
VAMOK Vaaliohjesääntö 

  

I luku Yleisiä määräyksiä 

1§ 

 

Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan valittaessa jäsenet opiskelijakunnan 

edustajistoon, sekä suoritettaessa opiskelijakunnan jäsenistön keskuudessa jäsenäänestys. 

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan 

yhteiskunnassa 

liittyviä pyrkimyksiään. 

 

2§ 

 

Edustajistovaalissa ja jäsenäänestyksessä on äänioikeus jokaisella korkeakouluun läsnä 

olevaksi 

kirjoittautuneella opiskelijakunnan jäsenellä. 

 

3§ 

 

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. 

Äänestys on salainen. 

II luku Edustajistovaali 

4§ 

 

Opiskelijakunnan edustajistovaalissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän 

vaaliohjesäännön määräyksiä. 

 

5§ 

 

Opiskelijakunnan edustajistovaali toimitetaan joka vuosi vähintään kahtena peräkkäisenä 

arkipäivänä marraskuun aikana. 

Vaalissa valitaan edustajistoon jäsenet seuraavalle tilikaudelle opiskelijakunnan 

vaalikelpoisten 

jäsenten keskuudesta. 

 

6§ 

 

Ensimmäinen tämän vaaliohjesäännön mukainen edustajistovaali toimitetaan 1.–30.11.2015 

välisenä aikana, jolla vaalilla valitun edustajiston toimikausi on 1.1.–31.12.2016 

 

7§ 

 

Edustajistovaalin toimittamista varten opiskelijakunnan edustajisto asettaa 

kevätkokouksessaan 



vaalilautakunnan. 

 

8§ 

 

Edustajistovaalissa vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut opiskelijakunnan jäsenet. 

 

9§ 

 

Jokaisella opiskelijakunnan vaalikelpoisella jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää 

vaalilautakunnalta ehdokkuutensa tai vaaliliittonsa ottamista edustajistovaalia varten 

laadittavaan 

vaaliliittojen yhdistelmään. 

 

10§ 

 

Vaaliliitossa tulee olla vähintään yksi (1) ja korkeintaan kaksi kertaa niin monta ehdokasta, 

kuin 

vaalissa on valittavia. Vaaliliiton ehdokaslistassa on mainittava jokaisen listan ehdokkaan 

sukunimi, kaikki etunimet ja syntymäaika täydellisinä sekä siinä on oltava ehdokkaan 

vakuutus 

omasta vaalikelpoisuudestaan ja suostumus ehdokkuuteen. 

Vaaliliitossa on annettava yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuus 

toimia 

vaaliliiton asiamiehenä. 

Vaaliliitoille merkitään tunnus, joka viittaa johonkin opiskelijayhteisöön tai opiskelijakunnan 

jäsenten ryhmittymään ja joka ei loukkaa kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, ole 

kaupallinen 

tai muuten sopimaton. Vaaliliiton merkinnästä / nimestä vastaa ensisijaisesti kunkin 

vaaliliiton 

asiamies. 

Vaaliliiton perustamisasiakirjassa on lueteltava ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, jossa 

ne 

pyydetään ottamaan vaaliluetteloon. 

 

11§ 

 

Kukaan ei saa olla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa ehdokkaana. 

 

12§ 

 

Mikäli vaaliliiton tunnus ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on vaalilautakunnalla oikeus 

hylätä tunnus sen enempää asianomaisia ehdokkaita kuulematta. Tällöin kuitenkin vaaliliitto 

on 

otettava mukaan vaaliliittojen yhdistelmään, mikäli siihen kuuluvat ehdokkaat ovat 

opiskelijakunnan säännöstön mukaan vaalikelpoisia ja asiakirjat muutoin oikein laaditut. 

Tunnus 

tällaiselle vaaliliitolle määrätään siten kuin sitä ei olisi ilmoitettukaan. 

