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Hallituksen esitys Piraattipuolueen sääntömuutokseksi
Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi.
Punainen = Tekstiä ehdotetaan poistettavaksi.

Nykyinen Muutosehdotus

20 § Vaalin toteuttaminen

Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestys toimitetaan 
kaksivaiheisella enemmistövaalitavalla. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan 
ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista hyväksytyistä äänistä, toimitetaan 
toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Kun 
täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, käytetään suhteellista vaalitapaa.

Suhteellisten vaalien laskentatapana käytetään yhden äänen 
siirtoäänivaalitapaa, jossa äänestäjä merkitsee ehdokkaansa äänestyslippuun 
suosituimmuusjärjestyksessä. Ehdokkaita voi merkitä yhden tai useamman, 
kuitenkin enintään neljä, mutta äänestäjällä on kuitenkin käytössään vain yksi 
ääni.

Äänet lasketaan seuraavasti:
1. Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen.
2. Äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta siirretään heidän saamansa 
ylijäämä-äänet äänestyslipussa toisena olleelle ehdokkaalle.
3. Jos paikkoja on vielä täyttämättä, kun kaikki ylijäämä-äänet on jaettu, 
karsitaan pois vähiten ääniä saanut ehdokas, jonka äänet siirretään 
äänestyslipussa seuraavana olevalle ehdokkaalle.

Äänikynnys lasketaan jakamalla annettujen äänien määrä jaossa olevien 
paikkojen määrällä (Hare quota).
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Äänikynnyksen laskemisessa käytetään laskutapaa, jonka päättää 
puoluehallitus.

Muutosesityksen perustelu: Yhden äänen siirtoäänivaalitavassa on käytössä monipuolinen valikoima laskutapoja. Erilaiset Internetin äänestysjärjestelmät 
tukevat toisia laskutapoja paremmin kuin toisia. Laskutavat myös kehittyvät. Muutoksen myötä voitaisiin pysyä tässä kehityksessä mukana. Samalla 
poistettaisiin rajoitus äänestettävien ehdokkaiden enimmäismäärästä. Yhden äänen siirtoäänivaalitavassa voi yleensä äänestää yhtä monta ehdokasta kun on 
täytettäviä paikkoja, minkä vuoksi verkossa olevat äänestysjärjestelmät eivät yleensä tue rajoituksia.


