101 merkittäväksi.   
102   
103 Jäsenmäärä   
104 Liiton   virallisen   jäsenmäärän   laskemiseksi   lasketaan   kunkin   yhdistysjäsenen   osalta   
105 siihen   kuuluvien   henkilöjäsenten   määrä   ja   liiton   suorien   henkilöjäsenten   määrä   
106 edellisen   kalenterivuoden   lopussa.   Jos   sama   henkilöjäsen   kuuluu   kahden   
107 yhdistysjäsenen   jäsenmäärään,   hänet   lasketaan   kummankin   hyväksi   puolikkaana   
108 jäsenenä.   Kolmeen   kuuluva   henkilöjäsen   lasketaan   kunkin   hyväksi   1/3-jäsenenä,   
109 neljään   kuuluva   1/4-jäsenenä   jne.   
110   
111 6   §   Jäsenmaksut   
112 Yhdistysjäsenet   suorittavat   liitolle   vuotuisen   jäsenmaksun.   Yhdistysjäsenten   
113 jäsenmaksun   suuruuden   vahvistaa   liittokokous   seuraavaksi   kalenterivuodeksi.   
114 Suorat   henkilöjäsenet   maksavat   vuosittain   jäsenmaksun,   jota   kutsutaan   näissä  
115 säännöissä   perusjäsenmaksuksi.   Vähävaraisilta   suorilta   henkilöjäseniltä   perittävää   
116 alennettua   jäsenmaksua   kutsutaan   alennetuksi   jäsenmaksuksi.   
117   
118 Perusjäsenmaksuun   ja   alennettuun   jäsenmaksuun   sisältyy   sekä   suoran   
119 henkilöjäsenen   jäsenmaksu   liitolle   että   liiton   jäsenmaksu   puolueelle   kyseisestä   
120 jäsenestä.   
121   
122 Puoluekokous   päättää   vuosittain:   
123 •   perusjäsenmaksun   ja   alennetun   jäsenmaksun   suuruuden;   
124 •   perusjäsenmaksun   ja   alennetun   jäsenmaksun   jakautumisesta   liitolle   ja   puolueelle   



125 tuleviin   jäsenmaksuosuuksiin.   
126   
127 Puolue   hoitaa   jäsenmaksujen   perinnän   liiton   suorilta   henkilöjäseniltä   ja   tilittää   
128 liitolle   tulevat   jäsenmaksuosuudet   liitolle.   
129   
130 Puolue   voi   käyttää   liiton   jäsenluettelon   tietoja   jäsenmaksuperinnän   ja   muiden   
131 jäsenyyteen   liittyvien   asioiden   käytännön   hoitamiseen,   kuten   viestintään   
132 jäsenistölle.   
133   
134 Hallitus   voi   vapauttaa   vähävaraisen   jäsenen   jäsenmaksusta   vuodeksi   kerrallaan.   
135   
136 7   §   Liittokokous   
137 Liitolla   on   vuosittain   yksi   liittokokous.   Liittokokous   on   pidettävä   vuosittain   
138 loka-joulukuun   aikana.   
139   
140 Liittokokouksen   kutsuu   koolle   hallitus.   Kokouksesta   on   ilmoitettava   jäsenille   
141 aikaisintaan   kahdeksan   viikkoa   ja   viimeistään   kolme   viikkoa   ennen   kokousta   
142 lähetetyllä   kirjeellä.   Kirje   on   lähetettävä   postissa   tai   sähköpostitse   jäsenen   
143 ilmoittamaan   sähköpostiosoitteeseen.   
144   
145 Ylimääräinen   liittokokous   pidetään,   kun   liittokokous   niin   päättää   tai   kun   hallitus   
146 katsoo   siihen   olevan   aihetta   tai   kun   vähintään   kolme   kymmenesosaa   (3/10)   liiton   
147 yhdistysjäsenistä   tai   vähintään   kolme   kymmenesosaa   (3/10)   liiton   suorista   
148 henkilöjäsenistä   sitä   hallitukselta   erityisesti   ilmoitettua   asiaa   varten   kirjallisesti   
149 vaatii.   Kokous   on   pidettävä   kuudenkymmenen   vuorokauden   kuluessa   siitä,   kun   
150 vaatimus   sen   pitämisestä   on   esitetty   hallitukselle.   
