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§ 154
Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit

HEL 2017-011782 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto jakoi Kuntaliiton valtuuskunnan 
vaaleissa käytettävissä olevat äänet ehdokaslistaa vastaavan valtuus-
toryhmän valtuutettujen lukumäärän mukaisesti seuraavasti:

 Ehdokaslistan 
numero ja nimi

 Ehdokaslistaa vas-
taava valtuustoryh-
mä

 Ehdokaslistan ääni-
määrä valtuutettujen 
lukumäärässä

2 Vihreä liitto  Vihreä valtuustoryh-
mä

 21

3 Suomen ruotsalai-
nen kansanpuolue

 Ruotsalaisen kan-
sanpuolueen val-
tuustoryhmä

 5

4 Kansallinen Kokoo-
mus

 Kokoomuksen val-
tuustoryhmä

 25

5 Suomen Sosialide-
mokraattinen Puo-
lue

 Sosialidemokraatti-
nen valtuustoryhmä

 12

6 Vasemmistoliitto  Vasemmistoliiton 
valtuustoryhmä

 10

7 Perussuomalaiset  Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

 4

8 Suomen Kristillis-
demokraatit (KD)

 Kristillisdemokraat-
tien valtuustoryhmä

 2

9 Suomen Keskusta  Keskustan valtuusto-
ryhmä

 2

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä Kuntaliiton valtuuskun-
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nan vaaleissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Kuntaliitto ry Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 va-
litaan kuntavaalien jälkeen järjestettävissä yhdistyksen vaaleissa, yh-
deksän valtakunnallisten äänimäärien mukaan edellä mainittujen vaa-
lien perustella laskettavilta tasauspaikoilta ja yksi Ahvenanmaan maa-
kunnasta. Valtuuskuntaan valitaan vastaava määrä varajäseniä. Val-
tuuskuntaan valittavien tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdistyk-
sen jäsenäänestyksenä. Äänioikeutettuja vaalissa on muut kuin yhteis-
työjäseniksi luettavat Suomen Kuntaliitto ry:n varsinaiset jäsenet. Vaalit 
suoritetaan eduskuntavaaleissa käytettyä vaalipiirijakoa vastaavissa 
vaalipiireissä. Helsingin vaalipiiristä valitaan suoraan vallituloksen pe-
rusteella valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.

Vaalipiirin kunnassa toimiva puoluelaissa tarkoitettu rekisteröity puolue, 
jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnassa, on voinut val-
mistella vaalipiirikohtaisen ehdokaslistan. Vaalipiirin kuntapäiväkokous 
on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on 
vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yh-
distelmän.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useam-
malle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissä kunnan 
asukaslukua vastaava äänimäärä. Vaalit järjestetään kuntavaalivuonna 
15.11–31.12. välisenä aikana.

Kuntaliiton valtuuskuntaan valitaan Helsingin vaalipiiristä kahdeksan jä-
sentä ehdokaslistoista vertausluvun mukaisesti soveltaen vaalilain suh-
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teellista vaalitapaa. Jäsenille valitaan ehdokaslistalta vastaava määrä 
varajäseniä.

Valtuuskunnan vaalin suorittamisen jälkeen määräytyy yhdeksän ta-
sauspaikkaa jäsenäänestyksen yhteenlasketun vaalituloksen perusteel-
la, jolloin jäsenäänestyksessä määräytynyt valtakunnallinen vaalitulos 
saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteen-
laskettuja äänimääriä laskemalla ehdokaslistoille valtakunnalliset ver-
tausluvut. Ehdokaslistakohtainen tasauspaikkajärjestelmä on kuvattu 
tarkemmin Kuntaliitos valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos lasketaan ja vahvistetaan Kunta-
liiton valtuuston vaalilautakunnan kokouksessa 16.1.2018. Vaalipiirin 
vaalitulosta laskettaessa kullakin ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva 
ehdokas saa vertausluvukseen ehdokaslistan koko äänimäärän, toise-
na olevan vertausluku on puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kol-
manneksen ja niin edelleen. Valtuuskuntaan valitaan ehdokkaat vaali-
piireittäin vertaisluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Jos ehdokaslistalta valitaan kaksi varsinaista jäsentä, samalta listalta 
valitaan varajäseneksi kolmantena ja neljäntenä olevat. Jos ehdokaslis-
talta valitaan useampi varsinainen jäsen, varajäsenet eivät ole henkilö-
kohtaisia, vaan heidät kutsutaan kokoukseen sijaantulojärjestyksessä.

