
Hyväksytty Helsingin Vihreiden syyskokouksessa 12.12.2019.  

Helsingin Vihreiden toimintatavat 

Tämä dokumentti kuvailee, millä tavalla yhdistyksen sääntöjä sovelletaan käytäntöön, ja millä tavalla 

toiminta on käytännössä järjestetty. Dokumentti toimii sääntöjä täydentävänä toiminnan 

ohjeistuksena. Muutoksista päätetään Helsingin Vihreiden yleiskokouksessa.Teknisiä muutoksia voi 
tehdä Helsingin Vihreiden hallitus. 
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Toimintaa ohjaavat asiakirjat 
Helsingin Vihreiden säännöt:  http://www.helsinginvihreat.fi/helsingin-vihreat/saannot/ 

Helsingin Vihreiden toimintatavat 

Viestintästrategia 
Talousohjesääntö 

Helsingin Vihreän valtuustoryhmän säännöt 

Perehdytystä ja ohjeita: 

● Vihreän liiton vihreän yhdistyksen ABC: 

https://www.vihreat.fi/tietoa-vihreista/organisaatio/vihrean-yhdistyksen-abc. 
● ABC:stä löytyvä, vuosittain päivitettävä puolueen yhdistysopas. 

 

Helsingin vihreä järjestötoiminta 
Helsingin Vihreät ry (HeVi) on Vihreän liiton Helsingin alueen vihreä piiriyhdistys ja kunnallisjärjestö. 

Se vastaa Vihreiden vaalijärjestelyistä ja puolueen piiri- ja kunnallisjärjestötoiminnasta Helsingissä. 

Helsingin Vihreiden jäseniä ovat jäsenyhdistykset, joiden kautta henkilöjäsenet liittyvät Vihreisiin.  

Piirijärjestöön kuuluu paikallisyhdistyksiä, jotka kuuluvat ainoastaan HeViin. Piirijärjestöön kuuluu 

lisäksi yhdistyksiä, jotka ovat myös jonkin valtakunnallisen liittojärjestön jäseniä. Ylintä valtaa HeVissä 

käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat piirin yleiskokouksissa (katso kohta yleiskokous). 

Puoluekokouksissa HeVin järjestökokonaisuuteen kuuluu vain ne helsinkiläiset yhdistykset, jotka 

eivät kuulu liittojen tai valtakunnallisten yhdistysten kokonaisuuksiin.  

 

Kuva Vihreiden organisaatiorakenteesta 

Jäsenyhdistyksiin kuuluu sekä kaupunginosittain järjestäytyneitä alueellisia yhdistyksiä että koko 

kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä. Jäsenyhdistysten tehtävänä on edustaa puoluetta 
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toiminta-alueellaan esimerkiksi kampanjoimalla vaaleissa ja tuomalla esiin vihreitä arvoja. Lisäksi 

jäsenyhdistykset hyväksyvät ja tarvittaessa erottavat Vihreiden jäseneksi pyrkivät henkilöt ja pitävät 

heistä jäsenluetteloa. 

Vihreät yhdistykset voivat liittyä Helsingin Vihreiden jäsenyhdistyksiksi yleiskokouksen päätöksellä. 

Puolueen jäsenyhdistysten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää puoluevaltuuskunta (Puolueen 

säännöt, 8 §). HeVin jäsenyhdistysten ajantasainen luettelo löytyy Helsingin Vihreiden verkkosivuilta. 

 
Tuki jäsenyhdistyksille 

Helsingin Vihreät tukee jäsenyhdistyksiään taloudellisesti ja toiminnallisesti.  

Taloudellinen tuki koostuu: 

● kaksi kertaa vuodessa maksettavista jäsenmaksutuista. Tuet maksetaan heti alkuvuonna ja 

alkusyksyllä. Jäsenmaksutuen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä. 

● harkinnanvaraisesti myönnettävästä projektiavustuksesta, esimerkiksi tapahtumaa varten. 

Tuen suuruuden ja hakuehdot määrittelee hallitus. Tuen myöntämisestä päättää Helsingin 

Vihreiden hallitus, tai hallituksen niin delegoidessa, toimisto. 

