VAASAN YLIOPISTON

EDUSTAJISTOVAALIT

YLIOPPILASKUNTA

2017

OHJEET EHDOKASASETTELUUN

Hyväksytty keskusvaalilautakunnan kokouksessa
27.4.2017

OHJEITA EHDOKKAAKSI ASETTAUTUVILLE
Vaalikelpoisuus tarkoittaa oikeutta asettua ehdokkaaksi edustajistovaalissa. Vaalikelpoisia ovat kaikki
ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat kirjautuneet Vaasan yliopistoon läsnä oleviksi 30.9.2017 mennessä.
Äänioikeus tarkoittaa oikeuttaa äänestää edustajistovaalissa. Äänioikeutettuja ovat kaikki Vaasan yliopistoon
läsnä olevaksi 30.9.2017 mennessä kirjautuneet ylioppilaskunnan jäsenet.
Vaaliluettelo on lista äänioikeutetuista henkilöistä. Tieto vaaliluettelon nähtävillä olosta julkaistaan 9.10.2017
ylioppilaskunnan ilmoitustaululla. Vaaliluetteloon voi hakea korjausta 24.10.2017 kello 12 mennessä. Korjausta
voi hakea esimerkiksi henkilö, jonka nimeä ei vaaliluettelosta löydy, vaikka tämä on äänioikeutettu.
Äänestäminen tapahtuu henkilökohtaisesti joko ennakkoäänestyspäivinä tai varsinaisina vaalipäivinä.
Yhden ehdokkaan asettautuminen ehdokkaaksi
Vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdokkaaksi yksin täyttämällä ehdokasilmoitus-lomakkeeseen
omat tietonsa. Ehdokas toimii tällöin myös vaaliasiamiehenä.
Vaaliliitto (ehdokaslista)
Ehdokkaat, jotka haluavat perustaa vaaliliiton, valitsevat keskuudestaan vaaliasiamiehen. Vaaliasiamies kerää
listalle liittyvien ehdokkaiden tiedot ehdokasilmoitus-lomakkeisiin. Vaaliasiamies siirtää ehdokasilmoituslomakkeelta ehdokkaiden tiedot vaaliliiton perustamisilmoitus -lomakkeelle siinä järjestyksessä ja muodossa,
missä ehdokkaat halutaan ehdokaslistalle. Kaikki alkuperäiset ehdokasilmoitukset on toimitettava vaaliliiton

perustamisilmoitus -lomakkeen liitteenä
Vaaliliittojen yhdistäminen
Kaksi tai useampaa vaaliliittoa voivat yhdistää ehdokaslistansa uudeksi vaaliliitoksi kesken ehdokasasettelun
täyttämällä vaaliliittojen yhdistämissopimus -lomakkeen. Tällöin uuden ehdokaslistan ei tarvitse kerätä
ehdokkaiden tietoja

uusiin ehdokasilmoituksiin. Sopimukseen on liitettävä alkuperäiset

vaaliliittojen

perustamisilmoitus -lomakkeet ja ehdokasilmoitus-lomakkeet. Ehdokkaiden on myös valittava uudelle vaaliliitolle
nimi ja vaaliasiamies.
Vaalirengas on ehdokkaan/ehdokkaiden ja vaaliliiton/vaaliliittojen tai vaaliliittojen perustama rengas.
Ehdokaslistat ovat vaalissa omina ehdokaslistoinaan, kuten myös vaalien jälkeen. Vaalirengas perustetaan
täyttämällä vaalirenkaan perustamissopimus -lomake.
Kaikki vaaliasiakirjapaperit on aina allekirjoitettava vaaliasiamiehen toimesta, paitsi ehdokasilmoitus-lomake,
jonka allekirjoittaa ehdokkaaksi asettuva ylioppilaskunnan jäsen kahden todistajan kanssa. Jokaisen ehdokkaan
on omakätisesti allekirjoitettava ehdokasilmoituksessa antamansa suostumus ehdokkaaksi asettautumiseen.
Poikkeuksena ovat Vaasan ulkopuolella esimerkiksi vaihdon tai harjoittelun takia oleskelevat ylioppilaskunnan
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jäsenet, jotka voivat kuitenkin asettua ehdolle ilman omakätistä allekirjoitusta. Tällöin ehdolle asettuvan on
lähetettävä sähköpostia joko pääsihteerille (asettuessaan yksin ehdolle) tai vaaliliiton asiamiehelle. Sähköposti
on lähetettävä ehdolle asettuvan omasta @student.uva.fi-loppuisesta sähköpostiosoitteesta ja viestissä on
ehdokasilmoituslomakkeessa

