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7. VAALIT  

6.1 Yleisiä määräyksiä  

Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleja sekä jäsenäänestyksiä toimitettaessa.  

Tämän ohjesäännön lisäksi vaalien järjestämisessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä 

opiskelijakunnan sääntöjä.  

6.1.1 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus  

Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen 

suorittanut ja läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautunut opiskelijakunnan varsinainen jäsen.  

Kunnia- ja kannatusjäsenet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä vaalikelpoisia.  

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys on salainen.  

6.1.2 Edustajistovaalien vaalipäivä  

Opiskelijakunnan edustajistovaalien varsinainen vaali toimitetaan joka vuosi yhtenä Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun työpäivänä viimeistään 30. marraskuuta. Mikäli vaalit järjestetään kokonaan 

sähköisesti, tulee äänestysajan loppua viimeistään 30. marraskuuta.  

6.2 Keskusvaalilautakunta  

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston järjestäytymiskokouksessa asettama 

keskusvaalilautakunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi.  

6.2.1 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano  

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. 

Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.  

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan 

äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä 

sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan määräämä sihteeri.  

6.2.2 Keskusvaalilautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan 

kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet (1/2) 

sen jäsenistä on paikalla.  

Keskusvaalilautakunnan päätösvalta vaaleihin tai jäsenäänestykseen päättyy, kun vaalin tai 

jäsenäänestyksen tulos on julkistettu ja vaalista tai jäsenäänestyksestä säädetty valitusaika on kulunut 

umpeen tai kun mahdollisesti tehdyt valitukset on ratkaistu.  

6.2.3 Vaalitoimitsijat  

Keskusvaalilautakunta asettaa edustajistovaalin lippuäänestyksen toimittamista varten tarpeelliseksi 

katsomansa määrän vaalitoimitsijoita.  



Jokaisella äänestyspaikalla on koko äänestyksen ajan oltava vähintään kaksi vaalitoimitsijaa. Heitä 

kutsutaan äänestyspaikan vaalilautakunnaksi.  

Vaalilautakunta on velvoitettu pitämään äänestyspaikalla vaalivalvontapöytäkirjaa.  

6.3 Vaalien valmistavat toimenpiteet  

6.3.1 Vaalikuulutus  

Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vaalia tai 

jäsenäänestystä opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla antaa vaalikuulutus, jossa ilmoitetaan vaalin 

ajankohta ja toteuttamistapa sekä ohjeet ehdokkaaksi ilmoittautumiseen ja äänestämiseen. Samalla on 

ilmoitettava, missä nämä hallintosäännön vaaliohjeet ja opiskelijakunnan muu edustajistovaalia varten 

tarpeellinen materiaali on saatavissa.  

Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava:  

 mistä vaalista tai jäsenäänestyksestä on kysymys  

 montako edustajaa valitaan tai mistä asiasta tai asioista muuten äänestetään  

 milloin vaalit tai jäsenäänestys järjestetään  

 ketkä ovat vaalikelpoisia  

 missä vaaleissa käytettäviä vaaliasiakirjoja jaetaan  

 minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä  

 ketkä ovat vaaleissa tai jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja  

 missä ja milloin ennakkoäänestys järjestetään  

 äänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika  

 ohjeet mahdollisesta sähköisestä äänestämisestä  

Vaalikuulutuksen yhteydessä tai viimeistään ehdokasluetteloa julkaistaessa on lisäksi ilmoitettava:  

 missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä  

 minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä  

Vaaliasiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen vaalia. 

Keskusvaalilautakunta antaa samassa yhteydessä määräykset vaalimainonnasta.  

6.3.2 Äänestysajat ja -paikat  

Keskusvaalilautakunta määrää vaali- tai jäsenäänestyksenpaikkojen ajat ja paikat sekä äänestyksen 

toteuttamistavan. Äänestäminen voidaan toteuttaa joko perinteistä lippuäänestystä käyttäen, sähköisellä 

äänestysjärjestelmällä tai näiden yhdistelmänä esimerkiksi siten, että ennakkoäänestys on sähköinen ja 

varsinaisen vaalipäivän äänestys toteutetaan äänestyslipuilla.  

