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Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
OPISKELIJAJÄSENTEN VAALIOHJESÄÄNTÖ
I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
1§ Tarkoitus
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden edustajat ja näiden varajäsenet
ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin monijäsenisiin toimielimiin. Valinnassa noudatetaan
opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.
2§ Opiskelijajäsen
Tässä ohjesäännössä opiskelijoiden edustajia ja näiden varajäseniä kutsutaan opiskelijajäseniksi.
3§ Vaalilautakunta
Vaalilautakuntaan sovelletaan opiskelijakunnan vaalijärjestyksen 4 §:n, 5 §:n ja 7 § määräyksiä. Vaalilautakunnan jäsen
on esteellinen toimimaan opiskelijajäsenen valinnassa hakiessaan itse avoinna olevaan luottamustoimeen.
4§ Toimikausi
Opiskelijajäsenen toimikausi on toimielimen toimikauden mittainen. Opiskelijajäsenen toimikausi on korkeintaan kaksi
vuotta.
5§ Vaalikelpoisuus
Oulun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä- tai poissaoleva opiskelija on vaalikelpoinen
opiskelijajäsenen vaalissa. Mikäli valituksi tullut opiskelijajäsen menettää vaalikelpoisuutensa toimikauden aikana, tulee
hänen erota luottamustoimestaan.
II LUKU: AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA
6§ Valintatapa
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee ammattikorkeakoulun hallitukseen yhden (1) varsinaisen opiskelijajäsenen. Valinta
on tehtävä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän määräämään aikaan mennessä.
7§ Vaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävänä on
- julkaista vaalikuulutus
- tarvittaessa järjestää yleisötilaisuuksia hakeneiden kuulemiseksi
- tehdä edustajistolle esitys valittavista
- huolehtia muista valinnan suorittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja edustajiston sille määräämistä
tehtävistä.
8§ Vaalikuulutus ja ehdokkaaksi asettuminen
Vaalilautakunta julistaa vaalikuulutuksen opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mihin luottamustoimeen opiskelijajäseniä valitaan
2. montako opiskelijajäsentä valitaan
3. milloin valinta suoritetaan
4. ketkä ovat vaalikelpoisia
5. missä ehdokasilmoituskaavakkeita jaetaan
6. minne ja milloin ehdokasilmoitukset on jätettävä
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7. missä tämä ohjesääntö ja lisätiedot toimielimestä, johon opiskelijajäseniä valitaan, on saatavissa.
Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi, on jätettävä ehdokasilmoituksensa kahdenkymmenen (20) vuorokauden
kuluessa vaalikuulutuksesta.
Mikäli ehdokasilmoituksia jätetään vähemmän kuin on avoimia opiskelijajäsenen paikkoja, vaalilautakunta voi jatkaa
ehdokasilmoitusaikaa enintään kolmella (3) vuorokaudella. Tästä päätöksestä tulee ilmoittaa opiskelijakunnan virallisilla
tiedotuskanavilla.
9§ Vaalilautakunnan esitys
Vaalilautakunta tekee edustajistolle esityksen valittavista opiskelijajäsenistä. Vaalilautakunnan on annettava esityksensä
seitsemän (7) vuorokautta ennen edustajiston kokousta lukuun ottamatta täydennysmenettelyä.
10§ Valintatoimenpide
Edustajisto suorittaa valinnan ilman äänestystä, ellei vaalilautakunnan esitykselle esitetä vastaesitystä. Kaikkien
esityksien tulee sisältää yhtä monta ehdokasta varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja varajäseneksi kuin opiskelijajäseniä
kyseisessä vaalissa valitaan.
Jos vastaesityksiä tehdään, äänestetään kaikkien esitysten kesken. Jos esitykset saavat yhtä paljon ääniä, arpa
ratkaisee.
11§ Opiskelijajäsenen eroaminen
Opiskelijajäsen voi erota luottamustoimestaan ilmoittamalla siitä opiskelijakuntaan. Eron myöntää opiskelijakunnan
puheenjohtaja.
12§ Täydennysmenettely
Opiskelijajäsenen erotessa julistetaan vapaana oleva paikka avoimeksi. Vaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus
viimeistään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen edustajiston kokousta. Täydennysmenettelyssä ehdokkaaksi
ilmoittautumisaika alkaa vähintään kaksikymmentä (20) päivää ja päättyy enintään kymmenen (10) päivää ennen
edustajiston kokousta.

