VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN
VAALIJÄRJESTYS
I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
1 § Edustajiston vaali
Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan tämän
vaalijärjestyksen määräyksiä. Edustajiston vaali toimitetaan kahtena (2) peräkkäisenä
päivänä joka toinen vuosi lokakuun 1. päivän ja marraskuun 30. päivän välisenä aikana.
Edustajiston toimikausi on kaksi (2) vuotta alkaen tammikuun 1. päivänä ja päättyen
joulukuun 31. päivänä.

2 § Äänioikeus ja vaaliluettelo
Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa on äänioikeus kaikilla Vaasan yliopistoon
viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää. läsnä olevaksi
ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Jokaisella äänioikeutetulla on vaalissa yksi
ääni.
Ylioppilaskunnan jäsen voi käyttää äänioikeuttaan vain henkilökohtaisesti. Äänioikeus
vaalissa todetaan vaaliluettelosta. Vaaliluettelo muodostetaan määräajassa Vaasan
yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneista jäsenistä.

3 § Vaalitapa
Vaalissa vallitsee salainen, välitön ja suhteellinen listavaalitapa.

4 § Vaalikelpoisuus
Edustajiston vaalissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen,
joka on ilmoittautunut Vaasan yliopistoon läsnä olevaksi viimeistään kolmekymmentä
(30) vuorokautta ennen vaaleja.

II LUKU: KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT
5 § Keskusvaalilautakunta
Vaalit valmistelee, toimeenpanee ja valvoo keskusvaalilautakunta, jonka asettaa
ylioppilaskunnan edustajisto vaalivuonna toukokuun 10. päivään mennessä.
Edistajisto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja seitsemän (7) jäsentä, joiden on
kaikkien oltava ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai jäsen ei voi olla vaaliasiainhoitaja. Sihteerinä
on ylioppilaskunnan pääsihteeri.
Keskusvaalilautakunnan tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kaikkia edustajistossa
edustettuina olevia edustajistoryhmiä. Keskusvaalilautakunnan toimikausi päättyy, kun
valitusaika vaalin tuloksesta on päättynyt tai mahdolliset valitukset vaalin tuloksesta on
käsitelty.

6 § Vaalilautakunnat
Vaalissa voi olla useita äänestyspaikkoja, jotka keskusvaalilautakunta määrää.
Jokaiseen äänestyspaikkaan asetetaan vaalilautakunta. Mikäli äänestyspaikkoja on vain
yksi (1), on keskusvaalilautakunta myös äänestyspaikan vaalilautakunta.
Vaalilautakuntaan keskusvaalilautakunta nimeää puheenjohtajan ja riittävän määrän
jäseniä. Keskusvaalilautakunnan jäsenet voivat olla vaalilautakuntien jäseninä.

III LUKU: VAALIASIAKIRJAT
7 § Vaaliasiakirjat
Vaalissa käytetään vain keskusvaalilautakunnan vahvistamia vaaliasiakirjoja, joita ovat
ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisilmoitus, vaaliliittojen yhdistämissopimus ja
vaalirenkaan perustamissopimus. Muita kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamia
asiakirjoja ei hyväksytä. Vaaliasiakirjojen tulee olla yhtäaikaisesti kaikkien edustajiston
vaalissa vaalikelpoisten jäsenten käytettävissä.
Keskusvaalilautakunta antaa ohjeet vaaliasiakirjojen täyttämisestä.
Keskusvaalilautakunnan ohjeita on noudatettava huolellisesti ja tarkasti.

IV LUKU: EHDOKAS, VAALILIITTO JA VAALIRENGAS
8 § Ehdokas
Vaaliin ehdokkaaksi haluava ylioppilaskunnan jäsen voi asettautua ehdokkaaksi
tekemällä asiasta kirjallisen ilmoituksen keskusvaalilautakunnalle käyttäen sen
vahvistamaa lomaketta (ehdokasilmoitus).
Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaaksi asettuvan henkilön
1) sukunimi,
2) kaikki etunimet,
3) henkilötunnus,
4) omakätisellä allekirjoituksella annettu vakuutus siitä, että henkilö suostuu
ehdokkaaksi vaaliin.
Ehdokasilmoituksessa tulee olla kaksi todistajaa.

