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Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 

 

I luku Yleisiä määräyksiä 

1§ Vaalijärjestyksen voimassaolo 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa 

noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän vaalijärjestyksen 

määräyksiä. 

2§ Äänioikeus 

Edustajistovaaleissa on äänioikeus opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen 

suorittaneella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä. 

3§ Äänestystapa 

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain 

henkilökohtaisesti. Äänestys on salainen. 

 

II luku Vaalilautakunta 

4§ Keskusvaalilautakunnan määrääminen 

Edustajisto asettaa kevätkokouksessaan vaalilautakunnan, josta käytetään 

myös nimitystä keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan toimikausi 

jatkuu seuraavan keskusvaalilautakunnan nimeämiseen asti. 

5§ Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 

Edustajisto nimeää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) 

jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan 

äänioikeutettuja jäseniä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ei voi asettua 

ehdolle edustajistovaaleissa.  Keskusvaalilautakunnan kokoukset kutsuu 

koolle keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, 

varapuheenjohtaja. 

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan 
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toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estynyt sihteerinä toimii 

keskusvaalilautakunnan määräämä sihteeri. 

6§ Vaaliasiahenkilöt 

Uurnavaalia järjestettäessä keskusvaalilautakunta asettaa vähintään seitsemän 

(7) vuorokautta ennen edustajistovaalin toimittamista tarpeelliseksi 

katsomansa määrän vaaliasiahenkilöitä, joiden tehtävät on jäljempänä 

määritelty. Vaaliasiahenkilöiden nimityksestä ilmoitetaan opiskelijakunnan 

edustajiston päättämällä ilmoitustavalla. 

Kampuksille nimitetyt vaaliasiahenkilöt muodostavat paikallisen 

vaalilautakunnan. Äänestyspaikalla vaaliasiahenkilöt ovat velvoitettuja 

pitämään vaalivalvontapöytäkirjaa. 

7§ Keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuus 

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kaksi jäsentä on läsnä. 

Keskusvaalilautakunnan päätösvalta vaaleihin lakkaa, kun vaalin tulos on 

julkistettu ja vaalista säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai kun 

mahdollisesti tehdyt valitukset on ratkaistu. 

 

III luku Valmistavat toimenpiteet ennen edustajistovaalin suorittamista 

8§ Vaalikuulutus 

Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vaalia 

antaa vaalikuulutus opiskelijakunnan edustajiston määräämillä 

tiedotuskanavilla. Vaalikuulutuksessa ilmoitetaan vaalin ajankohta sekä missä 

ja milloin keskusvaalilautakunnalle jätettäviä ehdokasasetteluasiakirjoja 

otetaan vastaan. Samalla on ilmoitettava, missä tämä vaalijärjestys ja 

opiskelijakunnan muu edustajistovaalia varten tarpeellinen materiaali on 

saatavissa. 

Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 

1. montako edustajaa valitaan 

2. milloin vaalit järjestetään 

3. ketkä ovat vaalikelpoisia 
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4. minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä 

5. ketkä ovat vaalissa äänioikeutettuja. 

Kuulutuksen yhteydessä tai viimeistään, kun ehdokasluettelo julkaistaan, on 

lisäksi ilmoitettava: 

6. missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä 

7. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on 

jätettävä 

8. kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti ja aukioloaika. 

Keskusvaalilautakunnalle jätettävät ehdokasasettelukirjat on jätettävä 

viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen vaalia. Keskusvaalilautakunta 

antaa samassa yhteydessä määräykset vaalimainonnasta. 

9§ Äänestysajat ja –paikat 

Keskusvaalilautakunta määrää vaalipaikkojen ajat ja paikat. Äänestysajoista ja 

–paikoista on ilmoitettava vaalikuulutuksessa. Varsinainen vaali on 

toimitettava vähintään yhtenä (1) ja enintään viitenä (5) arkipäivänä ja sen 

tulee kestää vähintään neljä (4) tuntia kerrallaan. Mikäli äänestys toimitetaan 

uurnavaalina, äänestyspisteitä on oltava jokaisella Humanistisen 

ammattikorkeakoulun kampuksella. Sähköisestä vaalista määrätään 

tarkemmin luvussa VII. 

10§ Vaaliluettelo 

Keskusvaalilautakunta laatii vaaliluettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista 

jäsenistä. Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä oikaisuista on esitettävä 

kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta 

ennen äänestyksen alkamista. Vaalilautakunnan tulee ratkaista 

oikaisuvaatimukset välittömästi edellisessä momentissa mainitun määräajan 

päätyttyä. 