III LUKU: AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN ASETTAMAN MONIJÄSENISEN TOIMIELIMEN
OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA
13§ Valintatapa
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa
tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin ja nimeää opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n
mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan. Valinta on tehtävä ammattikorkeakoulun hallituksen
määräämään aikaan mennessä.
14§ Vaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävänä on
- julkaista vaalikuulutus
- tarvittaessa järjestää yleisötilaisuuksia hakeneiden kuulemiseksi
- tehdä edustajistolle esitys valittavista
- huolehtia muista valinnan suorittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja edustajiston sille määräämistä
tehtävistä.
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15§ Vaalikuulutus ja ehdokkaaksi asettuminen
Vaalilautakunta julistaa vaalikuulutuksen vähintään opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla viipymättä sen jälkeen,
kun pyyntö opiskelijajäsenten nimeämisestä tulee opiskelijakuntaan.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mihin luottamustoimeen opiskelijajäsen valitaan
2. montako opiskelijajäsentä valitaan
3. milloin valinta suoritetaan
4. ketkä ovat vaalikelpoisia
5. missä ehdokasilmoituskaavakkeita jaetaan
6. minne ja milloin ehdokasilmoitukset on jätettävä
7. missä tämä ohjesääntö ja lisätiedot toimielimestä, johon opiskelijajäseniä valitaan, on saatavissa
Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi, on jätettävä ehdokasilmoituksensa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa
vaalikuulutuksesta.
Mikäli ehdokasilmoituksia jätetään vähemmän kuin on avoimia opiskelijajäsenen paikkoja, vaalilautakunta voi jatkaa
ehdokasilmoitusaikaa enintään kolmella (3) vuorokaudella. Tästä päätöksestä tulee ilmoittaa opiskelijakunnan virallisilla
tiedotuskanavilla.
16§ Vaalilautakunnan esitys
Vaalilautakunta tekee esityksen valittavista opiskelijajäsenistä.
17§ Valintatoimenpide
Edustajisto suorittaa valinnan ilman äänestystä, ellei vaalilautakunnan esitykselle esitetä vastaesitystä. Esityksen tulee
sisältää yhtä monta ehdokasta varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja varajäseneksi kuin opiskelijajäseniä kyseisessä
vaalissa valitaan.
Jos vastaesityksiä tehdään, äänestetään kaikkien esitysten kesken. Jos esitykset saavat yhtä paljon ääniä, arpa
ratkaisee.
18§ Opiskelijajäsenen eroaminen
Opiskelijajäsen voi erota luottamustoimestaan ilmoittamalla siitä opiskelijakuntaan. Eron myöntää opiskelijakunnan
puheenjohtaja.
19§ Täydennysmenettely
Varsinaisen opiskelijajäsenen erotessa tulee hänen tilalleen varajäsen, joka toimii luottamustoimessa toimikauden
loppuun saakka. Opiskelijajäsenen erotessa julistetaan vapaana olevat paikat avoimiksi. Vaalilautakunnan on julkaistava
vaalikuulutus viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen edustajiston kokousta. Täydennysmenettelyssä
ehdokkaaksi ilmoittautumisaika alkaa vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja päättyy enintään kymmenen (10)
vuorokautta ennen edustajiston kokousta.

IV LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
20§ Valinnan julkistaminen
Valinta julkistetaan viipymättä edustajiston kokouksen jälkeen vähintään opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla.
21§ Vaalivilppi
Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka
1. ostaa tai myy ääniä
2. ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä
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3. väkivallalla, väkivallalla uhkaamalla tai muuten uhkaamalla estää toista äänestämästä
4. pakottaa toisen äänestämään.
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö voidaan vaalilautakunnan aloitteesta haastaa oikeuteen.
22§ Vaalilautakunnan päätöksestä valittaminen
Vaalilautakunnan ja edustajiston päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla.
23§ Vaaliasiakirjojen säilyttäminen
Vaalilautakunnan pöytäkirjat ovat perusteltuja päätöspöytäkirjoja, jotka kaikki läsnä olleet vaalilautakunnan jäsenet
allekirjoittavat. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on vaalilautakunnan 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.
24§ Lisäykset ja muutokset ohjesääntöön
Lisäyksistä ja muutoksista tähän ohjesääntöön päättää opiskelijakunnan edustajisto kahden kolmasosan (2/3)
ääntenenemmistöllä.
25§ Ohjesäännön ja muutosten voimaantulo
Tämä ohjesääntö ja siihen tehdyt muutokset tulevat voimaan heti, kun opiskelijakunnan edustajisto on sen hyväksynyt.

V LUKU: SÄHKÖINEN PÄÄTÖKSENTEKO
26§ Etäosallistuminen kokoukseen
Opiskelijakunnan toimielinten jäsenet voivat osallistua kokouksiin tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla. Kokouskutsussa on tällöin ilmoitettava fyysisen kokouspaikan lisäksi etäosallistumismahdollisuudesta.
Tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan ja äänivaltaa käyttävän toimielimen jäsenen on
ilmoitettava viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta etäosallistumisesta kokouksen sihteerille tai puheenjohtajalle,
jotta kokous voidaan valmistella asianmukaisesti.
Sähköistä päätöksentekoa voidaan käyttää vain, jos käsiteltävät asiat ja päätösesitykset ovat selkeitä, eivätkä vaadi
erityistä keskustelua. Edustajisto ei voi järjestää kokoustaan sähköpostikokouksena.
Yhteyden katketessa etäosallistuvaan toimielimen jäseneen toimitaan kuten toimielimen jäsenen poistuessa
perinteisestä kokouksesta.
27§ Etäosallistumisen tekniset apuvälineet
Opiskelijakunta vastaa kokouksessa käytetyn keskustelu- tai kokousjärjestelmän toimivuudesta. Internet-yhteyden ja
käytettävien teknisten apuvälineiden toimivuudesta vastaa osallistuja.
28§ Sähköinen äänestäminen
Mikäli yksikin kokouksen äänivaltaisista osallistujista osallistuu kokoukseen etänä, tulee kaikkien äänestää sähköisesti
samaa äänestysjärjestelmää käyttäen. Tällöin kokous tulee järjestää paikassa, jossa on riittävästi teknisiä apuvälineitä
toimielimen äänivaltaisten jäsenten käyttöön.

Vahvistettu edustajiston kokouksessa 26.11.2019
www.osakoweb.fi

4(4)