olevien

yhteystietojen

lisäksi

selkeästi

ilmoitettava

halusta

asettua

edustajistovaaleissa ehdolle ja mainittava myös mahdollinen vaaliliitto, jonka listalle haluaa asettua ehdolle.
Vaaliliiton asiamies täyttää tällöin ehdokasilmoituslomakkeen kahden todistajan allekirjoituksella, ilman
ehdokkaan omaa allekirjoitusta ja lisää ilmoituksen liitteeksi kopion ehdokkaan lähettämästä sähköpostista.
Lisätietoja ja ohjeita saa vaalilautakunnan puheenjohtajalta ja ylioppilaskunnan pääsihteeriltä.
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OHJEITA VAALIASIAMIEHILLE
Ohjeet ehdokasasetteluun ja vaaliasiakirjojen täyttöön
Vaaliliiton (ehdokaslistan) perustaminen
1) Ota riittävä määrä ehdokasilmoitus-lomakkeita
2) Kirjoita ehdokasilmoituksiin vaaliasiamiehen nimi ja tiedot sekä vaaliliiton nimi
3) Kerää ehdokkaiden tiedot ja allekirjoitukset ehdokasilmoituksiin
4) Kerää jokaiseen ehdokasilmoitukseen kahden (2) todistajan omakätiset allekirjoitukset. Todistajien ei
tarvitse välttämättä olla ylioppilaskunnan jäseniä. Todistajien allekirjoituksia ei saa kopioida lomakkeisiin
valmiiksi.
5) Täytä vaaliliiton perustamisilmoitukseen vaaliliiton nimi ja vaaliasiamiehen tiedot
6) Täytä vaaliliiton perustamisilmoitukseen ehdokkaiden nimet ja henkilötunnukset siinä järjestyksessä kuin
haluat heidät ehdokaslistaan, mielellään aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan
7) Liitä vaaliliiton perustamisilmoitukseen alkuperäiset ehdokasilmoitukset
Muista vaaliasiamiehen allekirjoitus jokaiseen paperiin, paitsi ehdokasilmoituksiin, johon tarvitaan ehdokkaan
itsensä ja kahden todistajan allekirjoitukset.
Vaaliliittojen yhdistäminen
Mikäli ehdokasasettelun aikana tulee tilanne, että kaksi tai useampi vaaliliitto on kerännyt ehdokkaita omiin
ehdokasilmoituksiinsa, mutta vaaliliitot haluavat toimia yhtenä ehdokaslistana, toimikaa seuraavasti:
1) Täytä vaaliliittojen yhdistämissopimus -lomakkeeseen uuden vaaliliiton nimi
2) Valitkaa keskuudestanne uuden vaaliliiton vaaliasiamies ja täyttäkää hänen yhteystietonsa sopimukseen
3) Kirjoittakaa vaaliliittojen perustamissopimus -lomakkeeseen uuteen vaaliliittoon yhdistettävien
vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, kuin haluatte ne ehdokaslistaan (ehdokkaiden järjestys
määräytyy vaaliliiton perustamisilmoitusten järjestyksen mukaan)
4) Liittäkää allekirjoitettuun vaaliliittojen perustamissopimus -lomakkeeseen alkuperäiset vaaliliittojen

perustamisilmoitus -lomakkeet ja ehdokasilmoitus-lomakkeet
Vaalirenkaan perustaminen
Mikäli vaaliliitot haluavat keskenään tai yhdessä yksittäisten ehdokkaiden kanssa muodostaa vaalirenkaan,
toimikaa seuraavasti:
1) Tutustukaa yhdessä tarkkaa VYY:n vaalijärjestykseen ja ennen kaikkea vaalin tuloksen muodostumiseen.
Vaalijärjestyksessä on kuvattu ääntenlaskun eteneminen ja vertailulukujen määräytyminen
2) Täyttäkää vaalirenkaan perustamissopimus -lomakkeeseen vaalirenkaan nimi
3) Täyttäkää vaalirenkaaseen liitettävät vaaliliitot ja ehdokaslistojen ulkopuoliset yksittäiset ehdokkaat,
jotka haluavat vaalirenkaaseen liittyä
4) Liittäkää allekirjoitettuun vaalirenkaan perustamissopimus -lomakkeeseen mukaan alkuperäiset

vaaliliittojen perustamisilmoitus -lomakkeet
vaaliliittojen yhdistämissopimus -lomakkeet

ja

ehdokasilmoitus-lomakkeet

sekä

mahdolliset
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Yleistä
Keskusvaalilautakunta toimittaa tarpeen mukaan ohjeita, tiedotteita ja määräyksiä ehdokkaille ja ehdokaslistoille
vaaliasiamiesten kautta. Vaaliasiamiesten tehtävänä on vastata siitä, että ehdokaslistansa ehdokkaat ovat
tietoisia vaalijärjestyksestä, vaalia koskevista ohjeista ja ohjeistuksista sekä noudattavat niitä.
Kaikki vaaliasiakirjat on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille viimeistään 11.10.2017 klo 14 mennessä.
Myöhässä toimitettuja asiakirjoja ei hyväksytä, mikäli kyseessä ei ole keskusvaalilautakunnan pyytämä
lisäselvitys.
Ohjeet vaalimainonnasta julkaistaan viimeistään 9.10.2017 kello 16. Ennen äänestysnumeroiden julkaisua
vaaliasiamiehet kutsutaan koolle vaalimainonnasta ja vaaleista keskustelemaan. Ehdokaslistojen yhdistelmä
julkaistaan 16.10.2017 klo 12, jonka jälkeen voi välittömästi aloittaa vaalimainonnan.
Kaikissa vaaliin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan pääsihteeriin.
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