III luku Vaalilautakunta 



13§ 

 

Opiskelijakunnan edustajisto asettaa opiskelijakunnan säännöstön mukaisesti 

vaalilautakunnan, 

johon se nimeää viisi (5) jäsentä sekä heille kolme (3) varajäsentä. Yksi vaalilautakunnan 

jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan äänioikeutettuja 

jäseniä. 

Vaalilautakunnan kokoukset kutsuu koolle vaalilautakunnan puheenjohtaja. 

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Vaalilautakunnan sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja ja tämän ollessa 

estyneenä 

joku muu vaalilautakunnan määräämä henkilö. 

 

14§ 

 

Vaalilautakunta asettaa edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen toimittamista varten 

tarpeelliseksi 

katsomansa määrän vaaliasiamiehiä, tehtävät on jäljempänä määritelty. 

 

15§ 

 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja 

on paikalla. 

Vaalilautakunnan päätösvalta lakkaa, kun vaalin tai jäsenäänestyksen tulos on julkistettu ja 

vaalista tai jäsenäänestyksestä säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai kun mahdollisesti 

tehdyt valitukset on ratkaistu. 

 

16§ 

 

Jos vaalilautakunta ei ole päätöksestään yksimielinen, sen on välittömästi alistettava asia 

opiskelijakunnan hallituksen ratkaistavaksi. 

IV luku Vaalilautakunnan ja vaaliasiamiesten valmistavat toimenpiteet ennen 

edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen suorittamista 

17§ 

 

Vaalilautakunta määrää vaali- tai jäsenäänestystilaisuuden ajat ja paikat. 

Vaali- tai jäsenäänestys on toimitettava vähintään kahtena peräkkäisenä arkipäivänä ja sen 

tulee 

kestää vähintään viisi (5) tuntia jokaisena varsinaisena vaalipäivänä. Sähköisen äänestystavan 

toteutuessa vaalilautakunta päättää mahdollisesta ennakkoäänestyksestä ja sen kestosta. 

 

18§ 

 

Vaalilautakunnan on laadittava ja monistutettava vaalissa tai jäsenäänestyksessä käytettävä 

äänestyslippu, mikäli äänestäminen lipukkeilla vaaleissa on mahdollista. Äänestyslipussa on 

oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa tai jäsenäänestyksessä sitä käytetään sekä 



paikka 

valitsijan kannattaman ehdokaslistan numeron tai vaihtoehdon merkitsemistä varten. 

 

19§ 

 

Vaalilautakunnan on viimeistään viikkoa ennen vaalitoimitusta nimettävä vaaliasiamiehet. 

Samoin vaalilautakunnan on määrättävä ne merkinnät, joita äänestäjät voivat äänioikeuttaan 

käyttäessään äänestyslippuun merkitä. Edellä mainitut päätökset on julkistettava ainakin 

opiskelijakunnan www-sivuilla viimeistään viisi (5) päivää ennen ensimmäistä varsinaista 

vaalipäivää. 

 

20§ 

 

Vaalilautakunnan tulee viimeistään 14 päivää ennen vaalia ainakin opiskelijakunnan 

wwwsivuilla, 

antaa vaalikuulutus, jossa ilmoitetaan vaalin ajankohta sekä missä ja milloin 

vaalilautakunnalle jätettäviä ehdokasasetteluasiakirjoja otetaan vastaan. Samalla on 

ilmoitettava, 

missä tämä vaaliohjesääntö ja opiskelijakunnan muu edustajistovaalia varten tarpeellinen 

materiaali on saatavissa. 

Ensimmäisessä momentissa mainittu määräaika, jona asiakirjat on jätettävä 

vaalilautakunnalle, 

olkoon vähintään viikkoa ennen vaalia. Vaalilautakunta antakoon samassa yhteydessä 

määräykset 

vaalimainonnasta. 

 

21§ 

 

Vaalilautakunta laatikoon vaaliluetteloksi luettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista 

jäsenistä. 

