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SEITSEMÄS VAALIKAUSI (2009–2014)

SYYSKUU 2009

PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVIEN VALTUUSKUNTIEN 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSET1

oOo

JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSISSA SOVELLETTAVA MENETTELY

Työjärjestyksen 191 ja 198 artikla
sekä 195 ja 196 artiklan mukaisesti 12, 13, 14, 168, 169 ja 187 artikla ja liite I

oOo

1. PUHEENJOHTAJANA VÄLIAIKAISESTI TOIMIVA JÄSEN AVAA KOKOUKSEN

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen

1. (varmistaa tarvittaessa, ettei läsnä ole toimikautensa päättävää puheenjohtajaa tai 

hänen asemestaan yhtä toimikautensa päättävää varapuheenjohtajaa 

arvojärjestyksessä tai hänen asemestaan parlamentin jäsenenä pisimpään ollutta 

jäsentä, joka haluaa hoitaa puheenjohtajan tehtäviä)

2. julistaa kokouksen alkaneeksi

3. palauttaa mieliin

a) kokouksen tarkoituksen, joka on valtuuskunnan puheenjohtajiston eli 

puheenjohtajan sekä yhden, kahden tai kolmen varapuheenjohtajan valinta 

työjärjestyksen 191 ja 198 artiklan mukaisesti

b) vaalin toimittamisjärjestyksen:

· puheenjohtaja

· varapuheenjohtajat

                                               
1 Sovelletaan parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin, valtuuskuntiin parlamentaarisissa 
sekavaliokunnissa, valtuuskuntiin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa sekä valtuuskuntiin monenvälisissä 
edustajakokouksissa.
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4. toteaa, ketkä läsnä olevista ovat varajäseniä (187 art.).

2. PUHEENJOHTAJANA VÄLIAIKAISESTI TOIMIVA JÄSEN TOIMITTAA 

PUHEENJOHTAJAN VAALIN

A: Valmistelutoimet

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen

1. toteaa päätösvaltaisuuden (1/4 jäsenistä) (195 art. 2 kohta)

2. pyytää ilmoittamaan puheenjohtajaehdokkaat ja varmistaa, että

a) ehdokkaat on asettanut poliittinen ryhmä tai vähintään 5 prosenttia 

varsinaisista jäsenistä (13 art. 1 kohta)

b) ehdokas tai ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa (jos ehdokas ei ole 

paikalla, hän voi ilmoittaa suostumuksestaan kirjallisesti) (13 art. 1 kohta)

c) ehdokkaat ovat täyttäneet taloudellisia etujaan koskevan ilmoituksen
(liite I, 1 art. 2 kohta ja 2 art.)

B: Valinta suosionosoituksin

Jos ehdokkaita on vain yksi ja ellei vähintään kuudesosa valtuuskunnan jäsenistä 

pyydä, että vaali suoritetaan salaisena äänestyksenä (191 art. 2 kohdan toinen alakohta), 

puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen julistaa hänet valituksi 

suosionosoituksin (191 art. 2 kohdan ensimmäinen alakohta).

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen kehottaa valittua puheenjohtajaa 

asettumaan puheenjohtajan paikalle.

Puheenjohtajan johdolla siirrytään suoraan kohtaan 3.
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C: Salainen äänestys

Jos ehdokkaita on useampia tai jos kuudesosa valtuuskunnan jäsenistä sitä pyytää, 

puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen toimittaa vaalin salaisena äänestyksenä

(191 art. 2 kohdan toinen alakohta).

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen

1. palauttaa mieliin, että kullakin jäsenellä on vain yksi ääni ja että hyväksymiseen 

vaaditaan

– annettujen äänten ehdoton enemmistö1, joihin sisältyvät äänet puolesta ja 

vastaan (191 art. 2 kohdan kolmas ja neljäs alakohta)

a) jos ehdokkaita on vain yksi (äänestyskierroksesta riippumatta) (191 art. 