151   
152 Liittokokoukset   ovat   avoimia   kaikille,   ellei   kokous   käsiteltävien   asioiden   
153 luottamuksellisuuden   vuoksi   toisin   päätä.   
154   
155 Ylintä   päätösvaltaa   liitossa   käyttävät   yhdistysjäsenten   ja   suorien   henkilöjäsenten   
156 valitsemat   100   liittokokousedustajaa   liittokokouksessa.   
157   
158 Äänivallan   määräytyminen   
159 Äänivallan   laskentaperusteena   käytetään   suorien   henkilöjäsenten   ja   
160 yhdistysjäsenten   henkilöjäsenten   määrää   edellisen   kalenterivuoden   lopussa.     
161   
162 Samana   kalenterivuonna   jäseneksi   otettujen   yhdistysjäsenten   osalta   lasketaan   
163 jäsenmäärä   sen   mukaan,   mitä   yhdistys   on   ilmoittanut   jäsenanomuksessaan.   
164   
165 Liittokokouksen   äänivaltaiset   edustajat   jakautuvat   seuraavasti:   
166 1.   Suorat   henkilöjäsenet   ja   kukin   yhdistysjäsen   saavat   yhden   edustajan.   
167 2.   Jäljelle   jäävää   edustajamäärää   (100   vähennettynä   henkilöjäsenten   edustajalla   ja   
168 yhdistysjäsenten   määrällä)   kutsutaan   jäsenmäärän   mukaan   jaettaviksi   



169 edustajapaikoiksi.   
170   
171 Nämä   jaetaan   seuraavasti:   
172 a)   Lasketaan   suorien   henkilöjäsenten   määrä   ja   kunkin   yhdistysjäsenen   jäsenmäärä   
173 edellisen   kalenterivuoden   lopussa.   
174 b)   Jos   sama   henkilö   kuuluu   kahden   yhdistysjäsenen   jäsenmäärään,   hänet   lasketaan   
175 kummankin   hyväksi   puolikkaana   jäsenenä.   Kolmeen   kuuluva   henkilö   lasketaan   
176 kunkin   hyväksi   1/3-jäsenenä,   neljään   kuuluva   1/4-jäsenenä   jne.   
177 c)   Kohtien   a)   ja   b)   mukaan   laskettu   suorien   henkilöjäsenten   määrä   ja   kunkin   
178 yhdistysjäsenen   jäsenmäärä   korotetaan   0,7:nteen   potenssiin.   
179 d)   Lasketaan   yhteen   kohdan   c)   mukaiset   suorien   henkilöjäsenten   määrä   ja   
180 yhdistysjäsenten   jäsenmäärät.   
181 e)   Lasketaan   suorien   henkilöjäsenten   ja   kunkin   yhdistysjäsenen   osalta   kohdassa   c)   
182 lasketun   jäsenmäärän   osuus   kohdassa   d)   lasketusta   jäsenmäärien   summasta.   
183 f)   Lasketaan   suorien   henkilöjäsenten   ja   kunkin   yhdistysjäsenen   osalta,   mikä   on   
184 kohdassa   e)   lasketun   suhdeluvun   mukainen   osuus   jäsenmäärän   mukaan   jaettavista   
185 edustajapaikoista.   
186 g)   Suorat   henkilöjäsenet   ja   kukin   yhdistysjäsen   saavat   tämän   laskutoimituksen   
187 osoittamaa   kokonaislukua   vastaavan   määrän   edustajia.   Jos   kaikki   edustajapaikat   
188 eivät   tule   näin   jaetuiksi,   loput   paikat   jaetaan   laskutoimituksen   osoittamien   
189 desimaaliosien   suuruuden   mukaisessa   järjestyksessä.   Jos   desimaaliosat   ovat   yhtä   
190 suuret,   järjestys   ratkaistaan   arpomalla.   
191   
192 Suorilla   henkilöjäsenillä   ja   kullakin   yhdistysjäsenellä   on   oikeus   lähettää   
193 liittokokoukseen   niin   monta   äänivaltaista   edustajaa   kuin   niillä   edellä   lasketun   
194 perusteella   on   ääniä.   Yksi   äänivaltainen   edustaja   voi   käyttää   kokouksessa   vain   yhtä   
195 ääntä.   