Omakätisen allekirjoituksen ohella ehdokkaaksi asettuvan henkilön suostumus voidaan
todentaa myös keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

9 § Vaaliliitto
Ehdokkaat voivat yhdessä muodostaa vaaliliiton. Tällöin vaaliliiton nimi merkitään
vaaliliittoon haluavien ehdokasilmoituksiin. Lisäksi vaaliliittoon haluavien ehdokkaiden
on laadittava vaaliliiton perustamisasiakirja käyttäen keskusvaalilautakunnan
vahvistamaa lomaketta (vaaliliiton perustamisilmoitus).
Vaaliliiton perustamisilmoituksessa tulee mainita
1) vaaliliiton nimi,
2) vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden joukostaan valitsema vaaliasiainhoitaja
yhteystietoineen.
Vaaliliiton perustamisilmoitukseen kootaan ehdokasilmoituksissa ehdokkaaksi
asettuvien henkilöiden nimet aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan ja siinä
muodossa, jossa ne halutaan otettavaksi ehdokaslistojen yhdistelmään sekä
henkilötunnukset ja vaaliliiton asiainhoitajan allekirjoitus. Vaaliliiton asiainhoitaja
vakuuttaa allekirjoituksellaan, että hänellä on kaikkien vaaliliittoon ilmoitettujen
ehdokkaiden suostumus vaaliliiton perustamiseen. Yhdessä vaaliliitossa voi olla
enintään kuusikymmentä (60) ehdokasta.
Ylioppilaskunnan jäsen voi olla vain yhden (1) vaaliliiton ehdokkaana. Jos joku esiintyy
ehdokkaana tai vaaliasiainhoitajana useammassa vaaliliitossa, keskusvaalilautakunta
poistaa hänet niistä kaikista. Vaaliasiainhoitaja voi olla ehdokkaana, mutta vain siinä
vaaliliitossa, jonka asiainhoitajana hän toimii.

10 § Vaaliliittojen yhdistäminen yhdeksi vaaliliitoksi
Vaaliliittoja voidaan yhdistää uudeksi vaaliliitoksi alkuperäisten vaaliliittojen
ehdokkaiden yhteisestä tahdosta. Vaaliliitot yhdistetään uudeksi vaaliliitoksi täyttämällä
keskusvaalilautakunnan hyväksymä asiakirja (vaaliliittojen yhdistämissopimus).
Yhdistyvien vaaliliittojen asiainhoitajat allekirjoittavat yhdistämissopimuksen, jossa on
1) yhdistyvien vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, kun niiden ehdokkaat
halutaan uuden vaaliliiton ehdokaslistalle,
2) uuden vaaliliiton asiainhoitaja.
Vaaliliittojen yhdistämissopimukseen ja uuden vaaliliiton perustamisilmoitukseen
liitetään alkuperäiset vaaliliiton perustamisilmoitukset ehdokasilmoituksineen.
Vaaliliiton asiainhoitajat vakuuttavat allekirjoituksillaan, että heillä on yhdistyviin
vaaliliittoihin kuuluvien ehdokkaiden suostumus vaaliliittojen yhdistämiseen.
Yhdistettyjen vaaliliittojen muodostamaa uutta vaaliliittoa käsitellään yhtenä
vaaliliittona ja sen osalta noudatetaan, mitä vaaliliitosta on tässä vaalijärjestyksessä
määrätty.