● puoluekokouksen matkakulujen korvaamisesta HeVin järjestökokonaisuuteen kuuluville 

varsinaisille edustajille. HeVi järjestää puoluekokouspaikkakunnalle yhteiskuljetuksen ja/tai 

muulla tavoin korvaa edustajien matkoja puoluekokoukseen. Matkatuki koskee vain 

piirijärjestön kokonaisuuteen kuuluvia yhdistyksiä (ei liittojärjestöjen kokonaisuuksiin 

kuuluvia). 

Toiminnallinen tuki koostuu: 

● noin kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä HeVi-foorumista, johon kutsutaan yhdistysten 

aktiivit, käydään läpi ajankohtaisia asioita ja perehdytetään toimijoita. 

● HeVi-foorumi-keskusteluryhmän ylläpidosta, joka toimii Facebookissa ja tarjoaa 

yhdistystoimijoille vertaistukea. 

● kampanjoimisen tukemisesta: HeVi lainaa kampanjatarvikkeita ja koordinoi kampanjointia 

Helsingissä. 

● viestinnällisestä tuesta: HeVi tiedottaa kaikkia helsinkiläisiä jäseniä jäsenyhdistysten 

tapahtumista. 

● HeVin hallituksen ja toimiston yhteydenpidosta ja tuesta. 

● HeVin järjestämistä tapahtumista kuten uusien illoista.  
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Helsingin Vihreiden toimijat 

Yleiskokous 

Piirin ylin päättävä elin on yleiskokous (piirikokous). Yleiskokouksia järjestetään normaalisti kahdesti 

vuodessa (kevät- ja syyskokous). Vaalien alla järjestetään myös ylimääräisiä yleiskokouksia 

ehdokkaiden nimeämiseksi. 

Yleiskokouksesta on määritelty tarkemmin Helsingin Vihreiden säännöissä. 

 

Puheenjohtaja ja piirihallitus 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu: 

● hallituksen toiminnan johtaminen ja hallituksen kokousten puheenjohtaminen 

● yhdessä toimiston kanssa hallituksen kokousten sekä yleiskokousten valmistelu ja päätösten 

jalkauttaminen 

● yhteydenpito valtuustoryhmän ja HeVin hallituksen välillä 

● Helsingin Vihreiden edustaminen eri tilaisuuksissa ja toimielimissä 

● muut yhdistyksen toimintaa tukevat tehtävät 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 

 

● esitysten tekeminen yleiskokoukselle (mm. toimintasuunnitelma, talousarvio, vaaleissa 

nimettävät ehdokkaat, kuntavaaliohjelma) 

● toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisen seuranta ja tarvittavien päätösten 

tekeminen 

● edustaa henkilöstön työnantajaa 

● eduskuntavaalien vaaliohjelmista päättäminen 

● työryhmien asettaminen 

● HeVin tapahtumien järjestämisessä ja viestinnässä avustaminen 

● yhteydenpito jäsenyhdistyksiin 

● muut yhdistyksen toimintaa tukevat tehtävät 

Puheenjohtajan ja hallituksen valintatapa on määritelty Helsingin Vihreiden säännöissä. 

Puheenjohtajaksi ja hallitukseen hakevilta pyydetään etukäteen esittelyt, jotka kootaan jäsenten 

nähtäville ennen syyskokousta. 
 

Piiriyhdistyksen työntekijät 

Helsingin Vihreillä on työntekijöinä ainakin toiminnanjohtaja ja vaalipäällikkö sekä tarpeen mukaan 

muita vakituisia tai määräaikaisia työntekijöitä. Työntekijöiden tehtäviin kuuluu mm. toiminnan, 

talouden ja hallinnon suunnittelua, kokousasioiden valmistelua, vaalikampanjoiden ja tapahtumien 
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suunnittelua ja toteutusta, jäsenyhdistysten ja vapaaehtoistyön tukemista sekä viestintää. Yksi 

piiriyhdistyksen työntekijöistä toimii lisäksi valtuustoryhmän sihteerinä. 

Kuinka työntekijät valitaan? 