196   
197 Suorien   henkilöjäsenten   liittokokousedustajat   
198 Suorat   henkilöjäsenet   valitsevat   ennen   liittokokousta   edustajansa   liittokokoukseen   
199 joko   postiäänestyksellä,   erillisessä   äänestystilaisuudessa   tai   tietoliikenneyhteyden   
200 tai   muun   teknisen   apuvälineen   avulla.   
201   
202 Suorien   henkilöjäsenten   edustajat   liittokokoukseen   valitaan   9   §:ssä   kuvattua   
203 siirtoäänivaalitapaa   noudattaen.   
204   
205 Jäsenten   aloiteoikeus   
206 Yhdistysjäsenillä,   suorilla   henkilöjäsenillä   ja   yhdistysjäsenten   henkilöjäsenillä   on   
207 oikeus   tehdä   aloitteita   käsiteltäviksi   liittokokouksessa.   Liittokokous   päättää,   mihin   
208 toimenpiteisiin   
209 aloitteiden   johdosta   se   velvoittaa   hallituksen.   Aloitteet   on   toimitettava   viimeistään   
210 neljä   viikkoa   ennen   kokousta   kirjallisena   hallitukselle.   
211   



212 8   §   Liittokokouksen   tehtävät   
213 1.   Käsitellä   hallituksen   toimintakertomus,   edellisen   tilikauden   tilinpäätös   sekä   
214 tilintarkastuskertomus.   
215 2.   Vahvistaa   edellisen   tilikauden   tilinpäätös   ja   myöntää   vastuuvapaus   tilivelvollisille.   
216 3.   Hyväksyä   liiton   seuraavan   kalenterivuoden   toimintasuunnitelma.   
217 4.   Hyväksyä   liiton   seuraavan   tilikauden   talousarvio.   
218 5.   Hyväksyä   liiton   ohjelmat.   
219 6.   Hyväksyä   liiton   strategia.   
220 7.   Valita   liitolle   tilintarkastaja   ja   varatilintarkastaja   seuraavalle   tilikaudelle.   
221 8.   Valita   liitolle   ensimmäinen   ja   toinen   puheenjohtaja   sekä   hallitus.   
222 9.   Päättää   yhdistysjäsenten   hyväksymisestä   ja   erottamisesta.   
223 10.   Päättää   yhdistysjäsenten   jäsenmaksujen   suuruudesta   seuraavaksi   
224 kalenterivuodeksi.   
225 11.   Päättää   mahdollisesta   suorasta   rahallisesta   tuesta   ehdokkaille   valtakunnallisissa   
226 ja   europarlamentin   vaaleissa.   
227 12.   Päättää   toiseen   yhdistykseen   liittymisestä   tai   siitä   eroamisesta   2/3   
228 äänienemmistöllä.   
229 13.   Käsitellä   aloitteet.   
230 14.   Käsitellä   muut   kokouskutsussa   mainitut   asiat.   
231   
232 9   §   Käytettävät   vaalitavat   ja   vaalikelpoisuus   
233   
234 Vaalitavat   
235 1   Liittokokouksessa   käytävissä   vaaleissa   ja   valittaessa   liiton   ehdokkaita   
236 puoluekokouksessa   täytettäviin   puolueen   luottamustoimiin   noudatetaan   tässä  
237 kohdassa   määriteltyä   siirtoäänivaalitapaa.   
238   
239 A)   Kun   valittavia   henkilöitä   on   yksi,   käytetään   seuraavassa   kuvattua   
240 siirtoäänivaalitapaa:   
241   
242 1.   Äänestäjä   merkitsee   asetetut   ehdokkaat   äänestyslippuun   haluamassaan   
243 järjestyksessä:   parhaaksi   katsomansa   ehdokkaan   ensimmäiseksi,   toiseksi   parhaaksi   
244 katsomansa   ehdokkaan   toiseksi   jne.   Äänestäjä   voi   halutessaan   merkitä   
245 äänestyslippuun   myös   vähemmän   nimiä   kuin   vaalissa   on   ehdokkaita.   
246   
247 2.   Jokainen   äänestyslippu   lasketaan   ääneksi   sille   ehdokkaalle,   joka   on   merkitty   
248 lipussa   ykköseksi.   