11 § Vaalirengas
Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaan, jolloin äänestystulosta laskettaessa paikat
jaetaan renkaaseen kuuluvien ryhmien kesken niiden äänimäärien mukaisessa
suhteessa ja vasta sen jälkeen ehdokkaille. Lisäksi vaaliliiton tai vaaliliittojen kanssa
vaalirenkaan voi muodostaa yksi (1) tai useampi vaaliliittoihin kuulumaton ehdokas.
Vaaliliitto tai ehdokas voi kuulua vain yhteen (1) vaalirenkaaseen. Vaalirenkaaksi yhtyvät
antavat keskusvaalilautakunnalle sopimusasiakirjan (vaalirenkaan perustamissopimus),
jossa on
1) vaalirenkaan nimi,
2) vaalirenkaaseen yhtyvien nimet.

Sopimusasiakirjan allekirjoittavat vaalirenkaan perustavat vaaliliittojen asiainhoitajat ja
ehdokkaat, jotka eivät kuulu vaaliliittoihin. Vaaliliittojen asiamiehet vakuuttavat
allekirjoituksellaan, että heillä on kaikkien vaalirenkaaseen liittyvien ehdokkaiden
suostumus vaalirenkaan perustamiselle.

12 § Vaaliasiakirjojen palautus
Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava vaalikuulutuksella määräaika, johon mennessä
9–12 §:ssä mainitut asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle sekä paikka, missä
ne vastaanotetaan. Vaalikuulutus on annettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
vaaliasiakirjojen palautuksen määräaikaa.

V LUKU: VAALEJA VALMISTELEVAT TOIMENPITEET
13 § Vaalikuulutus
Keskusvaalilautakunta antaa vaalikuulutuksen vähintään neljä (4) viikkoa ennen
ensimmäistä varsinaista vaalipäivää. Se on julkaistava ainakin ylioppilaskunnan
virallisella ilmoitustaululla ja virallisilla verkkosivuilla.
Vaalikuulutuksesta tulee ilmetä
1) ennakkoäänestyksen ja vaalin ajankohta ja paikka,
2) missä ja milloin vaaliasiakirjoja otetaan vastaan,
3) mihin vaaliasiakirjoja voi muina aikoina jättää,
4) missä vaalikuulutus ja vaalijärjestys ovat nähtävillä,
5) missä ja milloin ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä,
6) milloin vaalimainonnan saa aloittaa.
7) toteutetaanko vaali uurnavaalina, sähköisesti vai molempina

14 § Vaaliluettelon julkaiseminen
Keskusvaalilautakunta laatii 4 §:n mukaisen vaaliluettelon henkilöistä, jotka
perussäännön 10 §:n ja vaalijärjestyksen 5 §:n mukaan ovat äänioikeutettuja.
Vaaliluettelo tulee asettaa nähtäville vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä
varsinaista vaalipäivää ylioppilaskunnan palvelupisteellä sen aukioloaikoina.
Vaaliluettelo tulee olla nähtävillä vähintään seitsemän (7) vuorokautta. Vaatimukset
vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on esitettävä keskusvaalilautakunnalle
viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vaalia.
Keskusvaalilautakunta ratkaisee muutosehdotukset välittömästi valitusajan päätyttyä.

15 § Vaaliasiakirjojen tarkistus
Keskusvaalilautakunta tarkistaa sille jätetyt 9–12 §:ssä mainitut asiakirjat sekä hyväksyy
ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi ne ehdokaslistat ja vaaliliitot, joita koskevat
asiakirjat on oikein laadittu ja määräajassa keskusvaalilautakunnalle jätetty.
Myöhässä jätetyt vaaliasiakirjat jätetään tarkastamatta ja käsittelemättä.
Jos jossakin keskusvaalilautakunnalle jätetyssä vaaliasiakirjassa ilmenee epäselvyyksiä
tai virheellisyyksiä, tulee keskusvaalilautakunnan välittömästi ilmoittaa kirjallisesti
ehdokkaalle sekä mahdolliselle vaaliliiton asiainhoitajalle Lisäksi tieto epäselvyyksistä
tai virheellisyyksistä tulee julkaista ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla.
Keskusvaalilautakunta julistaa kahden (2) vuorokauden määräajan, jonka aikana
ehdokkaan itsensä tai vaaliliiton asiainhoitajan tulee selventää epäselvyys, täydentää
puute tai korjata virheellisyys.
Määräajan kuluttua keskusvaalilautakunta kokoontuu uudelleen päättämään
ehdokaslistojen yhdistelmästä, johon hyväksytään myös ne ehdokaslistat tai