Vaalilautakunnan tulee vaalikuulutuksessa ilmoittaa, missä ja milloin virallinen vaaliluettelo 

on 

nähtävänä ja millä tavoin siihen kohdistuvat oikaisuvaatimukset on tehtävä. 

Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä oikaisuista on esitettävä vaalilautakunnalle viimeistään 

seitsemän (7) päivää ennen äänestyksen alkamista. Vaalilautakunta ratkaiskoon 

oikaisuvaatimukset välittömästi edellisessä momentissa mainitun määräajan päätyttyä. 

 

22§ 

 

Vaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat sekä hyväksyy 

ehdokaslistojen 

yhdistelmään otettavaksi ne ehdokaslistat, joita koskevat asiakirjat ovat oikein laaditut ja 

määräajassa vaalilautakunnalle jätetyt. 

 

23§ 

 

Vaalilautakunnalle jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen kun 

vaalilautakunta 

on ne kokouksessaan käsitellyt. 

 



24§ 

 

Jos vaalia varten on hyväksytty niin monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia, ei erityistä 

vaalitilaisuutta toimeenpanna, vaan vaalilautakunta menettelee niin kuin jäljempänä 

määrätään. 

Jos ehdokkaita on hyväksytty vähemmän kuin vaalissa on valittavia, menetellään niin kuin 

jäljempänä määrätään. 

Vaaliliittojen keskinäinen järjestys määrätään arpomalla. 

Vaaliliittojen mahdolliset tunnukset merkitään selvästi näkyviin. Tämän jälkeen ehdokkaat 

numeroidaan käyttäen juoksevaa numerointia kahdesta (2) alkaen. 

Näin kootut ehdokaslistojen yhdistelmät on viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen 

äänestyksen 

alkamista asetettava nähtäväksi ainakin opiskelijakunnan www-sivuille. 

V luku Vaalin ja jäsenäänestyksen toimittaminen 

25§ 

 

Vaalitoimituksen alkaessa on jokaisella vaaliasiamiehellä oltava varattuna riittävästi 

ehdokaslistojen yhdistelmiä sekä luvultaan laskettu määrä äänestyslippuja, mikäli vaalit  

toteutetaan myös lippuäänestyksenä. 

Äänestyksen alkaessa on vaalilautakunnan paikalla olevien jäsenten tai varajäsenten ja 

ensimmäisenä äänestävän todettava, että vaaliuurna on tyhjä. 

 

26§ 

 

Vaalitoimituksen aikana on ainakin kahden (2) vaaliasiamiehen, oltava vaalihuoneistossa 

läsnä. 

 

27§ 

 

Vaaliasiamiesten on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu minkäänlaista vaaliyllytystä. 

Vaaliasiamiehet eivät saa vaalin aikana antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet 

äänioikeuttaan. 

Vaaliasiamiesten on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tämän vaaliohjesäännön ja 

opiskelijakunnan muun edustajistovaalia tai jäsenäänestystä koskevan säännöstön 

määräyksistä. 

 

28§ 

 

Vaalihuoneistoon on pantava nähtäväksi riittävä määrä vaaliliittojen yhdistelmiä tai 

jäsenäänestystä toimitettaessa selkeitä eri äänestysvaihdot sisältäviä ilmoituksia. 

Erityisesti on tällainen yhdistelmä tai ilmoitus asetettava nähtäväksi sinne, missä varsinainen 

ääni 

annetaan joko sähköisesti tai äänestyslipukkeen avulla. 

Vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi vaalisalaisuuden säilyttäen suorittaa 

äänestyksen ja että sitä varten tarpeelliset apuneuvot ovat käytettävissä. 

 

29§ 

 



Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestysoikeuden saamista varten 

tunnistauduttava äänestysjärjestelmään (sähköinen vaali) tai ilmoittauduttava 

vaalilautakunnalle 

äänestyspaikalla (tavallinen vaali). 

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä vaaliluettelossa. 

äänestäjän 

tulee todistaa henkilöllisyytensä tunnistautumalla äänestysjärjestelmään. 