249   
250 3.   Jos   joku   ehdokkaista   on   saanut   ehdottoman   enemmistön   eli   yli   puolet   annetuista   
251 ykkösäänistä,   on   tämä   voittanut   vaalin.   
252   
253 4.   Jos   kukaan   ehdokkaista   ei   saa   ehdotonta   enemmistöä   äänistä,   karsitaan   pois   
254 vähiten   ääniä   saanut   ehdokas.   
255   



256 5.   Jokainen   tämän   karsitun   ehdokkaan   saama   äänestyslippu   siirretään   ääneksi   sille   
257 ehdokkaalle   joka   on   merkittynä   lipussa   toiselle   sijalle.   
258   
259 6.   Jos   joku   ehdokkaista   on   nyt   saanut   yli   puolet   annetuista   äänistä,   hän   on   voittanut   
260 vaalin.   
261   
262 7.   Jos   kukaan   ehdokkaista   ei   edelleenkään   ole   saanut   enemmistöä   äänistä,   karsitaan   
263 pois   jäljellä   olevista   ehdokkaista   vähiten   ääniä   saanut.   Jokainen   tämän   karsitun   
264 ehdokkaan   äänestyslippu   siirretään   ääneksi   lipussa   seuraavana   olevalle   ei-karsitulle   
265 ehdokkaalle.   Tämä   toistetaan   niin   monta   kertaa,   että   joku   jäljellä   olevista   
266 ehdokkaista   on   saanut   ehdottoman   enemmistön   äänistä.   
267   
268 8.   Jos   ehdokkaat   laskennan   jossain   vaiheessa   päätyvät   tasatilanteeseen,   määritellään   
269 heidän   keskinäinen   järjestyksensä   kuten   9C   §:ssä   määritellään.   
270   
271 9.   Jos   karsittavan   ehdokkaan   äänestyslipun   perusteella   ei   voida   päätellä,   kenelle   
272 ääni   tulisi   siirtää,   jaetaan   ylijäämä   kyseisen   äänestyslipun   osalta   tasan   kaikkien   
273 jäljellä   olevien   ehdokkaiden   kesken,   siten   kuin   9B   §:n   kohdassa   4   kuvataan.   
274   
275 B)   Kun   valittavia   henkilöitä   on   enemmän   kuin   yksi,   käytetään   tässä   ja   9C   §:ssä   
276 kuvattua   siirtoäänivaalitapaa.   Siirtoäänivaali   etenee   vaiheittain   seuraavasti:   
277   
278 1.   Äänestäjä   merkitsee   äänestyslippuun   haluamansa   määrän   nimiä   
279 suosituimmuusjärjestyksessä.   
280   
281 2.   Läpimenokynnys   
282 Lasketaan   hyväksyttyjen   äänestyslippujen   lukumäärä   ja   sen   perusteella   
283 läpimenokynnys   seuraavasti:     
284 läpimenokynnys   =   hyväksyttyjen   äänestyslippujen   lukumäärä/(täytettävien   
285 paikkojen   lukumäärä   +   1),   kahden   desimaalin   tarkkuudella   ylöspäin   pyöristäen.   
286   
287 3.   Ääntenlaskennan   ensimmäinen   vaihe   
288 Ensimmäisessä   vaiheessa   lasketaan   kunkin   ehdokkaan   ykkösäänet   eli   äänestysliput,   
289 joissa   ehdokas   on   merkittynä   ensimmäiselle   sijalle.   Ehdokkaat,   joiden   ykkösäänien   
290 määrä   on   sama   tai   suurempi   kuin   läpimenokynnys,   tulevat   valituiksi.   
291   
292 4.   Ylijäämän   siirto   
293 Jos   ääntenlaskennan   ensimmäisen   vaiheen   jälkeen   on   paikkoja   täyttämättä,   
294 siirretään   valittujen   henkilöiden   äänistä   syntynyttä   ylijäämää.   
295   
296 Ylijäämä   
297 Siirtyvä   ylijäämä   määritetään   siten,   että   ehdokkaan   kaikista   ääntenlaskennan   
298 suoritetuista   vaiheista   saamasta   kokonaisäänimäärästä   vähennetään   
299 läpimenokynnys.   Ylijäämän   siirto   aloitetaan   suurimman   äänimäärän   saavuttaneesta   



300 ehdokkaasta.   