Lippuja käytettäessä ennakkoäänestys toimitetaan yhtenä päivänä. Sähköisen ennakkoäänestyksen kesto 

voi olla yhdestä seitsemään (1-7) päivää. Ennakkoäänestyksen loppumisen ja varsinaisen vaalipäivän välillä 

on oltava vähintään kaksi (2) päivää. Varsinainen vaali järjestetään keskusvaalilautakunnan päättämänä 

yhtenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun työpäivänä. Äänestysajoista ja -paikoista on ilmoitettava 

vaalikuulutuksessa.  

Vaali voidaan järjestää myös kokonaan sähköisenä äänestyksenä ilman ennakkoäänestystä, jolloin vaalin 

äänestysaika voi olla kolmesta kymmeneen (3-10) päivää. Kokonaan sähköistä äänestystä käytettäessä 

noudatetaan hallintosäännön vaalia koskevia määräyksiä soveltuvin osin.  

 



6.3.3 Ennakkoäänestyksen järjestäminen  

Ennakkoäänestämisen järjestämisestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan asettamat vaalitoimitsijat 

samoin ohjein, kuin varsinaisesta äänestyksestä on annettu  

Ennakkoon äänestävä allekirjoittaa vaalipaikalla ennakkoäänestysilmoituksen, josta käy ilmi äänestäjän 

täydellinen nimi, syntymäaika ja ilmoitus äänioikeuden käyttämisestä ennakolta. Saatuaan äänestäjältä 

allekirjoitetun ennakkoäänestysilmoituksen, vaalitoimitsija voi luovuttaa äänestyslipun.  

Ennakkoäänestyksen jälkeen keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että sinetöity vaaliuurna 

säilytetään ennakkoäänestyksen jälkeen lukitussa paikassa ja avataan vasta ääntenlaskun yhteydessä.  

Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava ennakkoäänestysasiakirjat kokouksessaan, joka pidetään 

viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Ennakkoäänestysasiakirjojen perusteella merkitään 

vaaliluetteloon, ketkä henkilöt ovat äänestäneet ennakkoon.  

Sähköistä ennakkoäänestystä käytettäessä keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään varsinaista vaalipäivää 

edeltävänä päivänä tarkistaa äänestysjärjestelmästä äänestäneiden nimet ja merkitä ne vaaliluetteloon.  

Ennakkoäänestyksessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin hallintosäännön vaaleja koskevia määräyksiä.  

6.3.4 Äänestyslippu  

Äänestysliput toimittaa keskusvaalilautakunta. Lipussa on oltava merkintä, josta ilmenee missä vaalissa tai 

jäsenäänestyksessä lippua käytetään. Lisäksi lipussa on oltava paikka ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon 

merkitsemistä varten. Äänestysliput tulee laskea ennen vaalitilaisuuden alkua.  

6.3.5 Äänestysmerkinnät  

Keskusvaalilautakunnan on määrättävä ne merkinnät, joita äänestäjät voivat äänestyslippuun merkitä. 

Päätös on julkistettava opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla viimeistään neljätoista (14) 

vuorokautta ennen varsinaista vaalipäivää.  

6.3.6 Sähköinen äänestäminen  

Keskusvaalilautakunta päättää sähköisen äänestyksen käyttämisestä ja toteutustavasta. 

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalissa käytettävän äänestysjärjestelmän toimivuudesta (tietosuoja, 

äänestäjien tunnistautuminen, vaalisalaisuuden säilyminen sekä äänestyksen avautuminen ja 

sulkeutuminen ilmoitettujen äänestysaikojen mukaan).  

Sähköisessä äänestyksessä sovelletaan mahdollisimman tarkkaan tämän ohjesäännön määräyksiä.  

6.3.7 Vaaliluettelo  

Keskusvaalilautakunta laatii vaaliluettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä. Oikaisuvaatimukset 

vaaliluetteloon on esitettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen 

äänestyksen alkamista. Keskusvaalilautakunta ratkaisee oikaisuvaatimukset välittömästi määräajan 

päätyttyä.  