2 kohdan kolmas alakohta)

b) ensimmäisellä äänestyskierroksella (ehdokkaiden lukumäärästä 

riippumatta) (191 art. 2 kohdan neljäs alakohta)

– suhteellinen enemmistö, jos toisella äänestyskierroksella on useita ehdokkaita 

(äänten mennessä tasan valitaan vanhin ehdokkaista) (191 art. 2 kohdan neljäs 

alakohta)

2. toteaa varapuheenjohtajat

3. ilmoittaa jäsenille mahdollisuudesta toimittaa puheenjohtajan vaali salaisena joko 

äänestyslippuja käyttämällä tai koneäänestyksenä (168 art. 1 kohta).

                                               
1 Seuraava kokonaisluku, joka on suurempi kuin puolet annetuista äänistä.
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1) Ensimmäinen äänestyskierros

Uurnaäänestys

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen

1. toimittaa arvonnan 2–8 ääntenlaskijan valitsemiseksi (169 art. 4 kohdan 

ensimmäinen alakohta) (Huom! ehdokkaat eivät saa toimia ääntenlaskijoina –

162 art. 4 kohdan toinen alakohta)

2. ilmoittaa ehdokkaat

3. huolehtii ehdokkaan tai ehdokkaiden nimellä varustettujen äänestyslippujen

jakamisesta

4. aloittaa äänestyksen toimittamisen kuuluttamalla aakkosjärjestyksessä 

jokaisen valtuuskunnan jäsenen nimen, jolloin tämä pudottaa äänestyslippunsa 

uurnaan ja allekirjoittaa äänestysluettelon

5. äänestyksen päätyttyä keskeyttää kokouksen äänten laskemista varten.

Ääntenlaskijat laskevat äänet (162 art. 4 kohdan ensimmäinen alakohta).

6. ilmoittaa tulokset:

· äänestäneiden määrä

· tyhjien ja/tai mitättömien äänestyslippujen määrä

· annettujen äänten määrä (ei sisällä tyhjiä tai mitättömiä äänestyslippuja)

· vaadittava enemmistö

· kunkin ehdokkaan äänimäärä:

· jos ehdokas saa ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, 

puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen julistaa puheenjohtajan 

valituksi ja kehottaa tätä asettumaan puheenjohtajan paikalle.

Puheenjohtajan johdolla siirrytään suoraan kohtaan 3.
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· muussa tapauksessa puheenjohtajana toimiva jäsen toimittaa toisen 

äänestyskierroksen

(ks. jäljempänä "2) Toinen äänestyskierros").

Koneäänestys (jos ehdokkaita on enintään kaksi täytettävää paikkaa kohti)

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen

1. varmistaa, että kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja äänestykseen osallistuvilla 

varajäsenillä on äänestyskortti 

2. jos jollakin varsinaisista jäsenistä tai äänestykseen osallistuvista varajäsenistä ei 

ole äänestyskorttia, toteaa, että tällöin äänestys on toimitettava äänestyslippuja 

käyttämällä (ja siirtyy edellä mainittuun menettelyyn "Uurnaäänestys")

3. jos kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja äänestykseen osallistuvilla varajäsenillä on 

äänestyskortti, ilmoittaa, että äänestys toimitetaan koneäänestyksenä

4. ilmoittaa ehdokkaat

5. täsmentää, miten kutakin ehdokasta äänestetään (aakkosjärjestyksessä)

– vihreä painike: ehdokas n:o 1 

– punainen painike: ehdokas n:o 2

– valkoinen painike: tyhjää/mitätön

(Huom! Nimitysten ollessa kyseessä ainoastaan annetut äänet otetaan huomioon.)

6. muistuttaa äänestäjille, että jos he erehdyksessä äänestävät väärin, heidän on 

painettava kahta painiketta yhtä aikaa, minkä jälkeen he voivat äänestää uudelleen

7. ilmoittaa, että kyseessä on salainen äänestys

8. julistaa äänestyksen alkaneeksi
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9. julistaa äänestyksen päättyneeksi

10. ilmoittaa tulokset:

· äänestäneiden määrä

· annettujen äänten määrä (ei sisällä tyhjiä tai mitättömiä äänestyslippuja)

· vaadittava enemmistö

· kunkin ehdokkaan äänimäärä:

· jos yksi ehdokas saa ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, 

puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen julistaa puheenjohtajan 

valituksi ja kehottaa tätä asettumaan puheenjohtajan paikalle;

puheenjohtajan johdolla siirrytään suoraan kohtaan 3.