Kun äänestäjä on käyttänyt äänioikeuttaan, tulee vaaliluetteloon tehdä hänen kohdalleen 

selkeä 

merkintä äänestämisestä, mikäli vaali toteutetaan normaalina lippuäänestyksenä. 

Henkilö, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, mutta jonka nimi ei esiinny vaaliluettelossa saa 

äänestää, mikäli hän pystyy todistamaan äänioikeutensa ja mikäli vaalilautakunnan läsnä 

olevat 

jäsenet ja vaalitoimitsijat yksimielisesti hyväksyvät asian. 

Edellisessä momentissa mainitun henkilön nimi lisätään äänestyspaikalla olevan 

vaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen toimesta vaaliluetteloon. 

Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin 

äänioikeutetulle. 

Sähköisessä äänestyksessä äänestäjän tunnistautuminen täytyy toteuttaa siten, että vain 

äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää. 

Vaalilautakunta päättää sähköisen äänestyksen käyttämisestä. Vaalilautakunta vastaa vaalissa 

käytettävän äänestysjärjestelmän toimivuudesta (tietoturva, äänestäjien tunnistautuminen, 

vaalisalaisuuden säilyminen sekä äänestyksen avautuminen ja sulkeutuminen ilmoitettujen 

äänestysaikojen mukaan). Sähköisessä äänestyksessä sovelletaan mahdollisimman tarkkaan 

tämän ohjesäännön määräyksiä. 

 

30§ 

 

Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa olevaan paikkaan sen ehdokkaan numero tai 

jäsenäänestyksessä sen vaihtoehdon numero tai muu vaalilautakunnan vahvistama merkintä, 

jota 

hän tahtoo äänestää. Muita merkintöjä ei äänestyslippuun saa tehdä. 

Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalilautakunnalta 

annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on joko polttamalla tai muutoin tuhottava. 

Äänestyslipun tuhoaminen on merkittävä vaalilautakunnan pöytäkirjaan. 

 

31§ 

 

Merkittyään ehdokkaan numeron tai muun vaalilautakunnan vahvistaman merkinnän 

äänestyslippuun on äänestäjän vietävä se kokoon taitettuna vaaliasiamiehelle leimattavaksi 

sekä 

tämän jälkeen pudotettava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan äänestäjän 

käyttäneen äänioikeuttaan. 

 

32§ 

 

Vaaliasiamiesten on pidettävä äänestäjistä luetteloa, johon tehdään merkintä äänioikeuden 

käyttämisestä. 

 



33§ 

 

Vaaliasiamiehet pitävät vaalitoimituksesta pöytäkirjaa, johon merkitään vaalitoimituksen 

kulku 

ja mahdolliset tehdyt päätökset. 

Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä olleet vaaliasiamiehet. 

Pöytäkirja on vaalitoimituksen päättyessä muiden vaalissa tai jäsenäänestyksessä syntyneiden 

asiakirjojen mukana luovutettava vaalilautakunnalle. 

VI luku Vaalin ja jäsenäänestyksen tuloksen määrääminen 

34§ 

 

Jos vaalia varten on hyväksytty vain opiskelijakunnan sääntöjen 6 § 1. momentissa mainittu 

määrä 

ehdokkaita ja erityistä vaalitilaisuutta ei sen vuoksi toimeenpanna, julistaa vaalilautakunta 

näissä 

ehdokaslistoissa olevat ehdokkaat valituiksi. 

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

vaalilautakunta ehdokasasetteluaikaa harkintansa mukaan, kuitenkin vähintään kolme (3) 

arkipäivää. 

Tarvittaessa vaalilautakunta tekee päätöksen vaalin ajankohdan siirtämisestä 

opiskelijakunnan 

voimassaolevan säännöstön puitteissa. 

Edellä mainituista päätöksistä on välittömästi tiedotettava ainakin opiskelijakunnan 

wwwsivuilla. 

