
USEIN KYSYTTYÄ 

 

Valitsijayhdistys 

K: Lähetin valitsijayhdistyksen hyväksyttäväksi, miten pääsen muokkaamaan sen tietoja? 

V: Kun valitsijayhdistys on lähetetty hyväksyttäväksi, sitä voi muokata enää oman vaalipiirisi tai 

valtakunnallisen yhdistyksesi vaalisihteeri. Vaalisihteerien yhteystiedot löydät täältä. 

*** 

K: Millä aikataululla valitsijayhdistys hyväksytään? 

V: Vaalisihteerit hyväksyvät yhdistyksiä kukin oman aikataulunsa mukaan. Hyväksynnällä ei ole 

sinänsä kiire, sillä kaikki yhdistystä koskevat toimenpiteet yhdistyksen tietojen muokkauksesta 

vaaliliittoon liittymiseen asti tehdään jo ennen valitsijayhdistyksen lähettämistä hyväksyttäväksi. 

Lopullisesti valitsijayhdistykset ja ehdokkuudet päätetään vasta ehdokasasettelun päätyttyä 

15.1.2022.  

  

 

Vaaliliitto 

K: Loin valitsijayhdistyksen jo aiemmin, ja nyt haluaisin luoda vielä vaaliliiton. Miten toimin? 

V: Jos valitsijayhdistys on luotu ja tallennettu, mutta ei vielä lähetetty hyväksyttäväksi, 

valitsijayhdistyksen asiamies voi perustaa vaaliliiton ja liittää valitsijayhdistyksen siihen sähköisesti. 

Kun valitsijayhdistys on jo lähetetty hyväksyttäväksi vaalisihteeri voi luoda vaaliliiton 

valitsijayhdistyksen puolesta. Tällöin valitsijayhdistyksen tulee täyttää tulostettava lomake 

allekirjoituksineen ja lähettää se vaalisihteerille sähköpostissa skannattuna tai kuvana.  

Vaaliliiton asiamies saa käyttöönsä tunnuksen, jonka mahdollisesti liittoon myöhemmin mukaan 

otettavat valitsijayhdistykset tarvitsevat liittoon liittyessään.    

*** 

K: Miten valitsijayhdistyksen voi liittää osaksi olemassa olevaa vaaliliittoa?  

V: Valitsijayhdistyksen asiamies voi liittää yhdistyksen olemassa olevaan vaaliliittoon sähköisesti, 

kun sekä oma valitsijayhdistys että olemassa oleva vaaliliitto on tallennettu, mutta ei vielä lähetetty 

hyväksyttäväksi. Liittymiseen tarvitaan tunnus vaaliliiton asiamieheltä.  

Vaalisihteeri voi liittää jo hyväksyttäväksi lähetetyn valitsijayhdistyksen jo hyväksyttäväksi 

lähetettyyn vaaliliittoon, kun vaaliliittoon pyrkivällä on tiedossaan vaaliliiton asiamieheltä saatu 

tunnus.  

*** 

K: Voinko luoda ensin vaaliliiton, ja lähteä sitten etsimään siihen halukkaita? 

V: Valitettavasti et. Vaaliliiton asiamiehen ja vara-asiamiehen tulee olla eri yhdistyksistä. Vaaliliittoa 

luodessa tulee siis olla tiedossa toinen jo perustettu yhdistys, jonka kanssa liitto luodaan.  

 



 

 

 

Vaalitapa 

 

K: Kannattaako lähteä vaaliliittoon? 

V: Suhteellisessa vaalissa äänistä kilpailevat kannattajayhdistysten ehdokkaiden muodostamat 
vaaliliitot eli listat. Eri alueilla ja valtakunnallisten yhdistysten sisällä on erilaisia vaaliliittoja, joilla on 
yhteisiä painotuksia ja tavoitteita. 
 

Suhteellisessa vaalissa annettu ääni menee ehdokkaan koko listalle. Koko listan äänimäärästä 
muodostuu vertailuluku, niin että listan eniten ääniä saaneen ehdokkaan vertailuluku on koko listan 
äänimäärä, listan toiseksi eniten ääniä saaneen puolet koko määrästä ja listan kolmannella 
kolmanneksen ja niin edelleen. 
 

Esimerkki kahden ehdokkaan listasta: 1. ehdokas saa 100 ääntä ja 2. ehdokas saa 50 ääntä. 
Ehdokkaan 1 vertailuluku on 150 ja ehdokkaan 2 vertailuluku 75. Vaalitulos määräytyy 
vertailulukujen, ei henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. 
 
Suhteellisessa vaalissa listan ehdokasmäärällä voi olla merkitystä, mikäli ehdokkaita on paljon. 
Toisilla alueilla läpi voi päästä yhden ehdokkaan listallakin. 
 
*** 
 
K: Millaisia ovat OAJ:n vaalipiirit? 
 

V: Vaalipiireinä ovat OAJ:n valtakunnalliset piirit OAO, VOL, YLL. OAJ-YSI jakaantuu alueellisiin, 
järjestön hallituksen vahvistamiin vaalipiireihin. FSL:llä on myös oma valtakunnallinen vaalipiiri. 
Kaikki ehdokkaat eivät siis kilpaile 150 paikasta valtuustossa, vaan valtakunnallisten piirien 
paikoista. Valtakunnallisten piirien paikat valtuustossa tulevat niiden jäsenmääristä 1.1.2022 
tilanteen mukaan. Samalla määräytyvät myös paikkamäärät alueittain OAJ-YSIn sisällä.   
 

 

 

 