Henkilöstön rekrytoinneista ja toimenkuvista päättää piirihallitus. Valtuustoryhmän sihteerinä 

toimivan työntekijän valintaan osallistuu kuitenkin myös työsuoritteiden tilaaja, Helsingin vihreä 

valtuustoryhmä. 

 

Työryhmät 

Piirihallituksen asettamat työryhmät ovat piirin väline aktivoida jäsenistöä osallistumaan vihreiden 

ajatusten käytännön kehittämistyöhön. Työryhmät voivat toimia myös tukena vihreän 

valtuustoryhmän työlle. 

Kuinka toimijat valitaan? 

Piirihallitus päättää työryhmien perustamisesta ja lopettamisesta. Työryhmien perustamisen 

yhteydessä pyritään määrittelemään työn käytännön järjestelyt, kuten ryhmän puheenjohtaja ja 

mahdollisesti käytettävissä oleva budjetti. Työryhmät ovat toimeksiannostaan riippuen joko 

suljettuja tai avoimia. Suljetut työryhmät perustetaan tiettyä tarkoin etukäteen määriteltyä tehtävää 

varten. Suljettuihin työryhmiin hallitus valitsee tai kutsuu jäsenet. Avoimet työryhmät ovat 

vapaamuotoisempia. 

 

Yleisiä periaatteita 

Piirihallitus voi perustaa myös muita Helsingin Vihreiden alla toimivia vapaaehtoistoiminnan ryhmiä 

ja tehtäviä. 

Kaikilla helsinkiläiseen vihreään jäsenyhdistykseen kuuluvilla henkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus 

Helsingin Vihreiden yleiskokouksissa ja avoimien työryhmien kokouksissa. Piirihallituksen kokoukset 

ovat HeVin jäsenyhdistysten jäsenille avoimia, ellei ole erityistä perusteltua syytä rajata kokouksen 

osallistujia. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi arkaluontoisen asian tai henkilöstöasian käsittely. 

Kokousten ajankohdat ovat nähtävillä mahdollisuuksien mukaan.  

Vihreissä ei harrasteta ryhmäkuria, vaan erilaisiin kokouksiin valitut edustajat toimivat kokouksissa 

omatuntonsa mukaisesti yhdistyksensä edustajina. Vihreiden piirikokouksissa voivat äänestää vain 

jäsenyhdistysten antamilla valtakirjoilla edustajiksi nimetyt.  

 

Viestintä ja tapahtumat 
Helsingin Vihreiden jäsenyhdistyksen jäsen saa säännöllisesti tietoa Helsingin Vihreiden toiminnasta 

sähköisiä kanavia pitkin sekä jäsenlehden kautta. Viestintää ja tapahtumatoimintaa ohjaavat 

avoimuuden periaate sekä kaikkien helsinkiläisten vihreiden mahdollisuus osallistua toimintaan. 
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Viestintä 

Jokainen Helsingin Vihreiden jäsen liitetään automaattisesti jäsentiedotuslistalle, oman 

jäsenyhdistyksensä listalle sekä roolistaan riippuen muille listoille. Tapahtumista tiedotetaan 

jäsenistölle sähköpostilistalla ja muilla viestintäkanavilla. Jäsenistölle lähetetään säännöllisesti 

sähköinen jäsenkirje. 

Helsingin Vihreiden Facebook-ryhmät on tarkoitettu sekä tiedotus- että keskustelukanaviksi. 

Facebook-ryhmiin ei liitetä jäseniä automaattisesti. Kuka tahansa Helsingin Vihreiden jäsen voi liittyä 

Facebookin Helsingin Vihreiden keskusteluryhmään lähettämällä liittymispyynnön. 

Helsingin Vihreiden nettisivuilta löytyy kaikki olennainen tieto, ajankohtaiset asiat sekä yhteystiedot.  

Helsingin Vihreät toimittaa järjestölehteä, joka jaetaan jäsenille noin kaksi kertaa vuodessa. Lehden 

sisällöstä vastaa erikseen valittava toimituskunta. Toimiston työntekijöillä on vastuu nettisivuista, 

sosiaalisen median kanavista ja järjestölehden toimitussihteerin tehtävästä. 