ehdokasilmoitukset, jotka määräajan kuluessa on selvennetty ja korjattu
vaalijärjestyksessä tarkoitettuun muotoon.

16 § Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen yhdistelmään tulevat ensimmäisiksi vaalirenkaisiin ja vaaliliittoihin
kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä, sen jälkeen tulevat vaalirenkaat ja
niihin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa järjestyksessä. Vaalirenkaissa
olevat yksityiset ehdokkaat on asetettava vaalirenkaan alkuun aakkosjärjestyksessä.
Vaalirenkaisiin kuuluvat vaaliliitot tulevat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrättyyn
järjestykseen. Vaaliliittoihin kuuluvien ehdokkaiden järjestys määräytyy vaaliliiton
perustamisasiakirjan mukaan. Ehdokaslistoilla olevat ehdokkaat numeroidaan edellä
kuvatussa järjestyksessä alkaen numerosta kaksi (2). Ehdokaslistojen yhdistelmässä on
mainittava vaaliliittojen ja vaalirenkaiden nimet siten, kun ne on hyväksytyissä
vaaliasiakirjoissa mainittu.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on julkistettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
ennen ensimmäistä varsinaista vaalipäivää.

17 § Äänestyslippu
Jos vaali toteutetaan uurnavaalina, keskusvaalilautakunnan on laadittava ja
monistettava vaalissa käytettävä äänestyslippu. Mahdollisessa ennakkoäänestyksessä
käytettävän äänestyslipun on erotuttava väriltään varsinaisen vaalin äänestyslipusta.
Äänestyslipussa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa sitä käytetään sekä
ympyrä äänestäjän kannattaman ehdokkaan numeron merkitsemistä varten.

18 § Vaalitilaisuus
Keskusvaalilautakunta määrää vaalitilaisuuden ajan sekä mahdollisen uurnavaalin
vaalin toimittamispaikat.

Vaalitilaisuus voidaan suorittaa kahden (2) peräkkäisen vuorokauden aikana.
Vaalitilaisuuden tulee kestää yhteensä vähintään kuusi (6) tuntia. Vaalitilaisuuden ajan ja
vaalin toimittamispaikat on tiedotettava vaalitoimitsijoille vähintään kahta viikkoa ennen
vaalitilaisuutta.

19 § Keskusvaalilautakunnan antamat ohjeet
Keskusvaalilautakunta voi antaa vaalikuulutuksen lisäksi vaalijärjestystä ja
vaalikuulutusta täydentäviä ohjeita.
Keskusvaalilautakunnan tulee antaa ohjeet vaalimainonnasta viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen vaalimainonnan alkamista. Ohjeissa vaalimainonnasta on
määriteltävä myös suuntaviivat ohjeiden rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista.
Keskusvaalilautakunnalla on oikeus vaalin kuluessa täydentää tai korjata antamiaan
ohjeita.

20 § Sääntöjen rikkominen
Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille
sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden rikkomisesta. Käytettävien
rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä ennen mainostusajan alkamista.
Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai
keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat
1) kirjallinen varoitus,
2) ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset,
3) ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan vaaleista poissulkeminen.