Vaaliluetteloon voidaan äänestyksen ollessa jo käynnissä lisätä äänioikeutettu, joka on valitusajan 

päättymiseen mennessä ollut Seinäjoen ammattikorkeakoulun läsnä olevaksi  

ilmoittautunut opiskelija ja joka kykenee osoittamaan suorittaneensa jäsenvelvoitteensa 

äänestysajankohtaan mennessä. Päätöksen äänioikeuden hyväksymisestä tekee vaalilautakunta.  

 



6.4 Ehdokasasettelu ja ehdokasluettelon laatiminen  

Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat (ehdokasilmoituslomakkeet ja 

vaalilistan perustamislomakkeet) sekä hyväksyy ehdokasluetteloon otettavaksi ne ehdokkaat ja vaalilistat, 

joita koskevat asiakirjat ovat oikein laaditut ja määräajassa keskusvaalilautakunnalle jätetyt.  

Keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun 

keskusvaalilautakunta on ne kokouksessaan käsitellyt.  

6.4.1 Ehdokasilmoitus  

Ehdokasilmoituslomakkeella saa olla vain yksi (1) ehdokas. Siinä on mainittava ehdokkaan sukunimi, kaikki 

etunimet, syntymäaika ja tutkinto-ohjelma sekä siinä on oltava ehdokkaan vakuutus omasta 

vaalikelpoisuudestaan ja suostumus ehdokkuuteen  

6.4.2 Vaalilista  

Jos jotkut ehdokkaat haluavat muodostaa yhteisen vaalilistan, on siitä täytettävä vaalilistan 

perustamislomake, joka on jokaisen listalle tulevan ehdokkaan allekirjoitettava. Vaalilistalle voidaan ottaa 

korkeintaan kaksi kertaa niin monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia.  

Vaalilistan on annettava yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuutus toimia vaalilistan 

asiamiehenä. Asiamieheksi voidaan nimetä joku ehdokkaista.  

Vaalilistan perustamislomakkeelle merkitään vaalilistan tunnus, joka ei loukkaa kenenkään henkilökohtaisia 

oikeuksia eikä ole kaupallinen tai muuten sopimaton.  

Vaalilistan perustamislomakkeella on lueteltava ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään 

ottamaan ehdokasluetteloon.  

Kukaan ei saa olla useammalla kuin yhdellä (1) vaalilistalla ehdokkaana.  

6.4.3 Vaalilistan uudelleennimeäminen  

Mikäli ehdokkaan tai vaalilistan tunnus ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on keskusvaalilautakunnalla 

oikeus hylätä tunnus ja määrittää uusi määrättyjen vaatimusten mukainen tunnus kuultuaan ensin 

vaalilistan asiamiestä.  

Kuitenkin ehdokas tai vaalilista on otettava mukaan ehdokasluetteloon, mikäli siihen kuuluvat ehdokkaat 

ovat opiskelijakunnan säännöstön mukaan vaalikelpoisia ja asiakirjat  

muutoin oikein laadittuja. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus nimetä vaalilista parhaalla katsomallaan 

tavalla.  

6.4.4 Toiminta tilanteessa, jossa ehdokkaita on vähemmän kuin valintapaikkoja  

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon kuin valittavia edustajia, ei vaalitoimitusta 

järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että valituksi ovat tulleet hyväksytyt ehdokkaat.  

Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokasilmoituksia kuin vaalissa on valittavia, jatkaa 

keskusvaalilautakunta ehdokasasetteluaikaa harkintansa mukaan, kuitenkin enintään kolme (3) arkipäivää. 

Jos jatketun ehdokasasetteluajan jälkeen on edelleen vähemmän ehdokasilmoituksia kuin vaaleissa 

valittavia, keskusvaalilautakunta julistaa, että valituiksi ovat tulleet kaikki hyväksytyt ehdokkaat.  



Myöhemmin järjestetään täydennysvaali vapaiden paikkojen täyttämiseksi. Täydennysvaalin 

järjestämisestä päättää edustajisto ja sen toteuttamisesta vastaa keskusvaalilautakunta tämän ohjesäännön 

varsinaista vaalia koskevien määräysten mukaisesti.  

