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VAALIOHJESÄÄNTÖ
I

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 läsnäolevaksi
kirjoittautuneella opiskelijakunnan jäsenellä.
3§
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on
salainen.

II 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.
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6§
Edustajistovaalin toimittamista varten opiskelijakunnan edustajisto asettaa kevätkokouksessaan
vaalilautakunnan.
7§
Edustajistovaalissa vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut opiskelijakunnan jäsenet.
8§
Jokaisella opiskelijakunnan vaalikelpoisella jäsenellä on oikeus kirjallisesti asettua ehdolle ja muodostaa
vaaliliitto edustajistovaaleja varten.
9§
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.
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10§
Kukaan ei saa olla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa ehdokkaana.
11§
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 VAALILAUTAKUNTA
12§
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.
13§
Vaalilautakunta asettaa edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen toimittamista varten tarpeelliseksi
katsomansa määrän vaaliasiamiehiä.
14§
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.
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15§
Jos vaalilautakunta

ei ole päätöksestään yksimielinen, sen on välittömästi alistettava asia

opiskelijakunnan hallituksen ratkaistavaksi.

IV VAALILAUTAKUNNAN VALMISTAVAT TOIMENPITEET
16§
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.
17§
Vaalilautakunnan tulee viimeistään 14 päivää ennen vaalia ainakin opiskelijakunnan www-sivuilla, 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.
18§
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.
19§
Vaalilautakunta

tarkastaa sille jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistojen

yhdistelmään otettavaksi ne ehdokaslistat, joita koskevat asiakirjat ovat oikein laaditut ja määräajassa
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vaalilautakunnalle jätetyt.
20§
Vaalilautakunnalle jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen kun vaalilautakunta on ne
kokouksessaan käsitellyt.
21§
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 VAALIN JA JÄSENÄÄNESTYKSEN SUORITTAMINEN
22§
Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestysoikeuden saamista varten tunnistauduttava
äänestysjärjestelmään (sähköinen vaali).
Sähköisessä äänestyksessä äänestäjän tunnistautuminen täytyy toteuttaa siten, että vain äänioikeutetuilla
on mahdollisuus äänestää.
Vaalilautakunta vastaa vaalissa käytettävän äänestysjärjestelmän toimivuudesta (tietoturva, äänestäjien
tunnistautuminen, vaalisalaisuuden säilyminen sekä äänestyksen avautuminen ja sulkeutuminen
ilmoitettujen äänestysaikojen mukaan).

VI EDUSTAJISTOVAALIN JA JÄSENÄÄNESTYKSEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN
23§
Jos vaalia varten on hyväksytty vain opiskelijakunnan sääntöjen 6 § 1. momentissa mainittu määrä
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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 www-sivuilla.
24§
Kun

vaalitoimitus

on

päättynyt,

toimittaa

vaalilautakunta

täysilukuisena äänten laskennan.

Vaalilautakunta voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia ääntenlaskentaan. Sähköisesti annetut äänet
otetaan ulos äänestysjärjestelmästä ja vaalilautakunta toteaa vaalin tuloksen.
25§
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.
26§
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

puheenjohtajalle.
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Pysyvästi estyneeksi tai pysyvästi esteelliseksi katsotaan henkilö, jonka estyneisyys tai esteellisyys kestää
edustajiston toimikauden loppuun tai kauemmin.
27§
Kun jäsenäänestystoimitus on päättynyt, toimittaa vaalilautakunta täysilukuisena äänten laskennan.
28§
Jäsenäänestyksessä annettujen äänten laskenta tapahtuu soveltuvin osin samalla tavalla kuin edellä on
edustajistovaalin osalta määrätty.

VII

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

29§
Välittömästi vaalin tuloksen määräämisen jälkeen tulos julkistetaan ainakin opiskelijakunnan
www-sivuilla.
30§ 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.
31§
Vaalilautakunnan ja vaalin toimituksissa pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka kaikki
kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat. Vaalissa syntyneet asiakirjat on vaalilautakunnan toimesta
säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen tai tehty
valitus on ratkaistu.
32§
Lisäyksistä ja muutoksista tähän vaaliohjesääntöön päättää opiskelijakunnan edustajisto kahden
kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.
33§
Tämä vaaliohjesääntö astuu voimaan heti, kun Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK:n
edustajisto on sen hyväksynyt.
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Hyväksytty VAMOKin edustajiston syyskokouksessa 20.11.2018.
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