301   
302 Tarkasteltavat   äänestysliput   
303 Mikäli   ylijäämää   esiintyy   ääntenlaskun   ensimmäisessä   vaiheessa,   tarkastellaan   
304 kaikkia   ehdokkaan   hyväksi   ääntenlaskun   ensimmäisessä   vaiheessa   luettuja   
305 äänestyslippuja.   
306 Jos   ylijäämää   ilmenee   ääntenlaskun   myöhemmässä   vaiheessa   johtuen   toisen   
307 ylijäämän   siirrosta   tai   ehdokkaan   tai   ehdokkaiden   karsimisesta,   tarkastellaan   vain   
308 sitä   viimeistä   joukkoa   äänestyslipukkeita,   jotka   ovat   kaikki   samanarvoisia   ja   jotka   
309 aiheuttivat   kyseisen   ylijäämän.   
310   
311 Siirtoarvo   
312 Yksittäisen   äänestyslipun   perusteella   siirtyvä   ylijäämä   eli   äänestyslipun   siirtoarvo   
313 määritetään   siten,   että   ylijäämä   jaetaan   tarkastelun   kohteena   olevien   
314 äänestyslippujen   kokonaismäärällä.   
315   
316 Siirtoarvo   määritellään   kahden   desimaalin   tarkkuudella   alaspäin   pyöristäen.  
317   
318 Äänten   siirtäminen   
319 Äänestyslippuihin   merkityn   suosituimmuusjärjestyksen   mukaisesti   äänestysliput   
320 siirretään   äänestyslipussa   seuraavana   olevan   ehdokkaan   hyväksi.   Mikäli   
321 äänestyslipussa   seuraavaksi   merkitty   ehdokas   on   jo   tullut   valituksi   tai   karsituksi,   
322 siirretään   äänestysliput   tätä   seuraavalle   jne.   Jokainen   siirtyvä   äänestyslippu   
323 kasvattaa   ehdokkaan   äänimäärää   äänestyslipun   siirtoarvon   verran.   
324   
325 Mikäli   äänestyslipun   perusteella   ei   ylijäämää   voida   siirtää,   jaetaan   ylijäämä   kyseisen   
326 äänestyslipun   osalta   tasan   kaikkien   jäljellä   olevien   ehdokkaiden   kesken   kahden   
327 desimaalin   tarkkuudella   alaspäin   pyöristäen.   
328   
329 5.   Karsinta   
330 Jos   siirrettävää   ylijäämää   ei   enää   ole   ja   täytettäviä   paikkoja   on   jäljellä,   karsitaan   
331 vähiten   ääniä   saanut   ehdokas,   ja   kaikki   tämän   äänet   siirretään   täydellä   
332 siirtoarvollaan   muille   ehdokkaille,   kuten   kohdassa   4   määrätään.   
333   
334 Jos   tämän   jälkeen   kukaan   ehdokkaista   ei   ole   ylittänyt   läpimenokynnystä,   karsitaan   
335 seuraavaksi   vähiten   ääniä   saanut   ehdokas.   
336   
337 6.   Saman   yhdistysjäsenen   henkilöjäsenten   enimmäismäärä   
338 Mikäli   säännöissä   määrätty   enimmäismäärä   saman   yhdistysjäsenen   
339 henkilöjäsenille   hallituksessa   täyttyy,   siirretään   valituksi   tulleen   henkilön   ylijäämä,   
340 kuten   kohdassa   4   määrätään.   Samalla   karsitaan   kaikki   muut   ehdokkaat,   joiden   
341 valituksi   tulemisen   tämä   enimmäismäärän   täyttyminen   estää.   Näiden   ehdokkaiden   
342 äänet   siirretään   täydellä   siirtoarvollaan   muille   ehdokkaille,   kuten   kohdassa   4   



343 määrätään.   
344   
345 7.   Jos   ehdokkaat   laskennan   jossain   vaiheessa   päätyvät   tasatilanteeseen,   määritellään   
346 heidän   keskinäinen   järjestyksensä   kuten   9C   §:ssa   määritellään.   