VI LUKU: VAALITOIMITUS UURNAVAALISSA
21 § Toimet ennen äänestyksen alkua
Vaalin toimittamista varten kokoontuvat keskusvaalilautakunta ja sen asettamat
vaalilautakunnat keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kutsusta.
Sitten, kun kukin vaalilautakunta on saanut keskusvaalilautakunnalta ehdokaslistojen
yhdistelmän, tarpeellisen luvultaan lasketun määrän äänestyslippuja ja ohjeet
vaalilautakunnan toiminnasta, vaalitoimitus alkaa ilmoitettuna aikana.
Ennen äänestyksen alkua on vaalilautakunnan sekä ensimmäisen äänestäjän todettava,
että vaaliuurna on tyhjä. Vaalipaikalla voidaan käyttää uurnaa, joka on ollut aiemmin jo
käytössä muulla vaalipaikalla. Tällöin on todettava ennen uurnan käyttöönottoa, että
uurna on ollut lukittu ja sinetöitynä niin, ettei siihen ole voitu tiputtaa äänestyslippuja.
Tämän jälkeen keskusvaalilautakunnan edustajan on avattava lukitus ja sinetöinti siten,
että äänestäminen on taas mahdollista.
Uurnaa ei saa missään vaiheessa toimitusta avata, vaan uurnan sisemmän kannen on
oltava koko ajan kiinni ja sinetöitynä.

22 § Vaalihuoneisto
Vaalitoimituksen aikana äänestyspaikalla on oltava vähintään kaksi (2) vaalilautakunnan
jäsentä. Vaalitoimituksen aikana on paikalla olevien vaalilautakunnan jäsenten
pidettävä pöytäkirjaa, jonka muodosta päättää keskusvaalilautakunta. Vaalihuoneiston
on oltava esteetön.
Vaalihuoneistoon on pantava nähtäväksi riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on asetettava nähtäväksi sinne, missä äänestäjän on
tehtävä äänestysmerkintä äänestyslippuun. Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä,
että äänestäjä voi säilyttää vaalisalaisuuden, tehdä merkintänsä äänestyslippuun ja että

merkintää varten tarpeelliset välineet ovat saatavilla. Vaalilautakunnan on valvottava,
ettei vaalihuoneistossa tai sen näkö- tai kuuloalueella tapahdu minkäänlaista
vaaliyllytystä.
Vaalilautakuntaan kuulumattomalla henkilöllä ei ole oikeutta vaalin aikana tutustua
vaaliluetteloon eikä vaalilautakunta muutenkaan saa kesken vaalitoimituksen antaa
sivulliselle tietoja siitä, ketkä henkilöt ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalilautakunnan
on pyynnöstä annettava äänestäjille tieto tämän vaalijärjestyksen määräyksistä.

23 § Äänestyslipun luovutus
Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava vaalilautakunnalle
äänestyslipun saamista varten. Hänen on osoitettava henkilöllisyytensä
keskusvaalilautakunnan määräämällä tavalla.
Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muille, kuin
äänioikeutetuille.

24 § Äänestäminen
Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa olevan ympyrän sisäpuolelle sen ehdokkaan
numero, jota hän aikoo äänestää. Muita merkintöjä äänestyslippuun ei saa tehdä.
Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen
vaalilautakunnalta annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on merkittävä
mitättömäksi ja säilytettävä suljettuna keskusvaalilautakunnalle luovutettavassa
suljetussa kirjekuoressa.

25 § Äänestyslipun palauttaminen ja leimaaminen
Merkittyään ehdokkaan numeron äänestyslippuunsa äänestäjän on vietävä se kokoon
taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi ja sitten pantava leimattu äänestyslippu
uurnaan. Tällöin äänestäjän katsotaan käyttäneen äänioikeutensa.

26 § Merkinnät vaaliluetteloon
Äänestyslipun antamisesta ja äänioikeuden käyttämisestä on vaalilautakunnan tehtävä
merkinnät vaaliluetteloon.

27 § Vaalilautakunnan erimielisyys
Jos vaalilautakunta ei ole jostain toimenpiteestä yksimielinen, on sen heti saatettava
asia keskusvaalilautakunnan ratkaistavaksi.