 
Tapahtumatoiminta 

Helsingin Vihreät järjestää tapahtumia jotka ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia. Näitä ovat muun 

muassa pikkujoulut, Uusien illat ja keskustelutilaisuudet (esimerkiksi Punkkua ja politiikkaa). 

Kuntavaalien yhteydessä on järjestetty myös Politiikan kyselytunteja. Helsingin Vihreät tukee 

puoluetta Pride- ja Maailma kylässä -tapahtumiin osallistumisessa. Lisäksi jäsenyhdistykset 

järjestävät monipuolisesti tilaisuuksia ja osallistuvat kaupunginosayhdistysten tapahtumiin. Helsingin 

Vihreiden tapahtumia suunnitellaan toimintasuunnitelman yhteydessä vuosittain.  

Helsingin Vihreiden tapahtumissa ja keskustelualustoilla noudatetaan turvallisemman tilan 

periaatteita. Isompiin tapahtumiin valitaan häirintäyhdyshenkilöt. 

 

Vaalitoiminta 

Helsingin Vihreät vastaa puolueen vaalityöstä Helsingissä. Presidentinvaaleissa ja eurovaaleissa 

Helsingin Vihreät tukee puolueen vetämää kampanjaa Helsingissä. Eduskunta- ja kuntavaaleissa 

Helsingin Vihreillä on suurempi rooli, aina ehdokasasettelusta lähtien, sillä niillä on Helsingin Vihreille 

suuri poliittinen merkitys. Myös käytettävissä oleva rahamäärä on suurempi eduskunta- ja 

kuntavaaleissa, ja näissä vaaleissa valitut kerryttävät Helsingin Vihreille kansanedustaja- ja 

luottamushenkilömaksuja vaalikampanjoita varten. Helsingin Vihreät huolehtii, että 

äänestyspaikkojen vaalitoimikuntiin ja vaalilautakuntiin tulee tarvittava määrä vihreitä jäseniä.  

 

Vaalitoiminnan periaatteita: 

● Ehdokkaiden valinnasta, budjetoinnista ja toimintasuunnitelmasta päättää Helsingin 

Vihreiden yleiskokous. Käytännön syistä viimeisten ehdokkaiden valinta on kuitenkin yleensä 

tarkoituksenmukaista delegoida piirihallitukselle. 
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● Helsingin Vihreiden hallitus perustaa hyvissä ajoin ennen vaaleja työryhmän, jonka 

tehtävänä on tuottaa esitykset ehdokkaista hallitukselle ja yleiskokoukselle.  

● Eduskuntavaaleissa ehdokasasettelun apuna käytetään jäsenäänestystä. 

● Helsingin Vihreät tukee mahdollisuuksien mukaan vihreitä listoja myös seurakuntavaaleissa, 

ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajistovaaleissa ja HOK-Elannon edustajistovaaleissa. 

 

Luottamushenkilömaksut ja vaalirahoitus 

Kuntavaali- ja eduskuntavaaliehdokkailta peritään ehdokasmaksu, jonka suuruudesta päättää 

piirihallitus. Varsinaisiksi valtuutetuiksi ja kansanedustajiksi valitut maksavat lisäksi niin sanotun 

läpimenomaksun. Summista päättää piirihallitus ehdokassopimuksen hyväksymisen yhteydessä. 

Luottamushenkilömaksuna peritään kaikilta luottamustoimissa olevilta (paitsi lautamiehiltä) 20 

prosenttia kokouspalkkioista. Tämä koskee myös niitä luottamushenkilöitä, jotka eivät ole Vihreiden 

jäseniä.  Apulaispormestarit tai pormestari maksavat kuukausittain apulaispormestari- / 

pormestarimaksun. Kansanedustajat maksavat kuukausittain kansanedustajamaksun. 

Kaikkien kunnallisten ja valtakunnallisten vaalien jälkeen läpimenneet ehdokkaat ja piirijärjestö 

sitoutuvat avoimeen tiedottamiseen vaalirahoituksestaan. Vihreät rajaavat ilmoitettavat summat 

kuntavaaleissa 800 euroon ja eduskuntavaaleissa 1 000 euroon, sitoutuvat olemaan ottamatta tukea 

vastaan yksittäiseltä taholta yli 3 000 euroa kuntavaaleissa ja 6 000 euroa eduskuntavaaleissa, ja ovat 

olleet perinteisesti avoimia vaalirahoituksensa suhteen jo hyvissä ajoin ennen vaalipäivää. Ehdokkaat 

sitoutuvat julkaisemaan kampanjansa alustavan rahoituksen yleensä viimeistään 

ennakkoäänestyksen alkuun mennessä. 

