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1 § Yleisiä määräyksiä  
Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys‐ ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa Kaakkois‐Suomen 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajiston vaaleja. Vaaliohjesääntöä 
sovelletaan soveltuvin osin opiskelijakunnan muissa jäsenäänestyksissä.  

Edustajistovaalissa valitaan opiskelijakunnan sääntöjen edellyttämä määrä edustajiston jäseniä ja varajäseniä.  

Vaali on salainen ja järjestetään sähköisesti, ellei edustajisto keskusvaalilautakunnan esityksestä päätä toisin.  

 

2§ Äänioikeus ja vaalikelpoisuus  

Jokaisella jäsenvelvoitteensa suorittaneella opiskelijakunnan jäsenellä on äänioikeus edustajistovaalissa tai 
jäsenäänestyksessä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.   

Keskusvaalilautakunta tarkistaa jäsenvelvoitteen suorittaneet opiskelijakunnan jäsenet viimeistään yhdeksän (9) 
päivää ennen äänestyksen alkua. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa tarkan päivämäärän ja kellonajan.   

 

3§ Keskusvaalilautakunta   

Opiskelijakunnan edustajisto valitsee kevätkokouksessaan vaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan. 
Keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee olla opiskelijakunnan jäseniä. Keskusvaalilautakuntaan valitaan 3–6 
varsinaista jäsentä ja enintään 6 varajäsentä. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.    

Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kutsu järjestäytymiskokoukseen on 
toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Keskusvaalilautakunta päättää järjestäytymiskokouksessaan 
koollekutsumisajastaan ja ‐tavastaan. Keskusvaalilautakunnan kokoontumisista laaditaan pöytäkirja.  

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 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.  

Keskusvaalilautakunta asettaa vaalia varten tarpeelliseksi katsomansa määrän vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsijat on 
nimettävä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vaalia. Vaalitoimitsijoiden tulee olla opiskelijakunnan jäseniä tai 
työntekijöitä. Sähköisessä vaalissa vaalitoimitsijat ovat opiskelijakunnan työntekijöitä.   

Mikäli keskusvaalilautakunta hajottaa itsensä tai keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja eroaa, edustajiston 
seuraava kokous asettaa uuden keskusvaalilautakunnan. Hajottamisesta tai eroamisesta on ilmoitettava edustajiston 
puheenjohtajalle välittömästi. Edustajiston kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
ilmoituksesta. Edustajisto on vastuussa vaalien järjestämisestä uuden lautakunnan valintaan saakka.   

Edustajisto voi erottaa keskusvaalilautakunnan tai yksittäisen keskusvaalilautakunnan jäsenen kesken toimikauden. 
Mikäli edustajisto erottaa keskusvaalilautakunnan, tulee uusi keskusvaalilautakunta valita seuraavassa mahdollisessa 
edustajiston kokouksessa. Edustajiston kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.  

 



 

 

4§ Edustajistovaalin ajankohta  

Opiskelijakunnan edustajiston vaali toimitetaan vuosittain loka‐marraskuussa. Vaali kestää vähintään viisi (5) päivää.  

 

5§ Vaalikulutus   

Keskusvaalilautakunnan tulee antaa viimeistään 20 vuorokautta ennen vaalia vaalikuulutus, jossa tulee ilmoittaa 
ainakin seuraavat tiedot:   

• mistä vaalista tai jäsenäänestyksestä on kyse   
• monta edustajaa valitaan tai mistä asiasta/asioista äänestetään   
• äänestystapa ja ‐paikat  
• jos ennakkoäänestys järjestetään, milloin ja miten   
• 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   
• minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee jättää   
• missä tämä vaalijärjestys tai muu vaaleja tai jäsenäänestystä varten tarpeelliset asiakirjat ovat saatavilla.  

 

6§ Ehdokkaaksi asettautuminen ja vaaliliitto  

Opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella jäsenellä on oikeus asettua ehdokkaaksi edustajiston vaalissa. 
Ehdokkaaksi edustajistovaaliin voi asettautua keskusvaalilautakunnan vahvistamalla tavalla.  

Ehdokaslomakkeesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:  

 
o Ehdokkaan koko nimi   
o Syntymäaika  
o Opiskelijanumero  
o Sähköpostiosoite  
o Puhelinnumero  
o Mahdollinen vaaliliitto  
o Ehdokkaan allekirjoitus   

 

Ehdokaslomake tulee toimittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille keskusvaalilautakunnan asettamaan määräaikaan 
mennessä. Keskusvaalilautakunta tarkistaa ehdokkaan vaalikelpoisuuden ja vahvistaa ehdokkuuden.  

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Vaaliliiton perustamisesta 
ilmoitetaan keskusvaalilautakunnan vahvistamalla tavalla.  

Vaaliliitolle on nimettävä edustaja, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliiton edustaja 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.  

 

4§ 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.  

6§ Vaaliluettelo  

Keskusvaalilautakunnan jäsen laatii vaaliluettelon eli listan äänioikeutetuista vaalia varten. Keskusvaalilautakunta 
vahvistaa listan.    