· muussa tapauksessa puheenjohtajana toimiva jäsen toimittaa toisen 

äänestyskierroksen 

(ks. jäljempänä "2) Toinen äänestyskierros").
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2) Toinen äänestyskierros

Toimitaan kuten ensimmäisellä äänestyskierroksella:

1. todetaan päätösvaltaisuus (195 art. 2 kohta)

2. pyydetään ilmoittamaan ehdokkaat

3. toimitetaan äänestys

– uurnaäänestys

Huom! Ääntenlaskijat ovat samat kuin ensimmäisellä kierroksella (jos yksi tai 

useampi ääntenlaskija ei ole enää käytettävissä, uusi arvonta suoritetaan vain 

puuttuvien ääntenlaskijoiden valitsemiseksi).

– koneäänestys

4. julistetaan äänestystulos:

– äänestäneiden määrä

– tyhjien ja/tai mitättömien äänten määrä

– annettujen äänten määrä

– kunkin ehdokkaan äänimäärä

– puheenjohtajaksi valitaan

– ainoa ehdokas, jos hän on saanut ehdottoman enemmistön 

annetuista äänistä

– eniten ääniä saanut ehdokas, jos ehdokkaita on useita

– vanhin ehdokas, jos äänet menevät tasan (191 art. 2 kohdan 

neljäs alakohta)

Puheenjohtajana väliaikaisesti toimiva jäsen kehottaa valittua puheenjohtajaa 

asettumaan puheenjohtajan paikalle.

Puheenjohtajan johdolla siirrytään kohtaan 3.
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3. PUHEENJOHTAJA TOIMITTAA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALIN

A: Valmistelutoimet

Puheenjohtaja toimittaa yhden, kahden tai kolmen varapuheenjohtajan vaalin.

Puheenjohtaja pyytää ilmoittamaan vuorollaan ja erikseen ehdokkaat ensimmäiseksi, 

toiseksi ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ja varmistaa, että

1) ehdokkaat on asettanut poliittinen ryhmä tai vähintään 5 prosenttia varsinaisista 

jäsenistä (13 art. 1 kohta) 

2) ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa (jos ehdokas ei ole paikalla, hän voi 

ilmoittaa suostumuksestaan kirjallisesti) (13 art. 1 kohta) 

3) ehdokkaat ovat täyttäneet taloudellisia etujaan koskevan ilmoituksen (liite I, 1 art. 

2 kohta ja 2 art.) 

B: Valinta suosionosoituksin

Jos ehdokkaita ja täytettäviä paikkoja on yhtä monta ja ellei vähintään kuudesosa 

valtuuskunnan jäsenistä pyydä, että vaali suoritetaan salaisena äänestyksenä (191 art. 

2 kohdan toinen alakohta), ehdokas tai ehdokkaat julistetaan valituksi suosionosoituksin

(191 art. 2 kohdan ensimmäinen alakohta).

Puheenjohtaja kehottaa valittuja varapuheenjohtajia asettumaan paikalleen 

puheenjohtajan viereen.

C: Salainen äänestys

Jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja tai jos kuudesosa valtuuskunnan 

jäsenistä sitä pyytää, puheenjohtaja toimittaa vaalin salaisena äänestyksenä (191 art. 

2 kohdan toinen alakohta).
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Puheenjohtaja suorittaa vuorollaan ja eri äänestyskierroksilla kunkin varapuheenjohtajan 

vaalin (191 art. 1 kohta).

Kunkin varapuheenjohtajan vaali toimitetaan samoin kuin puheenjohtajan vaali (ks. 

edellä kohta 2 C).

Huom! Ääntenlaskijat ovat samat kuin puheenjohtajan vaalissa (jos yksi tai useampi 

ääntenlaskija ei ole enää käytettävissä, uusi arvonta suoritetaan vain puuttuvien 

ääntenlaskijoiden valitsemiseksi).

Julistettuaan kunkin vaalin päättyneeksi puheenjohtaja kehottaa valittua 

varapuheenjohtajaa asettumaan paikalleen puheenjohtajan viereen.