6.4.5 Ehdokasluettelon laatiminen  

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, keskusvaalilautakunnan 

on laadittava ehdokasluettelo seuraavassa järjestyksessä:  

 ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse  

 otsakkeen ”Vaalilistat” alle tulevat vaalilistat arvonnan osoittamassa järjestyksessä  

 otsakkeen ”Vaalilistoille kuulumattomat ehdokkaat” alle tulevat vaalilistoille kuulumattomat 

ehdokkaat aakkosjärjestyksessä  

 vaalilistan ehdokkaat tulevat vaalilistan nimen ja tunnuksen alle vaalilistan perustamisasiakirjassa 

ilmoitetussa järjestyksessä  

Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. Jos 

ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne järjestettävä kahdelle tai 

useammalle vierekkäiselle palstalle.  

Ehdokasluettelot on viipymättä julkaistava opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla ja muissa 

keskusvaalilautakunnan päättämissä paikoissa.  

6.5 Edustajistovaalin ja jäsenäänestyksen toimittaminen  

6.5.1 Vaalipaikan järjestelyt  

Vaalitilaan on asetettava nähtäväksi riittävä määrä ehdokasluetteloita tai jäsenäänestystä toimitettaessa 

selkeitä eri äänestysvaihtoehtoja sisältäviä ilmoituksia.  

Erityisesti on tällainen luettelo tai ilmoitus asetettava nähtäväksi sinne, missä äänestäjän on tehtävä 

äänestyslippuun merkintä. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi vaalisalaisuuden 

säilyttäen tehdä merkintänsä äänestyslippuun.  

Sähköistä äänestystä käytettäessä ehdokasluettelo on oltava selkeästi nähtävillä äänestysjärjestelmässä.  

6.5.2 Vaaliuurnan sinetöinti  

Vaalitoimituksen alkaessa on vaalitoimitsijoilla oltava varattuna vaaliluettelo ja riittävä määrä luvultaan 

laskettuja äänestyslippuja. Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen vaaliuurnan ja 

vaalileimasimen.  

Äänestyksen alkaessa on vaalitoimitsijoiden ja ensimmäisenä äänestävän todettava, että vaaliuurna on 

tyhjä. Tämän jälkeen vaaliuurna sinetöidään.  

6.5.3 Vaalitoimitsijat ja äänestystoiminnan valvonta  

Vaalitilaisuuksissa on kussakin oltava vähintään kaksi (2) vaalitoimitsijaa läsnä koko tilaisuuden ajan.  

Vaalitoimitsijoiden on valvottava, että vaalitilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei harjoiteta 

ehdokkaiden mainontaa tai muuta vaalitulokseen vaikuttavaa toimintaa. Vaalitoimitsijat eivät saa vaalin 

aikana antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan.  

Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja hallintosäännön vaaliohjeista ja muista 

vaalia koskevista opiskelijakunnan päätöksistä ja ohjeista.  



Sähköisessä äänestyksessä keskusvaalilautakunta vastaa järjestelmän toimivuuden seurannasta ja 

valvonnasta.  

6.5.4 Äänestäminen  

Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava 

vaalitoimitsijoille äänestyspaikalla.  

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä vaaliluettelossa. Äänestäjän äänioikeus 

on tarkistettava ennen äänestyslipun luovuttamista. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä 

virallisella henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai opiskelijakunnan kuvallisella jäsenkortilla. Kun äänestäjälle 

on luovutettu äänestyslippu, tulee vaaliluetteloon tehdä hänen kohdalleen tehdä selkeä merkintä 

äänestämisestä. Sähköisessä äänestyksessä äänestäjän tunnistautuminen täytyy toteuttaa siten, että vain 

äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää.  

Henkilö, joka käyttää äänioikeuttaan, mutta jonka nimi ei esiinny vaaliluettelossa, saa äänestää, mikäli hän 

pystyy todistamaan äänioikeutensa ja mikäli vaalilautakunnan läsnä olevat jäsenet yksimielisesti hyväksyvät 

asian. Näin hyväksytyn henkilön nimi lisätään vaaliluetteloon. Päätös hyväksytystä äänestä on kirjattava 

vaalivalvontapöytäkirjaan.  