28 § Keskusvaalilautakunnan tehtävät vaalitoimituksen aikana
Keskusvaalilautakunnan, joka on päätösvaltainen keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajan ja kahden (2) muun jäsenen läsnä ollessa, on koko vaalitoimituksen
ajan oltava vaalilautakunnan tavattavissa.
Keskusvaalilautakunnan on ratkaistava asiat, joista vaalilautakunta ei ole päässyt
yksimielisyyteen, pidettävä silmällä, että vaalilautakunnat noudattavat yhtäläisiä
menettelytapoja sekä ohjeistettava vaalilautakuntia tarpeen vaatiessa.

VII LUKU: SÄHKÖINEN VAALI
29 § Sähköisen vaalin järjestäminen
Edustajistovaali ja edustajiston täytevaali voidaan suorittaa joko osittain tai kokonaan
sähköistä äänestystapaa käyttäen.
Päätöksen sähköisen äänestystavan käyttämisestä tekee edustajisto.
Mahdollisuudesta sähköiseen äänestykseen tulee ilmoittaa vaalikuulutuksessa.

30 § Sähköisen vaalijärjestelmän vaatimukset
Käytettävän sähköisen vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot:

1) vaalijärjestelmän tietoturvan taso on riittävä,
2) äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen äänestämistä,
3) äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään mihinkään
tiettyyn annettuun ääneen,
4) äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan ainoastaan kerran,
5) vaalijärjestelmään tulee voida suorittaa annettujen äänten ja laskennan
tarkistus vaalisalaisuutta vaarantamatta.
6) vaalijärjestelmän tulee olla mahdollisimman saavutettava ja helppokäyttöinen

31 § Muut sähköistä vaalia koskevat määräykset
Muutoin sähköisessä äänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin tämän
vaalijärjestyksen määräyksiä.

VIII LUKU: ENNAKKOÄÄNESTYS
32 § Ennakkoäänestys
Äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen saa äänestää ennakkoon kuten tässä luvussa
määrätään.
Ennakkoäänestyksessä noudatetaan tämän vaalijärjestyksen luvun VI ja VII määräyksiä.

33 § Ennakkoäänestyksen aika
Ennakkoäänestys suoritetaan keskusvaalilautakunnan määrääminä kahtena (2) päivänä
ehdokaslistojen yhdistelmän julkistamisen jälkeen.
Ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän tulee olla viimeistään neljä (4) päivää ennen
varsinaisia äänestyspäiviä. Ennakkoäänestyspäivinä vaalitilaisuuden tulee kestää
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi (2) tuntia kumpanakin päivänä.

Mikäli käytössä on täysin sähköinen vaali, keskusvaalilautakunnan ei ole pakko järjestää
ennakkoäänestystä. Tällöin aikarajat jotka viittaavat ennakkoäänestykseen lasketaan
ensimmäisestä virallisesta äänestyspäivästä.

34 § Ennakkoäänestyksen järjestäminen
Äänestyksen järjestämisestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden
mukaisesti vaalilautakuntien jäsenet.

35 § Ennakkoäänestyksen vaaliuurna
Mikäli ennakkoäänestyksessä käytetään eri vaaliuurnaa kuin varsinaisena
äänestyspäivänä, on ennakkoäänestyksen päätyttyä vaaliuurna säilytettävä lukitussa
paikassa sinetöitynä ja avattava vasta varsinaisen ääntenlaskun yhteydessä.
Muutoin vaaliuurnan osalta noudatetaan, mitä tämän vaalijärjestyksen 21 §:n mukaisesti
säädetään.

IX LUKU: VAALIN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN
36 § Keskusvaalilautakunnan toimenpiteet
Keskusvaalilautakunta käy läpi vaalilautakuntien pöytäkirjat, tarkistaa niihin otetut
laskelmat, päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin
lopullisen tuloksen. Jos vaali on toimitettu sähköisesti, toimitaan 40 §:n mukaisesti.