 

IV luku Ehdokasasettelu 

11§ Ehdokasasettelukirjat 

Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasasettelukirjat sekä 

hyväksyy ehdokasluetteloon otettavaksi ne ehdokkaat ja vaaliliitot, joita 
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koskevat vaalikirjat ovat oikein laaditut ja määräajassa vaalilautakunnalle 

jätetyt. 

12§ Ehdokasasetteluasiakirjojen julkisuus 

Keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat ovat julkisia sen 

jälkeen, kun vaalilautakunta on ne kokouksessaan käsitellyt. 

13§ Toiminta tilanteessa, jossa ehdokkaita on vähemmän kuin 

valintapaikkoja 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin 

valittavia edustajia, vaalitoimitusta ei järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta 

julistaa, että hyväksytyt ehdokkaat ovat tulleet valituksi. 

Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokasilmoituksia kuin vaalissa 

on valittavia, jatkaa keskusvaalilautakunta ehdokasasetteluaikaa harkintansa 

mukaan, enintään kuitenkin kolme (3) arkipäivää. 

Tarvittaessa keskusvaalilautakunta tekee päätöksen vaalin ajankohdan 

siirtämisestä opiskelijakunnan voimassaolevan säännöstön puitteissa. Edellä 

mainituista päätöksistä on välittömästi tiedotettava opiskelijakunnan 

virallisilla tiedotuskanavilla. 

14§ Ehdokasluettelon laatiminen 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia 

edustajia, keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokasluettelo. 

Ehdokasluettelossa on mainittava seuraavat asiat: 

1. otsikko: Edustajistovaali 

2. vaalirenkaat ja vaalirenkaisiin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan 

osoittamassa järjestyksessä 

3. otsakkeen ”Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat” 

alle tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat 

aakkosjärjestyksessä 

4. vaalirenkaan tunnuksen jälkeen tulevat ensin otsakkeen ”Vaalirenkaan 

vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat” alle vaalirenkaan 

vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat vaalirenkaan 

sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä ja toiseksi vaaliliitot 

vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä 
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5. vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle 

vaaliliiton 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. 

Ehdokasluettelo on viipymättä julkaistava opiskelijakunnan virallisilla 

tiedotuskanavilla ja muissa keskusvaalilautakunnan päättämissä paikoissa. 

Uurnavaalia järjestettäessä ehdokasluetteloita on järjestettävä riittävä määrä 

myös kampuksilla toimivien paikallisten vaalilautakuntien ja 

vaaliasiahenkilöiden käyttöön. 

 

V luku Vaalin järjestäminen 

15§ Vaalipäivä 

Opiskelijakunnan edustajistovaalit toimitetaan vuosittain viimeistään 

marraskuun toisella viikolla. 

16§ Ehdokasilmoitus 

Ehdokasilmoituksessa (lomake VJ I) saa olla vain yksi (1) ehdokas. Siinä on 

mainittava ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet ja syntymäaika täydellisinä. 

Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan vakuutus omasta vaalikelpoisuudestaan ja 

suostumus ehdokkuuteen. Ehdokasilmoituksen allekirjoittavat lisäksi kaksi 

(2) todistajaa. 

17§ Vaaliliitto 

Mikäli jotkut ehdokkaat haluavat yhtyä vaaliliitoksi, ehdokkaiden on 

täytettävä vaaliliiton perustamisasiakirja (lomake VJ II). Perustamisasiakirjan 

allekirjoittaa ehdokkaan puolesta tämän asiamies. Vaaliliitoksi voi yhtyä 

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

Vaaliliitossa on annettava yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle 

jäsenelle valtuus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Asiamieheksi voidaan nimetä 

joku ehdokkaista. 
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Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton tunnus, joka ei loukkaa 

kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä ole kaupallinen tai muuten 

sopimaton. 

Vaaliliiton perustamisasiakirjassa on lueteltava ehdokkaiden nimet siinä 

järjestyksessä, jossa ne pyydetään ottamaan vaaliluetteloon. 

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

Vaalirenkaan voi perustaa kaksi (2) tai useampi vaaliliitto, kuitenkin niin että 

vaalirenkaassa on enintään kaksi kertaa valittavien määrä. Vaalirenkaaseen 

voi vaaliliiton tai vaaliliittojen lisäksi liittyä vaaliliittoihin kuulumattomia 

ehdokkaita. Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä vaalirenkaan 

sopimusasiakirja (lomake VJ III). 

Vaalirenkaan perustamisasiakirjassa on annettava yhdelle (1) 

opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuutus toimia vaalirenkaan 

asiamiehenä. Asiamieheksi voidaan nimetä joku ehdokkaista. 