6.5.5 Äänestyslipun merkinnät ja äänestyslipun tuhoaminen  

Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa merkittyyn paikkaan sen ehdokkaan numero tai 

jäsenäänestyksessä sen vaihtoehdon numero tai muu keskusvaalilautakunnan vahvistama merkintä, jota 

hän haluaa äänestää. Muita merkintöjä ei äänestyslippuun saa tehdä.  

Jos äänestäjä haluaa käytettäväksi uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalitoimitsijoilta annettuaan takaisin 

entisen lippunsa, jonka vaalitoimitsijat tuhoavat. Äänestyslipun tuhoaminen on merkittävä pöytäkirjaan.  

6.5.6 Äänestyslipun leimaaminen  

Merkittyään ehdokkaan numeron tai muun keskusvaalilautakunnan vahvistaman merkinnän 

äänestyslippuun, on äänestäjän vietävä se taitettuna vaalitoimitsijalle leimattavaksi sekä tämän jälkeen 

pudotettava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan.  

6.5.7 Vaalivalvontapöytäkirja  

Vaalilautakunta pitää vaalitoimituksesta pöytäkirjaa, johon merkitään vaalitoimitukseen kulkuun 

olennaisesti vaikuttaneet seikat ja mahdolliset tehdyt päätökset.  

Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä olleet vaalilautakunnan jäsenet ja vaalitoimitsijat. 

Pöytäkirja on vaalitoimituksen päättyessä muiden vaalissa tai jäsenäänestyksessä syntyneiden asiakirjojen 

mukana luovutettava keskusvaalilautakunnalle.  

6.6 Vaalituloksen määrääminen  

6.6.1 Äänten laskenta  

Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta äänten laskennan päätösvaltaisessa 

kokoonpanossa. Keskusvaalilautakunta voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia ääntenlaskentaan.  

Annetut äänestysliput otetaan uurnista ja lasketaan ne avaamattomina. Samoin lasketaan niiden 

henkilöiden lukumäärä, jotka luettelon mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan.  



Tämän jälkeen äänestysliput avataan ja tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka katsotaan mitättömiksi, 

erotetaan eri ryhmäksi. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan tai vaihtoehdon 

hyväksi annetut liput ryhmitellään erilleen.  

Keskusvaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin lopullisen 

tuloksen.  

Äänestyslippu on mitätön, jos:  

 äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa äänestyslippua  

 äänestyslipussa ei ole vaalileimaa  

 ehdokkaan tai vaihtoehdon numero tai merkintä on merkitty siten, ettei siitä yksiselitteisesti 

ilmene, mitä äänestäjä on tarkoittanut  

 äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki  

 äänestyslippuun on tehty asiaton ylimääräinen merkintä  

 numero tai merkintä on tehty äänestyslipun kääntöpuolelle  

Äänestyslippu ei ole mitätön, jos:  

 äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää ketä ehdokasta äänestäjä on 

tarkoittanut, esimerkiksi vaalilistan nimi  

 numeromerkintä on yksiselitteisesti yliviivattu ja uusi selvä numero kirjoitettu  

 numero on alleviivattu tai sen perässä on piste  

Sähköisesti annetut äänet otetaan ulos äänestysjärjestelmästä ja yhdistetään äänestyslipuilla annettuihin 

ääniin.  

Jos käytetään sähköistä ääntenlaskentaa, uurnavaalin tulokset syötetään vaalijärjestelmään.  

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, annettujen 

äänestyslippujen kokonaismäärä sekä lippujen lukumäärä kussakin vaalitoimitustilassa.  

6.6.2 Ehdokkaiden vertausluvut  

Vaalilistalle kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku.  

Jokaisen vaalilistan ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän 

saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaalilistan ensimmäiselle 

ehdokkaalle vertausluvuksi vaalilistan koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa 

(1/3) ja niin edelleen.  