 

Kunnalliset luottamustoimet ja suhde vihreään 
valtuustoryhmään 
Helsingin vihreä valtuustoryhmä päättää Vihreiden kunnallispoliittisista linjauksista vaalien välillä. 

Käytännössä valtuustoryhmä sekä sen nimittämät kaupunginhallitus-, lautakunta- yms. edustajat 

tekevät päätökset vihreiden kannoista erilaisiin kunnallisiin asioihin. Näiden päätösten ohjenuorana 

on piiriyhdistyksen yleiskokouksen hyväksymä kuntavaaliohjelma. 

Helsingin Vihreät viestii ja järjestää tapahtumia kuntapolitiikan tiedottamisen tueksi ja vastaa 

kuntavaalikampanjasta. Valtuustoryhmä ja piiriyhdistys ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Sekä piiriyhdistys että valtuustoryhmä voivat tehdä kannanottoja Helsingin Vihreiden nimissä. 

Helsingin Vihreiden jäsenyhdistykset ja yksittäiset vihreissä toimivat henkilöt tuovat poliittiset 

kannanottonsa julkisuuteen omissa nimissään. 
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Helsingin vihreä valtuustoryhmä 

Valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston ja hyväksyy noudattamansa säännöt 

ryhmän järjestäytymiskokouksessa valtuustokauden alussa. Valtuustoryhmän puheenjohtaja edustaa 

valtuustoryhmää julkisuudessa. Valtuustoryhmän sihteerinä toimii Helsingin Vihreiden työntekijä.  

Helsingin vihreä valtuustoryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko. Valtuustoryhmän kokoukset ovat 

kaikille jäsenille avoimia. Kokoukseen tulee kuitenkin ilmoittautua ennakkoon sähköpostitse 

valtuustoryhmän sihteerille. 

 
Helsingin pormestari ja apulaispormestarit 

Helsingin Vihreät valitsee kuntavaalien pormestariehdokkaan yleiskokouksessa. Valinnassa pyritään 

käyttämään neuvoa-antavaa jäsenäänestystä. 

 

Valtuusto valitsee Helsingin pormestarin. Käytännössä tehtävä kuuluu kuntavaalien suurimmalle 

puolueelle ja valinnan tekee suurimman puolueen valtuustoryhmä. Jos Vihreät on suurin ryhmä, 

Vihreä valtuustoryhmä esittää paikalle Helsingin Vihreiden pormestariehdokasta.  

Uusi valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan esitettävät apulaispormestarit. 

 

Helsingin vihreä kaupunginhallitusryhmä 

Kaupunginhallitusryhmä (kh-ryhmä) on valtuustoryhmän nimeämä ja ohjeistama johtoryhmä, joka 

valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmä kokoontuu ennen kaupunginhallituksen kokouksia 

puimaan vihreiden kantoja Helsingin asioihin. Kokoukset ovat avoimia Vihreiden jäsenille. Kokouksiin 

tulee ilmoittautua ryhmäsihteerille. 

 

Helsingin vihreät lauta- ja johtokuntaedustajat sekä muut kunnalliset 
luottamuspaikat 

Vihreät kunnalliset luottamushenkilöt edustavat vihreän valtuustoryhmän tahtotilaa edustamassaan 

toimielimessä. Luottamushenkilöt ovat jäseninä vihreiden luottamushenkilöiden sähköpostilistalla ja 

heidän tehtävänään on raportoida listalla toiminnastaan edustamassaan toimielimessä.  

Kuinka toimijat valitaan? 

Vihreät saavat kuntavaalien jälkeen käytävissä puolueiden välisissä paikkaneuvotteluissa 

luottamustoimipaikkoja suhteutettuna vihreiden kaupunginvaltuutettujen osuuteen 

kaupunginvaltuutettujen kokonaismäärästä. Paikkaneuvotteluihin osallistuvat valtuustoryhmän 

valitsemat neuvottelijat sekä piiriyhdistyksen edustajina hallituksen puheenjohtaja ja 

toiminnanjohtaja/ryhmäsihteeri. 

