VAALIOHJESÄÄNTÖ

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vaaliohjesääntö
1 § Yleistä
Tätä vaalijärjestystä noudatetaan valittaessa jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan (myöh. opiskelijakunta) edustajistoon sekä suoritettaessa opiskelijakunnan jäsenistön
keskuudessa jäsenäänestys. Opiskelijakunnan edustajistovaalissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen
lisäksi tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.
2 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Kaikilla jäsenvelvoitteensa suorittaneilla opiskelijakunnan jäsenillä on äänioikeus edustajistovaalissa tai
jäsenäänestyksessä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni, valtakirjalla ei voi äänestää.
Edustajistovaalissa vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut opiskelijakunnan jäsenet.
3 § Keskusvaalilautakunta
Opiskelijakunnan edustajisto asettaa keskusvaalilautakunnan opiskelijakunnan sääntöjen mukaan
kevätkokouksessa. Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja enintään viisi (5)
varajäsentä. Keskusvaalilautakunnan nimeämisen yhteydessä valitaan keskusvaalilautakunnalle
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) keskusvaalilautakunnan jäsentä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri, jolla on kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus, mutta ei äänivaltaa. Keskusvaalilautakunnan jäsenet tai vaalitoimitsijat eivät voi asettua
ehdolle vaaleissa eivätkä toimia vaaliliiton asiamiehinä.
Keskusvaalilautakunnan toimikausi kestää seuraavan keskusvaalilautakunnan valitsemiseen saakka.
4 § Vaalitoimitsijat
Keskusvaalilautakunta asettaa vaalia varten tarpeelliseksi katsomansa määrän vaalitoimitsijoita.
Vaalitoimitsijat on nimettävä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vaalia. Vaalitoimitsijoiden tulee olla
opiskelijakunnan jäseniä tai työntekijöitä.
5 § Vaalin ajankohta
Edustajistovaali järjestetään vuosittain marraskuussa yhtenä arkipäivänä.
6 § Vaalikuulutus
Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen vaalia antaa vaalikuulutus,
jossa tulee ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:
- mistä vaalista tai jäsenäänestyksestä on kyse
- montako edustajaa valitaan tai mistä asiasta/asioista äänestetään
- milloin ja miten vaalit tai jäsenäänestys järjestetään
- jos ennakkoäänestys järjestetään, milloin ja miten
- äänestyspaikat
- ketkä ovat vaalikelpoisia
- missä vaalin asiakirjat ovat saatavilla ja minne ja milloin ne tulee jättää
- ketkä ovat äänioikeutettuja ja milloin äänestyskelpoisuus tarkistetaan
- missä ja milloin vaaliluettelot ovat nähtävillä
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minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee jättää
missä tämä vaalijärjestys tai muu vaaleja tai jäsenäänestystä varten tarpeelliset asiakirjat ovat
saatavilla.

7 § Äänestyspaikat ja -ajat
Keskusvaalilautakunta määrää vaali- tai jäsenäänestyksen äänestyspaikat ja -ajat. Vaalin tulee kestää
vähintään 6 tuntia.
8 § Äänestyslippu
Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava äänestyslippujen laatimisesta ja monistamisesta. Äänestyslipusta
tulee käydä ilmi missä vaalissa tai jäsenäänestyksessä äänestyslippua käytetään sekä kohta äänestäjän
kannattaman ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon merkitsemistä varten. Äänestyslippuun saa merkitä vain
ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon. Muita merkintöjä äänestyslippuun ei saa tehdä.
9 § Ehdokkaaksi asettautuminen
Ehdokkaaksi edustajistovaaliin voi asettautua keskusvaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella.
Ehdokaslomakkeesta on käytävä selkeästi ilmi ehdokkaan sukunimi, etunimet, syntymäaika,
opiskelijanumero, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ehdokaslomake tulee allekirjoittaa. Ehdokaslomake
tulee toimittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille 14 vuorokautta ennen vaalia. Keskusvaalilautakunta
tarkistaa ehdokkaan vaalikelpoisuuden ja vahvistaa ehdokkuuden.