347   
348 8.   Tätä   prosessia   jatketaan,   kunnes   kaikki   täytettävät   paikat   on   täytetty.   
349   
350 C)   Ehdokkaiden   keskinäinen   järjestys   tasatilanteessa  
351 Mikäli   yhdellä   tai   useammalla   ehdokkaalla   on   sama   äänimäärä   tilanteessa,   jolloin   
352 valituksi   tulleita   ensimmäisellä   kierroksella   on   enemmän   kuin   täytettäviä   paikkoja   
353 tai   ensimmäisen   kierroksen   ylijäämää   jaettaessa   tai   karsintatilanteessa   silloin,   kun   
354 ehdokkaiden   hyväksi   ei   ole   siirtynyt   ylijäämää   määräytyy   ehdokkaiden   keskinäinen   
355 järjestys   heidän   saavuttamiensa   kakkosäänten   perusteella.   Kakkosäänten   ollessa   
356 tasan   tarkastellaan   ehdokkaiden   saavuttama   kolmosäänten   määrä   jne.   Mikäli   
357 äänestyslippujen   perusteella   ei   voida   määrittää   ehdokkaiden   keskinäistä   järjestystä   
358 ratkaisee   ehdokkaiden   keskinäisen   järjestyksen   arpa.   
359   
360 Ehdokkaiden   päätyessä   ylijäämää   siirrettäessä   tai   karsintatilanteessa   samaan   
361 äänimäärään   silloin,   kun   heidän   hyväkseen   on   siirtynyt   ääniä   määräytyy   
362 ehdokkaiden   keskinäinen   järjestys   ääntenlaskennan   aikaisemman   vaiheen   
363 perusteella   silloin,   kun   ehdokkailla   vielä   oli   eri   äänimäärä.   Jos   ehdokkaiden   
364 äänimäärät   kaikissa   ääntenlaskun   vaiheissa   ovat   olleet   samat   määräytyy   heidän   
365 keskinäinen   järjestyksensä   alkuperäisten   kakkosäänten   perusteella.   
366   
367 Kakkosäänten   ollessa   tasan   tarkastellaan   ehdokkaiden   saavuttama   kolmosäänten   
368 määrä   jne.   
369   
370 Mikäli   äänestyslippujen   perusteella   ei   voida   määrittää   ehdokkaiden   keskinäistä   
371 järjestystä   ratkaisee   ehdokkaiden   keskinäisen   järjestyksen   arpa.   
372   
373 D)   Liittokokouksen   henkilövaalit   käydään   suljetuin   lipuin.   
374   
375 E)   Valittaessa   liiton   ehdokkaita   puoluekokouksessa   täytettäviin   puolueen   
376 luottamustoimiin   äänestys   voidaan   toteuttaa   joko   erillisessä   äänestystilaisuudessa   
377 tai   tietoliikenneyhteyden   tai   muun   teknisen   apuvälineen   avulla.   
378   
379 2   Muissa   liiton   sisäisissä   vaaleissa   käytetään   seuraavia   vaalitapoja:   
380   
381 Enemmistövaali   
382 Kun   täytettävänä   on   yksi   paikka,   äänestetään   ensimmäisellä   kierroksella   kaikkien   
383 ehdokkaiden   kesken   ja   toisella   kierroksella   kahden   eniten   ääniä   saaneen   kesken,   
384 ellei   kukaan   ehdokkaista   saa   ensimmäisellä   kierroksella   yli   puolta   annetuista   
385 äänistä.   
386   



387 Suhteellinen   vaali   
388 Kun   täytettävänä   on   enemmän   kuin   yksi   paikka,   käytetään   suhteellista   vaalia.   
389 Äänestäjä   voi   vaalissa   äänestää   enintään   niin   montaa   ehdokasta   kuin   on   täytettäviä   
390 paikkoja.   Jokainen   annettu   ääni   jaetaan   vaalilippuun   merkittyjen   ehdokkaiden   
391 kesken   ensimmäisenä   olevan   ehdokkaan   saadessa   yhden   äänen,   toisena   olevan   
392 puoli   ääntä,   kolmantena   olevan   yhden   kolmasosan   ääntä   jne.   Lopuksi   lasketaan   
393 kunkin   ehdokkaan   saamat   äänet   yhteen.   Eniten   ääniä   saaneet   tulevat   valituiksi.   