Valtuustoryhmä valitsee Helsingin Vihreiden edustajat luottamuspaikoille. Kuntavaalien jälkeen 

Helsingin Vihreiden hallitus valmistelee yhdessä paikkaneuvottelijoiden kanssa esityksen 

luottamuspaikkojen jaosta. Uusi valtuustoryhmä tekee tämän esityksen pohjalta ensin osan 
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luottamuspaikkavalinnoista. Helsingin Vihreiden hallitus muokkaa esitystä valtuustoryhmän 

valintojen pohjalta. Tämän jälkeen esitys avataan kommenteille luottamuspaikkoja hakeneille. 

Helsingin Vihreiden hallitus valmistelee kommenttien pohjalta lopullisen esityksen 

valtuustoryhmälle, joka tekee valinnat. 

Pohjaesitystä edeltää avoin haku yhdistyksen sähköpostilistoilla. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei 

valita usealle paikalle ja paikat pyritään jakamaan tasaista sukupuolijakaumaa noudattaen. 

Valintaprosessi on luottamuksellinen ja luottamuspaikkavalinnoista tiedotetaan kootusti. 

Vaalien välillä avautuvat lautakuntapaikat täytetään avoimella haulla yhdistyksen sähköpostilistalla ja 

valinnat tekee valtuustoryhmä. Kiireellisissä tapauksissa valtuustoryhmä voi täyttää paikan ilman 

hakua. 

Tehtäviä, joihin voidaan valita vain valtuutettu tai varavaltuutettu (kuten apulaispormestari, 

maakuntavaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja) ei laiteta 

avoimeen hakuun, vaan valtuustoryhmä tekee valinnan keskuudestaan. 

 

Käräjäoikeuden lautamiehet 

Käräjäoikeuden lautamiehet toimivat tuomioistuimissa maallikkojäseninä. 

 

Käräjäoikeuden lautamiesten paikat täytetään kunnissa valtuustopaikkojen määrän mukaisesti eri 

valtuustoryhmien kautta, mutta paikat eivät ole luonteeltaan poliittisia vaan riippumattomia 

tuomarintehtäviä, eikä käräjäoikeuden istuntopalkkioista makseta puolueveroa. Käräjäoikeuden 

lautamiehen pääsyvaatimuksista on määritelty tarkemmin laissa. Kuntavaalien jälkeen kaikki paikat 

täytetään kerralla, ja kun paikkoja avautuu, valtuustoryhmän sihteeri täyttää ne. 

 

Luottamushenkilövalintojen periaatteet 

Luottamuspaikkojen valintakriteerit (ei tärkeysjärjestyksessä): 

● asiantuntemus, perehtyneisyys ja kiinnostus toimielimen tehtäväkenttään 

● motivaatio tehtävän hoitamiseen 

● ehdokkuus kuntavaaleissa tai ehdokkuuden hakeminen 

● poliittinen kokemus 

● aktiivisuus vihreässä toiminnassa 

● aktiivisuus, yhteistyökyky ja sisäinen viestintä aiempien luottamustehtävien hoitamisessa 

● henkilökohtainen vaalitulos 

● puolueen jäsenyys 

● rotaatiosäännön noudattaminen 

Ennen muita kriteerejä paikkojen täyttämisessä huomioidaan mahdolliset sukupuoli- sekä 

kielikiintiöt. Mikäli henkilö on jättänyt suorittamatta luottamushenkilömaksuja, ei häntä voi 

luottamustehtäviin valita. Kriteereistä voidaan poiketa perustellusta syystä, joiden tulee olla julkisia. 
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Luottamustehtävissä noudatetaan rotaatioperiaatetta, jonka mukaan sama henkilö voidaan valita 

samaan luottamustehtävään korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi täydeksi kaudeksi. Henkilö voidaan 

kuitenkin valita vielä kolmanneksi kaudeksi, mikäli hänet valitaan luottamuselimen varsinaiseksi 

puheenjohtajaksi. Kaupunginhallituksen jäsenten osalta noudatetaan valtuustokauden mittaisia 

rotaatioita, eli sama henkilö voi tulla valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi korkeintaan kahdeksi 

peräkkäiseksi valtuustokaudeksi (neljäksi kaupunginhallituskaudeksi). Myös yksivuotisissa 

luottamustehtävissä (osakeyhtiöhallitukset) noudatetaan valtuustokausien mukaista rotaatiota. 