18§ Vaaliliiton ja vaalirenkaan uudelleennimeäminen 

Mikäli ehdokkaan tai vaaliliiton tunnus ei täytä edellä määrättyjä 

vaatimuksia, keskusvaalilautakunnalla on oikeus hylätä tunnus ja määrittää 

uusi määrättyjen vaatimusten mukainen tunnus vaaliliiton asiamiehen 

kuulemisen jälkeen. 

Ehdokas tai vaaliliitto on kuitenkin otettava mukaan vaaliluetteloon, mikäli 

siihen kuuluvat ehdokkaat ovat opiskelijakunnan säännösten mukaan 

vaalikelpoisia ja asiakirjat muutoin oikein laaditut. Keskusvaalilautakunnalla 

on oikeus nimetä vaaliliitto parhaalla katsomallaan tavalla. 

 

VI luku Uurnavaalin toimittaminen 

19§ Vaalipaikan järjestelyt 

Uurnavaalia järjestettäessä vaalihuoneistoon on pantava nähtäväksi riittävä 

määrä ehdokasluetteloita. Erityisesti tällainen luettelo on asetettava 

nähtäväksi sinne, missä äänestäjän on tehtävä äänestyslippuun merkintä. 

Paikallisen vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi 

vaalisalaisuuden säilyttäen tehdä merkintänsä äänestyslippuun ja että sitä 

varten tarpeelliset apuneuvot ovat käytettävissä. 
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20§ Vaaliuurnan sinetöinti 

Vaalitoimituksen alkaessa on vaaliasiahenkilöillä oltava varattuna 

vaaliluettelo ja riittävä määrä luvultaan laskettuja äänestyslippuja. 

Äänestyksen alkaessa on vaaliasiahenkilöiden ja ensimmäisenä äänestävän 

todettava, että vaaliuurna on tyhjä. Tämän jälkeen vaaliuurna sinetöidään. 

21§ Vaalien valvojat 

Vaalitoimituksen aikana tulee jatkuvasti olla vähintään kaksi (2) 

vaaliasiahenkilöä valvomassa vaalitoimitusta. 

Vaaliasiahenkilöiden on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu 

vaaliyllytystä. 

Vaaliasiahenkilöt eivät saa antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet 

äänioikeuttaan. 

Vaaliasiahenkilöiden on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tämän 

vaalijärjestyksen ja opiskelijakunnan muun edustajistovaalia koskevan 

säännösten määräyksistä. 

22§ Äänestäminen 

Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista 

varten ilmoittauduttava äänestyspaikalla vaaliasiahenkilöille. 

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä 

vaaliluettelossa. Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kun äänestäjä 

on käyttänyt äänioikeuttaan, tulee vaaliluetteloon tehdä hänen kohdalleen 

selkeä merkintä äänestämisestä. 

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

vaaliluettelossa, saa äänestää, mikäli hän pystyy todistamaan äänioikeutensa 

ja mikäli vaaliasiahenkilöt yksimielisesti hyväksyvät asian. Näin hyväksytyn 

henkilön nimi lisätään vaaliluetteloon. Päätös hyväksytystä äänestä on 

kirjattava pöytäkirjaan. 

Vaaliasiahenkilön on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta 

muulle kuin äänioikeutetulle. 

Mikäli äänioikeutettu ei kykene äänestämään ilman apua, toimii hänen 

avustajanaan vaaliasiahenkilö, joka ei saa vaikuttaa äänestyspäätökseen. 
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23§ Äänestyslipun merkinnät ja äänestyslipun tuhoaminen 

Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jota hän 

haluaa äänestää. Muita kuin 30 §:n momentin 4 sallimia merkintöjä 

äänestyslippuun ei saa tehdä. 

Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen 

vaaliasiahenkilöiltä annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on joko 

polttamalla tai muutoin tuhottava. Äänestyslipun tuhoaminen on merkittävä 

vaalivalvontapöytäkirjaan. 

24§ Äänestyslipun leimaaminen / merkitseminen 

Merkittyään ehdokkaan numeron äänestyslippuun on äänestäjän vietävä se 

taitettuna vaaliasiahenkilölle leimattavaksi / merkattavaksi sekä tämän jälkeen 

pudotettava leimattu / merkattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin 

katsotaan äänestäjän käyttäneen äänioikeuttaan. 

25§ Vaalivalvontapöytäkirja 

Vaaliasiahenkilöt pitävät vaalitoimituksesta pöytäkirjaa, johon merkitään 

vaalitoimituksen kulkuun olennaisesti vaikuttaneet seikat ja mahdolliset 

tehdyt päätökset. 

Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä olleet 

vaaliasiahenkilöt. Pöytäkirja on vaalitoimituksen päättyessä muiden vaalissa 

syntyneiden asiakirjojen mukana luovutettava keskusvaalilautakunnalle. 

 

VII luku Sähköinen vaali 

26§ Sähköisen vaalin järjestäminen 

Vaali voidaan toteuttaa osittain sähköisenä. Osittain sähköisen vaalin 

käyttämisestä päättää hallitus. 

Vaali voidaan toteuttaa kokonaan sähköisenä hallituksen päätöksellä. 

Mikäli vaali toteutetaan osittain sähköisenä, tulee uurnavaalin olla 

käytettävissä vähintään tunnin ajan sähköisen vaalin sulkeuduttua. 

Keskusvaalilautakunta antaa vaalijulistuksen yhteydessä ohjeet sähköisen 

vaalin järjestelyistä sekä menettelytavoista poikkeustilanteissa. 
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27§ Vaalijärjestelmän vaatimukset 

Käytettävän vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot: 

1. äänestäjän äänestyslaitteen ja keskuskoneen välillä käytetään riittävää 

tietoturvaa 

2. äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen äänestämistä 

3. äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään 

mihinkään tiettyyn annettuun ääneen 

4. äänestäjä ei pysty äänestämään kuin yhden kerran sähköisesti tai 

uurnavaalilla. 

28§ Sähköisen vaalin valvominen 

Sähköistä järjestelmää tulee valvoa jatkuvasti äänestyksen ollessa käynnissä. 

Tästä huolehtivat keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt. Nämä henkilöt 

eivät voi olla ehdokkaina vaalissa. 

29§ Muut sähköistä vaalia koskevat määräykset 

Muutoin sähköisessä vaalissa noudatetaan soveltuvilta osin tätä 

vaalijärjestystä. 

 

VIII luku Vaalituloksen määrääminen 

30§ Äänestyslippujen laskenta 

Uurnavaalin päätyttyä toimittaa paikallinen vaalilautakunta äänestysliput, 

alkuperäiset pöytäkirjat ja muun mahdollisen materiaalin viipymättä 

keskusvaalilautakunnalle. Pöytäkirjasta on paikallisen vaalilautakunnan 

otettava kopio ja sitä on säilytettävä varmassa tallessa aina siihen saakka, 

kunnes materiaali on toimitettu keskusvaalilautakunnalle. 

Ääntenlaskennan suorittaa keskusvaalilautakunta. Ensiksi annetut 

äänestysliput otetaan uurnista ja lasketaan ne avaamattomina. Samoin 

lasketaan niiden henkilöiden, jotka luettelon mukaan ovat käyneet 

äänestämässä, lukumäärä. Tämän jälkeen äänestysliput avataan ja 

tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka on katsottava mitättömiksi, erotetaan eri 

ryhmäksi. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan 

hyväksi annetut liput ryhmitellään erilleen. Sähköisen äänestyksen päätyttyä 

keskusvaalilautakunta toteaa vaalin tuloksen tallentuneelta E-lomakkeelta. 
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Vaalituloksen kokoamisessa ja tarkistuksessa voidaan käyttää apuna 

esimerkiksi Excel-ohjelmaa. 

Äänestyslippu on mitätön, jos 

1. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaaliasiahenkilön antamaa 

äänestyslippua 

2. äänestyslipussa ei ole vaalileimaa / -merkintää 

3. ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei yksiselitteisesti ilmene, ketä 

ehdokasta se tarkoittaa 

4. äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen 

tuntomerkki 

5. äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä 

kirjaimia, ylimääräisiä numeroita tai piirros 

6. numero tai merkintä on tehty äänestyslipun kääntöpuolelle. 

Äänestyslippu ei ole mitätön, jos 

1. äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä 

ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut, esimerkiksi vaaliliiton tai 

vaalirenkaan nimi 

2. numeromerkintä on yksiselitteisesti yliviivattu ja uusi selvä numero on 

kirjoitettu 

3. numero on alleviivattu tai sen perässä on piste 

4. numero on ilmaistu kirjaimin 

5. ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksiselitteinen. 

Äänestyslippu ennemmin hyväksytään kuin hylätään. Paikallisen 

vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden 

lukumäärä ja annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä. 

31§ Virheellisten äänestyslippujen hylkääminen 

Keskusvaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä ja 

merkitsee tiedon pöytäkirjaan. 