10 § Vaaliliitot
Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei
ilmoita vaaliliittoa johon kuuluu, muodostaa hän vaaliliiton yksin. Vaaliliiton perustamisesta ilmoitetaan
keskusvaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella. Vaaliliitolle on nimettävä asiamies, joka voi olla myös
vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Asiamies ei voi toimia toisen vaaliliiton asiamiehenä. Vaaliliiton
muodostamisilmoituksessa on ilmoitettava ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on
annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään
henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Keskusvaalilautakunta voi
halutessaan vaatia vaaliliittoa nimeämään vaaliliiton uudestaan.
11 § Ehdokaslomakkeiden julkisuus
Ehdokaslomakkeet ovat julkisia, kun keskusvaalilautakunta on ne käsitellyt ja jakanut ehdokkaille
äänestysnumerot. Äänestysnumeroiden jakoa varten keskusvaalilautakunta arpoo vaaliliittojen
järjestyksen. Vaaliliiton sisällä äänestysnumerot jaetaan ehdokkaille aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Ensimmäisen vaaliliiton ensimmäisen ehdokkaan numero on kaksi (2) ja sen jälkeen numerot jaetaan
loogisesti.
12 § Vaaliluettelo
Opiskelijakunnan pääsihteeri laatii vaaliluettelon eli listan äänioikeutetuista vaalia varten.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa listan.
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13 § Vaalien järjestämättä jättäminen ja täytevaali
Jos vaalia varten on hyväksytty vain täytettäviä paikkoja vastaava määrä ehdokkaita, ei erityistä
vaalitilaisuutta toimeenpanna, vaan keskusvaalilautakunta julistaa ehdokkaat valituiksi.
Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, ei erityistä
vaalitilaisuutta toimeenpanna, vaan keskusvaalilautakunta julistaa ehdokkaat valituiksi. Edustajisto päättää
tällöin täytevaalin järjestämisestä. Täytevaalin järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta tämän
ohjesäännön määräyksiä soveltaen.
14 § Ennakkoäänestys
Keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Mikäli ennakkoäänestys päätetään
järjestää, tulee sen kestää kolme (3) peräkkäistä vuorokautta. Ennakkoäänestyksen tulee alkaa viimeistään
neljä (4) vuorokautta ennen varsinaista vaalipäivää.
15 § Vaalitilaisuus
Vaalitoimituksen aikana on ainakin kahden (2) vaalitoimitsijan oltava vaalihuoneistossa läsnä. Äänestyksen
alkaessa on paikalla olevien vaalitoimitsijoiden ja ensimmäisenä äänestävän todettava, että vaaliuurna on
tyhjä.
Vaalitoimitsijoiden on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu minkäänlaista vaaliyllytystä.
Vaalitoimitsijat eivät saa vaalin aikana antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan.
Paikassa, jossa äänioikeutettu tekee merkinnän äänestyslippuun, on oltava esillä ehdokkaiden numerot.
Vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi vaalisalaisuuden säilyttäen tehdä merkintänsä
äänestyslippuun ja että sitä varten tarpeelliset apuneuvot ovat käytettävissä.
Keskusvaalilautakunta toimittaa äänestyspaikalle vaaliluettelon.
16 § Sähköinen päätöksenteko
Edustajistovaali tai jäsenäänestys voidaan keskusvaalilautakunnan päätöksellä järjestää sähköisesti. Jos
päädytään käyttämään sähköisiä menetelmiä, tulee keskusvaalilautakunnan huolehtia, että käytettävä
järjestelmä on luotettava ja tietoturva on taattu. Äänestäjä täytyy voida tunnistaa luotettavasti, mutta
vaalisalaisuus täytyy voida säilyttää. Lisäksi on varmistettava, että äänioikeutettu voi käyttää ääntään vain
kerran.
Muutoin sähköisessä vaalissa toimitaan, kuten tässä vaaliohjesäännössä määrätään.
Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouksessa läsnä olevien tulee olla keskenään yhdenvertaisessa näköja ääniyhteydessä. Opiskelijakunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että sähköisessä
kokouksessa salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla. Päätöksenteko on tehty vasta kun
kaikki kokoukseen osallistuneet ovat ilmaisseet oman kantansa. Asia käsitellään uudelleen ei-sähköisessä
kokouksessa, jos yksikin edustaja sitä vaatii. Suljettua lippuäänestystä ei voida suorittaa sähköisesti.
17 § Äänestyksen toimittaminen
Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava
vaalilautakunnalle äänestyspaikalla.
Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä vaaliluettelossa. Äänestäjän tulee
todistaa henkilöllisyytensä.
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Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalilautakunnalta annettuaan
takaisin entisen lippunsa, joka on joko revittävä tai muutoin tuhottava vaalilautakunnan nähden.
Äänestyslipun tuhoaminen on merkittävä vaalilautakunnan pöytäkirjaan.
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. Kun
äänestäjä on käyttänyt äänioikeuttaan, tulee vaaliluetteloon tehdä hänen kohdalleen selkeä merkintä
äänestämisestä.
Äänestäjä saa käyttää äänestämiseen avustajaa.
18 § Äänten laskeminen
Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta äänten laskennan. Keskusvaalilautakunta
voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia ääntenlaskentaan. Ehdolle asettuneet eivät saa osallistua
ääntenlaskuun.
Äänestysliput otetaan uurnista ja lasketaan avaamattomina. Samoin lasketaan niiden henkilöiden
lukumäärä, jotka vaaliluettelon mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Lukumäärän tulee täsmätä.
Tämän jälkeen äänestysliput avataan ja tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka on katsottava mitättömiksi,
erotetaan eri ryhmiksi.
19 § Äänen hylkääminen
Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaaliasiamieheltä saatu ja asianmukaisesti leimattu. Äänestyslippu
on myös mitätön jos ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, mitä ehdokasta
äänestäjä on tarkoittanut, taikka jos lippuun on tehty muita merkintöjä. Keskusvaalilautakunta päättää
virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin lopullisen tuloksen.
20 § Jäsenten valinta ja tuloksen määrääminen
Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen vertailulukunsa. Jokaisen
vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden
keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton ensimmäiselle ehdokkaalle
vertailuluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja
niin edelleen. Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertailulukujensa mukaan. Saman
vertailuluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee henkilökohtaisten äänten määrä ja niiden
mennessä tasan arpa.
Valituiksi julistetaan kaksikymmentä (20) suurimman vertailuluvun saanutta ehdokasta. Lisäksi
edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi enintään kaksikymmentä (20) ei-valituksi tullutta ehdokasta
vertailuluvultaan suurimmasta alkaen.
Mikäli vaalissa valittu jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai on estynyt toimimaan edustajiston
jäsenenä, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen siitä vaaliliitosta, johon kyseinen jäsen kuului. Ellei näin voida
menetellä, kutsutaan tilalle ehdokas, jolla valituksi tulleiden jälkeen on suurin lopullinen vertailuluku. Tätä
menettelyä jatketaan, kunnes edustajistossa on 20 jäsentä. Edustajiston kokoonpano todetaan jokaisen
kokouksen alussa ja yksittäisten asiakohtien käsittelyn ajaksi kokoonpanoa ei muuteta. Mikäli edustajiston
jäsen on estynyt osallistumaan yksittäiseen edustajiston kokoukseen, tulee hänen tilalleen kyseessä
olevaan kokoukseen varajäsen yllä mainitulla menettelyllä.
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21 § Vaalivilppi
Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka
- ostaa tai myy ääniä
- ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä
- äänestää useammassa kuin yhdessä paikassa tai muuten useamman kerran
- estää toista äänestämästä
- pakottaa toisen äänestämään
- tuhoaa edustajistovaalien vaalimainoksia.
- syyllistyy muuhun keskusvaalilautakunnan vilpiksi katsomaan toimintaan.
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden kuluvan ja seuraavan edustajiston toimikausien
ajaksi.
22 § Valittaminen
Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa keskusvaalilautakunnalle vaalin kulusta, ehdokkaaksi tai
äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalin tuloksen
voimaan astumisesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se toimitetaan vaalilautakunnan sihteerille.
Keskusvaalilautakunta käsittelee mahdolliset valitukset seitsemän (7) vuorokauden kuluessa valituksen
saapumisesta.
Vaalissa syntyneet asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa kunnes valitusaika on kulunut umpeen ja
mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu.
23 § Jäsenäänestys
Jäsenäänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä tässä vaaliohjesäännössä määrätään. Lisäyksistä
ja muutoksista päättää vaalilautakunta.
24 § Ohjesäännön muuttaminen
Tämä ohjesääntö on hyväksytty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston
kokouksessa 9.11.2016.
Muutokset tähän ohjesääntöön hyväksyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
edustajisto yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
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