394   
395 Vaalikelpoisuus   
396 Vaalikelpoisia   hallitukseen   ovat   yhdistysjäsenten   henkilöjäsenet   ja   liiton   suorat   
397 henkilöjäsenet.   Hallitukseen   voidaan   valita   korkeintaan   neljä   saman   
398 yhdistysjäsenen   henkilöjäsentä.   Jos   sama   henkilöjäsen   kuuluu   kahden   
399 yhdistysjäsenen   jäsenmäärään,   hänet   lasketaan   puolikkaana   
400 jäsenenä   kumpaankin.   Kolmeen   kuuluva   henkilöjäsen   lasketaan   kuhunkin   
401 1/3-jäsenenä,   neljään   kuuluva   1/4-jäsenenä   jne.   
402   
403 Sama   henkilö   voidaan   valita   hallituksen   jäseneksi   enintään   kolmeksi   täydeksi   
404 toimikaudeksi   peräkkäin.   Riippumatta   siitä,   onko   henkilö   ollut   hallituksen   jäsen,   
405 voidaan   sama   henkilö   valita   liiton   puheenjohtajaksi   enintään   kahdeksi   täydeksi   
406 toimikaudeksi   peräkkäin.   
407   
408 Toimikausien   tultua   täyteen   liiton   ensimmäisenä   tai   toisena   puheenjohtajana   
409 toiminut   henkilö   voidaan   valita   uudelleen   puheenjohtajaksi   tai   hallituksen   
410 jäseneksi,   kun   hän   on   ollut   vähintään   yhden   täyden   kauden   poissa   hallituksesta.   
411   
412 Mikäli   kappaleessa   1B   kuvattua   vaalitapaa   noudatetaan   muussa   kuin   hallituksen   
413 vaalissa,   voi   liittokokous   perustellusta   syystä   määritellä   valittaville   henkilöille   
414 kiintiöitä   2/3   enemmistöllä.   
415   
416 Tällöin   kiintiön   täyttyessä   sovelletaan   kappaleen   1B   kohdassa   6   määriteltyä   
417 menettelyä.   
418   
419   
420 10   §   Hallitus   
421 Liittokokousten   välillä   liiton   asioita   hoitaa   hallitus.   Hallitukseen   kuuluvat   
422 liittokokouksessa   valitut   ensimmäinen   ja   toinen   puheenjohtaja   ja   kymmenen   
423 jäsentä.   Puheenjohtajia   kutsutaan   liiton   ensimmäiseksi   ja   toiseksi   puheenjohtajaksi.   
424   
425 Puheenjohtajien   toimikausi   on   kaksi   kalenterivuotta.   Ensimmäinen   ja   toinen   
426 puheenjohtaja   valitaan   vuorovuosin   toimikaudekseen.   Hallituksen   jäsenten   
427 toimikausi   on   kalenterivuosi.   
428  
429 Ensimmäistä   kalenterivuottaan   toimivan   puheenjohtajan   ollessa   estynyt   toimimaan  
430 kautensa   loppuun   valitaan   seuraavan   liittokokouksen   puheenjohtajavaalissa   



431 ensimmäinen   puheenjohtaja   kahden   kalenterivuoden   toimikaudeksi   ja   toinen   
432 puheenjohtaja   yhden   kalenterivuoden   toimikaudeksi.   Molempien   puheenjohtajien   
433 ollessa   estyneitä   toimimaan   kautensa   loppuun   aloittavat   yllä   kuvatulla   tavalla   valitut   
434 uudet   puheenjohtajat   tehtävissään   välittömästi.   Heidän   kautensa   koostuvat   
435 loppuvuodesta   sekä   täysistä   kalenterivuosista.   Näiden   kausien   päättyessä   seuraavat   
436 toimikaudet   alkavat   siis   normalisti   kalenterivuosien   alusta.   Molempien   
437 puheenjohtajien   ollessa   estyneitä   hallituksen   kokoukset   kutsutaan   koolle   
438 hallituksen   enemmistön   päätöksellä.   
439   
440 Hallituksen   tehtävät:   
441 1.   Johtaa   liiton   toimintaa   liittokokousten   päätösten   mukaisesti.   