 

35§ 

 

Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa vaalilautakunta täysilukuisena äänten laskennan. 

Vaalilautakunta voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia ääntenlaskentaan. 

Tällöin otetaan annetut äänestysliput 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 on katsottava mitättömiksi, erotetaan eri ryhmiksi. 

Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput 

ryhmitellään 

erilleen. 

Vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, annettujen 

äänestyslippujen kokonaismäärä sekä lippujen lukumäärä kussakin ryhmässä. 

 

36§ 

 

Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaaliasiamieheltä saatu ja asianmukaisesti leimattu tai 

jos 

ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, mitä listaa valitsija on 

tarkoittanut, taikka jos lippuun on tehty muita merkintöjä. 

 



37§ 

 

Vaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin 

lopullisen 

tuloksen. Sähköisesti annetut äänet otetaan ulos äänestysjärjestelmästä ja yhdistetään 

äänestyslipuilla annettuihin ääniin. 

 

38§ 

 

Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen 

vertausluku. 

Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman 

äänimäärän 

saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton eniten 

ääniä saaneelle ehdokkaalle vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiseksi eniten ääniä 

saaneelle puolet (1/2), kolmanneksi eniten ääniä saaneelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin 

edelleen. 

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Ehdokkaiden 

saamien äänimäärien mennessä tasan järjestyksen ratkaisee arpa. 

Tämän jälkeen julistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun saaneista lähtien niin 

monta kuin vaalissa on valittavia. 

 

39§ 

 

Milloin vaalissa valittu eroaa tai on esteellinen tahi estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä, 

kutsutaan hänen tilalleen varajäsen lopullisen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta, johon 

kyseinen jäsen kuului. Mikäli samasta vaaliliitosta ei löydy varajäsentä, valitaan varajäsen 

seuraavaksi korkeimman vertausluvun perusteella muista vaaliliitoista. 

Estyneeksi katsotaan henkilö, joka on viimeistään ko. kokousta edeltävänä päivänä 

kirjallisesti 

ilmoittanut estyneisyydestään ja sen kestoajasta opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle tai 

edustajiston puheenjohtajalle. 

Pysyvästi estyneeksi tai pysyvästi esteelliseksi katsotaan henkilö, jonka estyneisyys tai 

esteellisyys kestää edustajiston toimikauden loppuun tai kauemmin. 

 

40§ 

 

Kun jäsenäänestystoimitus on päättynyt, toimittaa vaalilautakunta täysilukuisena äänten 

laskennan. 

 

41§ 

 

Jäsenäänestyksessä annettujen äänten laskenta tapahtuu soveltuvin osin samalla tavalla kuin 

edellä on edustajistovaalin osalta määrätty. 

 

42§ 

 

Välittömästi vaalin tuloksen määräämisen jälkeen tulos julkistetaan ainakin opiskelijakunnan 

www-sivuilla. 

 



43§ 

 

Vaaliasiamiehen toimenpiteestä tai päätöksestä saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen 

kirjallisesti valittaa vaalilautakunnalle ennen vaalitoimituksen päättymistä. 

Vaalilautakunnan toimenpiteeseen saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti 

pyytää 

oikaisua ennen vaalitoimituksen päättymistä. 

Vaalilautakunnan päätöksestä voi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen valittaa 

opiskelijakunnan 

edustajistolle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalin tai jäsenäänestyksen tuloksen 

vahvistamisesta. 

 

44§ 

 

Vaalilautakunnan ja vaalin toimituksissa pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka kaikki 

kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on 

vaalilautakunnan 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. 

 

45§ 

 

Lisäyksistä ja muutoksista tähän vaaliohjesääntöön päättää opiskelijakunnan edustajisto 

kahden 

kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. 

 

46§ 

 

Tämä vaaliohjesääntö astuu voimaan heti, kun Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

VAMOK:n edustajisto on sen hyväksynyt. 

Hyväksytty VAMOKin edustajiston kokouksessa 8.4.2015. 