Varajäsenyydet eivät ole rotaatioperiaatteen piirissä. 

 

Puoluekokous ja Helsingin Vihreiden edustajat 
puolueessa 

Puoluekokous 

Kukin Vihreän liiton jäsenyhdistys saa lähettää kokoukseen äänivaltaisia kokousedustajia. 

Puoluekokouksen paikkamäärä vaihtelee piirin jäsenmäärän suhteessa koko puolueen 

jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrään. Edustajamäärä lasketaan puoluekokousta edeltävän 

vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrän perusteella. 

Helsingin Vihreillä on yksi oma puoluekokousedustaja, ns. piiripaikka. Edustaja valitaan 

yleiskokouksessa. 

Puoluekokousedustajat kutsutaan ennen puoluekokousta ja tarvittaessa sen aikana pohtimaan 

yhteisiä linjauksia kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja antamaan ohjeita valtuuttamilleen 

neuvottelijoille puoluekokouksessa mahdollisesti perustettaviin työryhmiin. Puoluekokousedustajien 

kokouksissa äänivaltaisia ovat kuitenkin vain niiden jäsenyhdistysten edustajat, jotka eivät kuulu 

valtakunnallisiin liittomuotoisiin järjestöihin. 

Puoluekokouksen henkilövalintojen pelisäännöt ja toimintatavat 

Helsingin Vihreät esittää ehdokkaita puolueen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, 

puoluesihteeriksi, puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä 

puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan jäseniksi. Myös jäsenyhdistykset voivat tehdä esityksiä 

näihin tehtäviin. 

Puoluekokouksessa ei yleensä äänestetä puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan jäsenistä, vaan 

niiden paikat neuvotellaan puoluekokouksen vaalivaliokunnassa piiriyhdistysten ja valtakunnallisten 

järjestöjen nimeämien edustajien kesken.  

Ennen puoluekokousta järjestetään piirin puoluekokousedustajien yhteiskokous, jossa päätetään 

puoluekokouksessa neuvoteltavien paikkojen (puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen jäsenet) 

priorisointijärjestys. 

Ehdokkaat esittäytyvät kokousedustajille hyvissä ajoin. Koska valtakunnalliset järjestöt neuvottelevat 

omana ryhmänään, kyseisten järjestöjen (esim. Vihreät Naiset, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden 
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liitto) helsinkiläiset puoluekokousedustajat eivät ole piirin puoluekokousedustajien 

yhteiskokouksessa äänioikeutettuja. 

Puoluehallituksen hakijoiden priorisointiin käytetään puolueen linjan mukaisesti siirtoäänivaalitapaa 

siten, että annettujen äänten perusteella lasketaan samantien skenaariot eri hallituspaikkamäärille 

valmiiksi. Puoluevaltuuskunnan hakijoiden priorisointiin siirtoäänivaalitapa kuitenkin soveltuu 

huonosti, joten siihen käytetään suhteellista vaalitapaa niin, että äänestyslippuun tulee kirjoittaa 

nimiä vähintään puolet ehdolla olevien lukumäärästä, jotta ääni hyväksytään. 

 

HeVin nimeämä neuvottelija neuvottelee puoluekokouksen vaalivaliokunnassa priorisoinnin 

pohjalta. Neuvottelijan tai neuvottelijat nimeää HeVin hallitus. 

HeVin edustajana toimiminen puolueen johtopaikoilla 

Ennen valtuuskunnan kokouksia puoluevaltuuskunnan edustajat käyvät keskustelua käsiteltävistä 

aiheista jäsenistön kanssa. Puoluehallituksen jäsenet pitävät aktiivisesti yhteyttä piirihallitukseen ja 

jäsenistöön. 
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