32§ Tarkastuslaskenta 

Keskusvaalilautakunnan on suoritettava äänten tarkastuslaskenta viimeistään 

neljän (4) vuorokauden kuluttua äänten laskennan päättymisestä, kuitenkin 

siten, että ääntenlaskennan ja tarkastuslaskennan välillä on vähintään yksi (1) 
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vuorokausi. Tarkastuslaskennan jälkeen keskusvaalilautakunta vahvistaa 

vaalituloksen. 

Tarkastuslaskennasta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki 

keskusvaalilautakunnan läsnä olevat jäsenet allekirjoittavat. 

33§ Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan 

vertausluku 

Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan saama 

äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku. 

34§ Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuuluvien ehdokkaiden vertaisluvun 

laskeminen 

Jokaisen vaaliliiton ja vaalirenkaan ehdokkaat järjestetään äänimääränsä 

suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen 

ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään ensimmäiselle ehdokkaalle 

vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (½) siitä, 

kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. 

35§ Valituksi tulleiden määrääminen 

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden 

mukaan. Saman lopullisen vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen 

ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku, sen ollessa sama 

henkilökohtainen äänimäärä ja sen mennessä tasan, arpa. 

Tämän jälkeen julistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun 

saaneesta lähtien niin monta kuin vaalissa on valittavia. 

36§ Vaalissa valittujen täydentäminen esteellisyys- ja erotapauksissa 

Jos vaaleissa valittu edustaja on kuollut tai hänelle on myönnetty vapautus 

toimestaan, hänen on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa tai hänet 

valitaan hallitukseen tai hän on tai hänet otetaan toimihenkilöksi, määräytyy 

hänen tilalle tuleva ensimmäinen varajäsen seuraavassa järjestyksessä: 

1. vaaliliiton, jossa edustaja on ollut ehdokkaana, se valitsematta jäänyt 

ehdokas, jolla on suurin vertausluku 

2. vaalirenkaan, jossa edustaja on ollut ehdokkaana, se valitsematta jäänyt 

ehdokas, jolla on suurin vertausluku 

3. valitsematta jäänyt ehdokas, jolla on suurin vertausluku. 
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Vaaliliiton uudeksi varajäseneksi otetaan vertauslukujen osoittamassa 

järjestyksessä seuraava, jota ei ole jo valittu vaaliliitossa edustajaksi tai 

varaedustajaksi. 

37§ Edustajistovaaleissa valituksi tulleiden lukumäärän vajavuus 

Jos edustajien luku jää alle kahteen kolmasosaan (2/3) sääntöjen määräämästä 

edustajien luvusta, keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä 

toimenpiteisiin uuden edustajiston valitsemiseksi jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi. 

 

IX luku Erityisiä määräyksiä 

38§ Vaalien tuloksen julkistaminen 

Välittömästi vaalin tuloksen selviämisen jälkeen tulos julkaistaan vähintään 

opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla. 

39§ Vaalivilppi 

Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka 

1. ostaa tai myy ääniä 

2. ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä 

3. äänestää useammassa kuin yhdessä paikassa tai muuten useamman 

kerran 

4. väkivallalla tai sillä uhkaamalla tai muuten uhkaamalla estää toista 

äänestämästä 

5. pakottaa toisen äänestämään 

6. tuhoaa edustajistovaalien vaalimainoksia 

Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden neljäksi (4) 

vuodeksi ja voidaan keskusvaalilautakunnan aloitteesta haastaa oikeuteen. 

40§ Vaaliasiahenkilön toimenpiteestä tai keskusvaalilautakunnan 

päätöksestä valittaminen 

Vaaliasiahenkilön toimenpiteestä tai päätöksestä saa opiskelijakunnan 

äänioikeutettu jäsen kirjallisesti valittaa keskusvaalilautakunnalle ennen 

vaalitoimituksen päättymistä. 
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Keskusvaalilautakunnan toimenpiteeseen saa opiskelijakunnan äänioikeutettu 

jäsen kirjallisesti pyytää oikaisua ennen vaalitoimituksen päättymistä. 

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan sääntöjen 

11§:n määräämällä tavalla. 

41§ Vaaliasiakirjojen säilyttäminen 

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja ja paikallisten lautakuntien 

vaalivalvontapöytäkirjat ovat perusteltuja pöytäkirjoja, jotka kaikki läsnä 

olleet 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. 

42§ Lisäykset ja muutokset vaalijärjestykseen 

Lisäyksistä ja muutoksista tähän vaalijärjestykseen ja sen liitteisiin päättää 

opiskelijakunnan edustajisto kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. 

43 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa 11.11.2014 ja se on voimassa 

toistaiseksi. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan 

edustajisto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 