37 § Annettujen äänien määrän tarkistaminen
Ääntenlaskenta suoritetaan keskitetysti. Ääntenlaskennassa otetaan annetut
äänestysliput uurnasta ja lasketaan aukaisematta. Samoin lasketaan niiden henkilöiden
lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tehtyjen merkintöjen mukaan ovat käyttäneet
äänioikeuttaan. Keskusvaalilautakunnan on varmistettava, että lukumäärät ovat samat.

38 § Äänestyslippujen tarkistaminen
Kun annettujen äänien määrä on tarkastettu, äänestysliput avataan ja tarkistetaan. Ne
äänestysliput, jotka vaalijärjestyksen 39 §:n määräysten mukaan on katsottava
mitättömiksi, erotetaan eri ryhmiksi.
Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput
pannaan eri ryhmäksi. Pöytäkirjaan merkitään annettujen äänestyslippujen
kokonaismäärä ja niiden lukumäärä kussakin vaaliliitossa ja kussakin vaalirenkaassa
sekä kunkin ehdokkaan kohdalla.

39 § Äänestyslipun hylkääminen
Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaalilautakunnalta saatu tai asianmukaisesti
leimattu tai jos ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, ketä
ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut taikka jos lippuun on tehty muita merkintöjä.
Vähäpätöiset ylimääräiset merkinnät, kuten piste numeron perässä tai numeron
alleviivaaminen ei kuitenkaan saa olla syynä äänestyslipun hylkäämiseen.

40 § Äänestyslippujen laskenta
Äänten lasku aloitetaan ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä.
Sähköisessä äänestyksessä tuloksen vertailulukuineen ottaa ulos
äänestysjärjestelmästä vähintään kaksi keskusvaalilautakunnan nimeämää luotettavaa
ja riippumatonta henkilöä. Tehtävään valittava henkilöt eivät voi olla ehdolla vaalissa.

41 § Vaaliliittojen ehdokkaiden vertauslukujen laskeminen
Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaiseen
järjestykseen, myös vaalirenkaisiin kuuluvien vaaliliittojen osalta. Saman äänimäärän
saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton ensimmäiselle ehdokkaalle vertausluvuksi
vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle tulleelle puolet siitä (1/2), kolmannelle kolmasosa
(1/3) ja niin edelleen, kunnes kaikki vaaliliiton ehdokkaat ovat saaneet vertausluvun.
Jos vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, on näin laskettu vertausluku lopullinen
vertausluku.
Jos ehdokas ei kuulu vaalirenkaaseen tai vaaliliittoon, on hänen saama
henkilökohtaisten äänien määrä hänen lopullinen vertauslukunsa.

42 § Vaalirenkaan ehdokkaiden vertauslukujen laskeminen
Jos on muodostettu vaalirengas, järjestetään sen ehdokkaat heidän vaaliliitossaan
saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaiseen järjestykseen. Saman vertausluvun
saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään
vaalirenkaan ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan koko
äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle kolmasosa (1/3) ja niin edelleen,
kunnes kaikki vaaliliiton ehdokkaat ovat saaneet vertausluvun.

43 § Valittavat ehdokkaat
Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertauslukujensa mukaan. Saman
vertausluvun saaneiden kesken ratkaisee arpa.
Tämän jälkeen julistetaan valituiksi suurimman vertausluvun saaneista
kolmekymmentä (30) ehdokasta. Kullekin vaaliliitolle valitaan vertauslukujen
järjestyksessä varajäseneksi vaaliliiton ääniä saaneet ehdokkaat, jotka eivät ole tulleet
valituksi edustajiston jäseniksi.

44 § Varajäsenen kutsuminen
Jos edustajiston jäsen eroaa tai on esteellinen, on edustajiston kutsuttava hänen
tilalleen varajäsen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista,
siitä vaalirenkaasta, jossa ehdokas on ollut ehdokkaana.
Jos vaaliliiton tai vaalirenkaan listalta ei enää voida kutsua uutta varajäsentä
edustajiston jäseneksi eronneen tai esteellisen jälkeen, tulee edustajiston kutsua
jäseneksi se varajäsen, jolla on vaalissa valituksi tulleiden jälkeen suurin vertausluku.

X LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
45 § Sopuvaali ja täytevaali
Jos vaalia varten on hyväksytty niin monta ehdokasta kuin vaaleissa on edustajiston
jäseniä valittavana, keskusvaalilautakunta julistaa ehdokaslistoissa olevien
ehdokkaiden tulleen valituksi edustajiston jäseniksi.
Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokkaita kuin vaaleissa on edustajiston
jäseniä valittavana, keskusvaalilautakunta julistaa ehdokaslistoissa olevien
ehdokkaiden tulleen valituiksi edustajiston jäseniksi ja he käyttävät edustajiston
päätösvaltaa siihen saakka, kunnes täytevaali on toimitettu.
Mikäli edustajiston jäsenmäärä alittaa kolmenkymmenen (30) jäsenen rajan, tulee
edustajiston määrätä suoritettavaksi täytevaali, jossa valitaan edustajiston samalla
päättämä, vähintään riittävä määrä uusia edustajiston jäseniä ja varajäseniä
loppukauden ajaksi. Täytevaalin toimittamiseksi hallitus nimittää
keskusvaalilautakunnan välittömästi näiden ehtojen täytyttyä.
Täytevaaleilla valitun edustajiston toimikausi lakkaa alkuperäisen edustajiston
toimikauden mukaisesti. Täytevaalien järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin tätä
vaalijärjestystä.

46 § Vaalin tuloksen julkistaminen
Vaalin tulos tiedotetaan välittömästi ääntenlaskennan jälkeen ylioppilaskunnan
virallisella ilmoitustaululla ja virallisilla verkkosivuilla. Vaalilautakunta voi antaa
tiedotteita ääntenlaskennan etenemisestä.

47 § Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja
Keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä
olleet keskusvaalilautakunnan jäsenet allekirjoittavat. Keskusvaalilautakunnan
pöytäkirjaan vaalin tulosta määrättäessä merkitään äänioikeutta käyttäneiden
lukumäärä, äänestyslippujen kokonaismäärä sekä lippujen kokonaismäärä kussakin 38
§:n mainitussa ryhmässä.
Pöytäkirjaan liitetään vaalin lopullinen tulos, josta käy ilmi edustajiston jäseniksi valitut
ehdokkaat sekä varajäseniksi valitut ehdokkaat vertauslukuineen ja henkilökohtaisine
äänimäärineen.
Kaikkien keskusvaalilautakunnan jäsenten on allekirjoitettava pöytäkirja.

48 § Muutoksenhaku
Äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen saa valittaa keskusvaalilautakunnan
valmistelevista toimenpiteistä ja tekemistä päätöksistä ylioppilaskunnan hallitukselle,
jonka on viipymättä ratkaistava valitus.
Äänioikeutettu saa valittaa vaalitoimituksesta ja keskusvaalilautakunnan toiminnasta
ennen vaalitoimituksen päättymistä ylioppilaskunnan hallitukselle, jonka on viipymättä
ratkaistava valitus.
Vaalin tuloksen sisältävästä keskusvaalilautakunnan päätöksestä voidaan valittaa
ylioppilaskunnan hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksen
julkistamisesta.

49 § Vaaliasiakirjojen säilyttäminen
Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on keskusvaalilautakunnan toimesta
säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes valituksen tekemisen määräaika on kulunut
umpeen tai tehty valitus on ratkaistu. Tämän jälkeen asiakirjat liitetään ylioppilaskunnan
arkistoon.

50 § Voimaantulo
Tämä vaalijärjestys kumoaa 17.10.2017, voimaan astuneen vaalijärjestyksen ja astuu
16.3.2021 voimaan kun ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt sen kahdessa
peräkkäisessä kokouksessaan.