6.6.3 Valituksi tulleiden määrääminen  

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan. Saman lopullisen vertausluvun 

saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaalilistan sisällä laskettu vertausluku, sen ollessa sama 

henkilökohtainen äänimäärä ja sen mennessä tasan arpa.  

Tämän jälkeen julkistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta lähtien niin monta kuin 

vaalissa on valittavia.  

Edustajistovaaleissa ne ehdokkaat, jotka eivät tule vaalissa valituiksi voivat olla oman vaalilistansa 

varajäseniä. Kunkin vaalilistan varajäseniksi valitaan vertauslukujärjestyksessä enintään niin monta 

edustajiston ulkopuolelle jäänyttä ehdokasta kuin vaalilistalla on varsinaisia jäseniä edustajistossa.  



Mikäli edustajiston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai on esim. jäävi jonkin 

asiakohdan käsittelyssä, voidaan hänen tilalleen kutsua varajäsen.  

Mikäli vaalilistan kaikki ehdokkaat ovat tulleet valituiksi edustajiston jäseniksi, ei kyseisellä vaalilistalla ole 

varajäseniä. Vaalilistalle kuulumattomilla edustajiston jäsenillä ei ole varajäseniä, eivätkä vaalilistalle 

kuulumattomat valitsematta jääneet ehdokkaat ole kenenkään varajäseniä.  

6.6.4 Valittujen täydentäminen esteellisyys- ja erotapauksissa  

Mikäli vaaleissa valittu edustaja eroaa, ei enää ole vaalikelpoinen opiskelijakunnan jäsen tai tulee valituksi 

hallitukseen, täydennetään edustajistoa korkeimman vertausluvun saaneella edustajiston ulkopuolelle 

jääneellä henkilöllä eroavan edustajan vaalilistalta. Mikäli eroava edustaja ei kuulu millekään vaalilistalle tai 

hänen edustamallaan vaalilistalla ei enää ole edustajiston ulkopuolelle jääneitä henkilöitä, täydennetään 

edustajistoa kaikista ehdolla olleista korkeimman vertausluvun saaneella edustajiston ulkopuolelle 

jääneellä henkilöllä.  

6.6.5 Jäsenäänestyksen määräykset ja tuloksen määrääminen  

Jäsenäänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin niitä määräyksiä, mitä edustajistovaaleissa on 

hallintosäännön vaaliohjeissa annettu. Lisäyksistä ja muutoksista päättää äänestyskohtaisesti 

keskusvaalilautakunta vaalikuulutuksen antamiseen mennessä.  

Kun jäsenäänestys on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta äänten laskennan. Jäsenäänestyksessä 

annettujen äänten laskenta tapahtuu soveltuvin osin samalla tavalla kuin edustajistovaalin osalta on 

määrätty.  

6.7 Vaalien jälkeiset toimenpiteet  

6.7.1 Vaalien tulosten julkaiseminen  

Välittömästi vaalin tuloksen määräämisen jälkeen tulos julkistetaan vähintään opiskelijakunnan virallisilla 

tiedotuskanavilla.  

6.7.2 Vaalitoimitsijan toimenpiteestä tai keskusvaalilautakunnan päätöksestä valittaminen  

Vaalitoimitsijan toimenpiteestä tai päätöksestä saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen valittaa 

kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle ennen vaalitoimituksen päättymistä.  

Keskusvaalilautakunnan toimenpiteeseen saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen pyytää kirjallisesti 

oikaisua ennen vaalitoimituksen päättymistä. Keskusvaalilautakunnan päätöksestä voi valittaa 

opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla.  

6.7.3 Vaaliasiakirjojen säilyttäminen  

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja ja vaalivalvontapöytäkirja ovat perusteltuja päätöspöytäkirjoja, jotka 

kaikki läsnä olleet keskusvaalilautakunnan jäsenet ja vaalitoimitsijat allekirjoittavat. Vaalissa syntyneet 

asiakirjat ja äänestysliput on keskusvaalilautakunnan toimesta säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes 

valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat 

liitetään opiskelijakunnan arkistoon ja äänestysliput tuhotaan.  

Asiakirjojen julkisuudesta määrätään opiskelijakunnan säännöissä. 