Vaaleihin liittyvä päätöksenteko Helsingissä

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä ei 
ole määritelty menettelyä sen suhteen miten yhdistyksen varsinaisen 
jäsenen (kunnan) tulisi jakaa äänet ehdokaslistojen kesken. Kuntaliitol-
la ei muutoinkaan olisi toimivaltaa määrätä jäsenkuntien sisäisistä me-
nettelyistä. Kuntaliitosta on kuitenkin esimerkinomaisesti ohjeistettu 
menettelystä siten, että kunnan äänimäärän jakamisen tulisi perustua 
valtuustossa toimitettavaan suljettuun lippuäänestykseen ehdokaslisto-
jen välillä. Tällä tavalla voidaan toimia, jos kunnan hallintosäännössä 
valinta on määrätty valtuuston tehtäväksi.

Helsingissä kuitenkin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja 
säätiöiden toimielimiin päättää konsernijaosto. Näin ollen yhdistyksenä 
toimivan Kuntaliiton toimielimiin jäsenet Helsingissä valitsee konserni-
jaosto. Käsiteltävässä olevassa asiassa on kysymys ehdokaslistakoh-
taisen äänimäärän jakamisesta, eikä suorasta henkilövalinnasta, joten 
valintaa ei tule toimittaa henkilövaalina.

Ehdokaslistojen äänimäärien määrittäminen
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Vaikka äänien jakaminen ehdokaslistojen välillä ei tapahdu valtuustos-
sa, on tästä huolimatta tarkoituksenmukaista jakaa äänimäärä ehdo-
kaslistoille valtuutettujen lukumäärän mukaisesti. Menettely äänimää-
rän suhteen olisi näin ollen mahdollisimman yhtäläinen kuntaliiton oh-
jeistaman menettelyn ja muiden jäsenkuntien kanssa.

Ehdokaslistakohtaisten äänien määrittäminen on valtakunnallisten ta-
sauspaikkojen laskennan kannalta välttämätöntä. Henkilöiden nimeä-
minen suoraan valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ei tästä johtuen 
ole mahdollista.

Ehdokaslistalle annettava äänimäärä perustuu kunkin valtuustoryhmän 
valtuutettujen lukumäärään. Kullakin kunnalla on käytettävissä ääniä 
vuoden 2016 lopun asukaslukua vastaava lukumäärä. Kuntaliitto on oh-
jeistanut menettelystä siten, että kullakin valtuutetulla on käytettävissä 
samansuuruinen osuus kunnan äänimäärästä.

Helsingin käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on 637 684 ääntä. 
Valtuutettua kohden laskettuna äänimäärä valtuustoryhmän jäsentä 
kohden on noin 7502 ääntä. Ehdokaslistojen äänimäärä ilmoitetaan 
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

Ehdokaslistakohtainen äänimäärä perustuu vastaavan valtuustoryhmän 
kokoon, jonka pohjalta on määritelty kunkin ehdokaslistan äänimäärä. 
Ehdokaslistalle on annettu yhtä monta ääntä kuin kullakin valtuustoryh-
mällä on jäseniä. Valtuustoryhmät, joiden osalta ei ole vastaavaa ehdo-
kaslistaa, esitetään äänestävän tyhjää.

Ehdokaslistakohtainen lopullinen äänimäärä lasketaan jakamalla kun-
nan asukasluku valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä eh-
dokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät 
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöriste-
tään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä Kuntaliiton valtuuskun-
nan vaaleissa
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Kuntaliitto ry Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
.