 

7§ Ennakkoäänestys   

Keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestyksen tarpeellisuudesta, järjestämisestä, ajankohdasta ja kestosta.  

 

8§ Vaalitoimitus sähköisissä vaaleissa  

Sähköiset vaalit järjestetään vaalilautakunnan päättämällä alustalla.  
 
Käytettävän vaalijärjestelmän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:  
 
1) järjestelmän on oltava tietoturvaltaan ja toimintavarmuudeltaan riittävä;  
 
2)  äänestäjän äänestyslaitteen ja vaalijärjestelmään liittyvän palvelun välillä on käytettävä riittävää tietoturvaa;  
 
3) sähköiseen järjestelmään kirjautumisen jälkeen tulee selkeästi olla näkyvissä ehdokasyhdistelmät;  
 
4) äänestäjällä on oltava mahdollisuus äänestää tyhjää;  
 
5) äänestäjän henkilöllisyys ei saa olla yhdistettävissä mihinkään tiettyyn annettuun ääneen;  
 
6) äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan vain kerran  
 

 

9§ Vaalitoimitus uurnavaaleissa  

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava äänestyslippujen laatimisesta ja monistamisesta. Äänestyslipusta tulee 
käydä ilmi missä vaalissa äänestyslippua käytetään sekä kohta äänestäjän kannattaman ehdokkaan numeron tai 
vaihtoehdon merkitsemistä varten. Äänestyslippuun saa merkitä vain ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon.  

Ennen vaalitoimituksen alkua on vaalilautakunnan todettava, että vaaliuurna on tyhjä. Vaalitoimituksen aikana on 
vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja ainakin kahden muun jäsenen oltava läsnä.  

Vaalilautakunnan on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu minkäänlaista vaaliyllytystä. Vaalilautakunta ei saa 
vaalin aikana antaa sivullisille mitään tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalilautakunnan on 
pyynnöstä annettava valitsijoille tietoja tämän vaaliohjesäännön määräyksistä.  

 

Vaalihuoneistossa on pantava nähtäväksi riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä. Erityisesti tällaisia yhdistelmiä 
on asetettava sinne, missä valitsijan on tehtävä äänestysmerkintänsä äänestyslippuun. Vaalilautakunnan on 
huolehdittava siitä, että valitsija voi vaalisalaisuutensa säilyttäen tehdä merkintänsä äänestyslippuun ja että sitä 
varten tarvittavat apuneuvot ovat käsillä.                

Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava 
vaalilautakunnalle äänestyspaikalla. Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.  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.  

 

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.  

 

10 § Äänen hylkääminen   

Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaaliasiamieheltä saatu ja asianmukaisesti leimattu. Äänestyslippu on 
mitätön, jos ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, mitä ehdokasta äänestäjä on 
tarkoittanut, tai jos lippuun on tehty muita merkintöjä. Keskusvaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen 
hylkäämisestä.   

 

11§ 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.   

 

12§ 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. Mikäli edustajiston jäsen on estynyt osallistumaan yksittäiseen 
edustajiston kokoukseen, tulee hänen tilalleen kyseessä olevaan kokoukseen varajäsen yllä mainitulla menettelyllä.  

 

13 § Edustajistovaaliasiakirjojen säilyttäminen  



Vaaleissa käytetyt äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa, kunnes valitusaika on kulunut umpeen 
ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu. Vaaleissa käytettyjä äänestyslippuja ja asiakirjoja on säilytettävä kolme (3) 
kuukautta vaalien päättymisestä. Määräajan jälkeen äänestysliput, ehdokasilmoitukset, vaaliliiton 
perustamisilmoitus ja vaaliluettelo tuhotaan. Vaalikuulutus ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat liitetään 
opiskelijakunnan arkistoon.  

 

14 § Valittaminen  

Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä 
ääntenlaskusta neljäntoista (14) päivän kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan 
keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti.  

 

14.1 § Keskusvaalilautakunnan päätöksestä valittaminen   

Keskusvaalilautakunnan päätöksistä voi valittaa neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta. 
Valitukset tulee tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle. Opiskelijakunnan jäsen on oikeutettu pyytämään 
oikaisua opiskelijakunnan edustajistolta keskusvaalilautakunnan ratkaisuun valituksesta. Keskusvaalilautakunnan 
päätöksistä voi valittaa opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla.  

 

14.2 § Vaalitoimitsijan toiminnasta valittaminen   

Vaalitoimitsijan toimenpiteestä voi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti valittaa 
keskusvaalilautakunnalle ennen valitusajan umpeutumista. Valitusaika on neljätoista (14) päivää vaalin tuloksen 
julkistamisesta.  

 

15§ Vaaliohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo  

Tämän vaaliohjesäännön muuttamisesta päättää edustajiston kokouksessaan.  Tätä vaaliohjesääntöä sovelletaan sen 
voimaantulon jälkeen pidettäviin edustajistovaaleihin. Edustajisto on hyväksynyt tämän vaaliohjesäännön 
kokouksessaan 8.9.2020. 