442 2.   Valmistella   ja   ohjata   liiton   poliittista   toimintaa   sekä   vaalivalmisteluja.   
443 3.   Vastata   liiton   varojen   ja   omaisuuden   hoidosta   sekä   muusta   taloudellisesta   
444 toiminnasta   ja     
445 päättää   lainan   ottamisesta   sekä   takauksen   antamisesta.   
446 4.   Hyväksyä   liitolle   näitä   sääntöjä   täsmentäviä   ja   tarkentavia   ohjesääntöjä.   
447 5.   Hyväksyä   linjapaperit.   
448 6.   Hyväksyä   yhdistysjäsenten   sääntömuutokset.   
449 7.   Hyväksyä   ja   erottaa   liiton   suorat   henkilöjäsenet.   
450 8.   Valita   ja   irtisanoa   pääsihteeri.   
451 9.   Ottaa   liiton   palvelukseen   muut   toimihenkilöt   ja   päättää   henkilöstön   palkoista.   
452 10.   Päättää,   kuka   toimii   pääsihteerin   sijaisena,   mikäli   hän   on   tilapäisen   esteen   
453 vuoksi   estynyt   hoitamasta   tehtäväänsä.   
454 11.   Valmistella   liittokokousten   käsiteltäväksi   tulevat   asiat   ja   kutsua   kokoukset   koolle.   
455 12.   Valita   keskuudestaan   työvaliokunnan   jäsenet.   
456   
457 Hallituksen   kokouksen   kutsuu   koolle   jompikumpi   liiton   puheenjohtajista.   Hallitus   
458 on   päätösvaltainen,   kun   yli   puolet   sen   jäsenistä,   jompikumpi   liiton   puheenjohtajista   
459 mukaan   luettuna,   on   läsnä.   
460   
461 Hallituksen   kokoukset   ovat   avoimia   jäsenille,   ellei   kokous   käsiteltävien   asioiden   
462 luottamuksellisuuden   vuoksi   toisin   päätä.   
463   
464 Hallitus   voi   valita   keskuudestaan   työvaliokunnan   hoitamaan   hallituksen   
465 toimivaltaan   kuuluvia   käytännön   asioita   hallituksen   kokousten   välisenä   aikana.   
466   
467 11   §   Nimenkirjoittaminen   
468 Liiton   nimen   kirjoittavat   puheenjohtajat,   pääsihteeri   sekä   hallituksen   määräämä   
469 muu   henkilö   aina   kaksi   yhdessä.   Hallitus   voi   myös   määrätä   liiton   työntekijän   tai   
470 toimihenkilön   kirjoittamaan   yksin   liiton   nimen.   
471   
472 12   §   Tilikausi,   tilinpäätös   ja   tilintarkastus   
473 Liiton   tilikausi   on   kalenterivuosi.   
474   



475 Liiton   tilinpäätös   on   laadittava   kolmen   kuukauden   kuluessa   tilikauden   
476 päättymisestä.   
477   
478 Tilinpäätös,   tilit,   toimintakertomus   ja   hallituksen   kokousten   pöytäkirjat   on   
479 toimitettava   tilintarkastajalle   maaliskuun   loppuun   mennessä.   Tilintarkastajan   on   
480 jätettävä   tilintarkastuskertomus   hallitukselle   kolmen   viikon   kuluessa.   
481   
482 13   §   Liiton   sääntöjen   muuttaminen   ja   liiton   purkaminen   
483 Ehdotus   näiden   sääntöjen   muuttamisesta   tai   liiton   purkamisesta   katsotaan   
484 hyväksytyksi,   jos   se   on   kahdessa   perättäisessä   liittokokouksessa   kummassakin   
485 saanut   puolelleen   vähintään   kaksi   kolmasosaa   (2/3)   annetuista   äänistä,   tai   jos   se   on   
486 hyväksytty   vähintään   viiden   kuudesosan   (5/6)   ääntenenemmistöllä   yhdessä   
487 liittokokouksessa,   jonka   kokouskutsussa   on   asiasta   mainittu.   
488   
489 Liiton   purkautuessa   liiton   varat   luovutetaan   liiton   tarkoitusta   tukevaan   toimintaan   
490 purkamisesta   päättävän   liittokokouksen   määräämällä   tavalla.   
491   


