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Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
VAALIJÄRJESTYS 

 
 

I luku: Yleisiä määräyksiä 
 

1§ Vaalijärjestyksen voimassaolo 
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä 
noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän vaalijärjestyksen määräyksiä. 
 

2§ Äänioikeus 
Edustajistovaalissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella 
opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä. 
 
Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys on 
salainen. 
 

II luku: Vaalilautakunta 
 

3§ Vaalilautakunta 
Vaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu 
seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti. 
 
Edustajisto nimeää järjestäytymiskokouksessaan vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi 
(5) jäsentä sekä neljästä (4) kuuteen (6) varajäsentä numeroidussa nousujärjestyksessä. Vaalilautakunnan 
sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri tai hänen estyessään vaalilautakunnan määräämä henkilö. 
 
Vaalilautakunnan tehtävänä on 

- järjestää edustajistovaali 
- järjestää mahdolliset jäsenäänestykset 
- valmistella edustajistolle esitys opiskelijoiden edustajiksi ja näiden varajäseniksi 

ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin monijäsenisiin toimielimiin 
- valmistella edustajistolle vaalijärjestys ja opiskelijajäsenten vaaliohjesääntö 
- päättää edustajistovaaliin ja jäsenäänestykseen liittyvistä asioista. 

 
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä. Vaalilautakunta 
asetetaan siten, että edellisessä edustajistovaalissa kannatusta saaneet mielipideryhmät tulevat 
mahdollisimman hyvin edustetuiksi. 
 
Jokaisella vaalilautakunnan jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. 
 

4§ Vaalilautakunnan kokoontuminen 
Vaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vaalilautakunnan 
varapuheenjohtaja. Vaalilautakunta kokoontuu kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa valitsemisestaan 
järjestäytymiskokoukseensa, jossa se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä päättää koolle 
kutsumisajastaan ja -tavastaan. Kutsu vaalilautakunnan järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kaikille 
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vaalilautakunnan jäsenille sähköpostitse tämän ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta.  
 
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet 
sen jäsenistä on läsnä.  
 
Vaalilautakunnan päätösvalta vaaleihin tai jäsenäänestykseen lakkaa, kun vaalin tai jäsenäänestyksen tulos 
on julkistettu ja vaalista tai jäsenäänestyksestä säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai kun mahdollisesti 
tehdyt valitukset on ratkaistu. 
 
 

III luku: Edustajistovaali ja jäsenäänestys 
 

5§ Vaalikuulutus 
Vaalilautakunta antaa vaalikuulutuksen viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen vaalia 
tai jäsenäänestystä opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla.  
 
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava 

1. mistä vaalista tai jäsenäänestyksestä on kyse 
2. montako edustajaa valitaan tai mistä asiasta tai asioista muuten äänestetään 
3.   milloin, miten ja missä vaali tai jäsenäänestys järjestetään 
4. ketkä ovat vaalikelpoisia 
5. missä vaaliasiakirjoja jaetaan 
6. minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä 
7. ketkä ovat vaalissa tai jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja 
8. missä ja milloin vaaliluettelo pidetään nähtävänä 
9. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä 
10. missä tämä vaalijärjestys ja muu vaalia tai jäsenäänestystä varten tarpeellinen materiaali on saatavilla 

 
Toisessa momentissa mainittu aika, jolloin vaaliasiakirjat on jätettävä vaalilautakunnalle, päättyy vähintään 
kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vaalia. 
 

6§ Vaaliasiakirjat 
Vaaliasiakirjoja ovat ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja ja vaalirenkaan perustamisasiakirja. 
 
Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi (1) ehdokas. Siinä on mainittava ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet 
ja opiskelijanumero täydellisinä. Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan vakuutus omasta vaalikelpoisuudestaan ja 
suostumus ehdokkuuteen, ehdokkaan asiamiehen, joka voi olla ehdokas itse, nimi sekä ehdokkaan 
mahdollinen tunnus. Ehdokasilmoituksen allekirjoittaa kaksi (2) todistajaa. 
 
Jos jotkut ehdokkaat haluavat yhtyä vaaliliitoksi, on siitä tehtävä vaaliliiton perustamisasiakirja, jonka jokaisen 
ehdokkaan puolesta allekirjoittaa ehdokkaan asiamies. Vaaliliitoksi voi yhtyä korkeintaan kaksi kertaa niin 
monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia. 
 
Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan ehdokkaiden 
nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään ottamaan ehdokasluetteloon. Vaaliliitossa annetaan yhdelle (1) 
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opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuus toimia vaaliliiton asiamiehenä. Asiamieheksi voidaan 
nimetä joku ehdokkaista. 
 
Kukaan ei saa olla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa ehdokkaana. 
 
Vaalirenkaan voi perustaa kaksi (2) tai useampia vaaliliittoja, kuitenkin niin että vaalirenkaassa on ehdokkaita 
enintään kaksi kertaa valittavien määrä. Vaalirenkaaseen voi vaaliliiton tai vaaliliittojen lisäksi liittyä 
vaaliliittoihin kuulumattomia ehdokkaita. Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä vaalirenkaan 
perustamisasiakirja. 
 
Vaalirenkaan perustamisasiakirjaan merkitään vaalirenkaan nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan 
vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään esittämään ehdokasluettelossa. Vaalirenkaan 
perustamisasiakirjassa annetaan yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuutus toimia 
vaalirenkaan asiamiehenä. Asiamieheksi voidaan nimetä joku ehdokkaista. 
 
Ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla 
kaupallinen tai muuten sopimaton. Mikäli ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan tunnus ei täytä edellä määrättyjä 
vaatimuksia, vaalilautakunnalla on oikeus nimetä vaaliliitto parhaaksi katsomallaan tavalla vaaliliiton tai -
renkaan asiamiestä kuultuaan. 
 

7§ Ehdokasasettelu 
Vaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt vaaliasiakirjat ja hyväksyy vaaliin ne ehdokkaat, vaaliliitot ja vaalirenkaat, 
joiden vaaliasiakirjat on laadittu oikein ja jätetty vaalilautakunnalle määräajassa. 
 
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan 
vaalilautakunta julistaa, että valituksi ovat tulleet kaikki hyväksytyt ehdokkaat.  
 
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän kuin valittavia edustajia, vaalilautakunta jatkaa 
ehdokasasetteluaikaa harkintansa mukaan, kuitenkin enintään kolme (3) arkipäivää. Tarvittaessa 
vaalilautakunta siirtää edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen ajankohtaa opiskelijakunnan voimassaolevan 
säännöstön puitteissa. 
 
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, vaalilautakunta muodostaa heistä 
ehdokasluettelon seuraavalla tavalla: 

1. ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse 
2. vaalirenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa järjestyksessä 
3. otsakkeen ”Vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat” alle tulevat vaaliliittoihin ja 

vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä 
4. vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa 

ilmoitetussa järjestyksessä 
5. vaalirenkaan nimen ja 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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Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. Jos 
ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, heidät järjestetään kahdelle tai 
useammalle vierekkäiselle palstalle. 
 
Ehdokasluettelo julkaistaan viipymättä opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla ja muissa vaalilautakunnan 
päättämissä paikoissa. Samassa yhteydessä vaalilautakunta julkaisee sallitut äänestysmerkinnät ja antaa 
määräykset vaalimainonnasta.  
 
Toisessa ja kolmannessa momentissa mainituista päätöksistä on välittömästi tiedotettava vähintään 
opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla. 
 

8§ Vaaliluettelo 
Vaalilautakunta laatii vaaliluettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä kymmenen (10) vuorokautta 
ennen vaalia. Jäsenet voivat vaatia vaalilautakunnalta oikaisua vaaliluetteloon ennen tätä määräaikaa. 
 
Vaaliluetteloon voidaan merkitä äänioikeutettu, joka pystyy osoittamaan suorittaneensa jäsenvelvoitteensa 
äänestysajankohtaan mennessä. 
 

9§ Vaali tai jäsenäänestys 
 
Vaali tai jäsenäänestys järjestetään sähköisesti vaalilautakunnan päättämällä tavalla. Se kestää seitsemän (7) 
vuorokautta.  
 
Vaalilautakunta laatii tarvittaessa vaalissa tai jäsenäänestyksessä käytettävän sähköisen äänestyslipun. 
Äänestyslipussa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa tai jäsenäänestyksessä sitä käytetään sekä 
paikka äänestäjän kannattaman ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon merkitsemistä varten. 
 
Vaalilautakunta nimeää yhden tai kaksi henkilöä yhteyshenkilöiksi, jotka ovat oikeutettuja hallinnoimaan ja 
saamaan tietoja sähköisen vaalin palveluntarjoajilta. 
 

10§ Vaalitoimituksen valvonta 
 
Vaalilautakunnan on pyydettäessä annettava äänestäjille tietoja tämän vaalijärjestyksen ja opiskelijakunnan 
muun edustajistovaalia tai jäsenäänestystä koskevan säännöstön määräyksistä. 
 

11§ Äänestäminen 
 
Henkilö, jonka nimi ei esiinny sähköisessä vaaliluettelossa, saa äänestää, jos hän pystyy todistamaan 
äänioikeutensa vaalikuulutuksessa määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Näin hyväksytyn äänioikeutetun nimi 
lisätään sähköiseen vaaliluetteloon ja hän pystyy käyttämään äänioikeutensa. 
 

12§ Äänestysmerkinnän tekeminen 
 

Äänestäjä merkitsee sähköisessä äänestyslipussa olevaan paikkaan sen ehdokkaan tai vaihtoehdon numeron 
tai muun vaalilautakunnan vahvistaman merkinnän, jota hän haluaa äänestää. Muita merkintöjä ei 
äänestyslippuun saa tehdä. 
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13§ Ääntenlaskenta 
 

Ääntenlaskennan suorittaa vaalilautakunta kokouksessaan viivyttelemättä vaalitoimituksen päätyttyä.  
Ääntenlaskenta suoritetaan seuraavalla tavalla: 
 

1. Annetut äänet lasketaan tarvittaessa. 
2. Vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, annettujen äänien 

kokonaismäärä sekä kunkin ehdokkaan tai vaihtoehdon hyväksi annettujen äänien lukumäärä. 
3. Lasketaan vaalin tulos. 
4. Vaalilautakunta määrää vaalin tuloksen ja julkistaa sen välittömästi opiskelijakunnan virallisilla 

tiedotuskanavilla. 
 

14§ Vaalituloksen määrääminen 
 

Vaalitulos määrätään vertauslukujen perusteella. Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman 
ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku.  
 
Vaaliliittoihin ja -renkaisiin kuuluvat ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman 
äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliiton tai -renkaan ensimmäiselle 
ehdokkaalle merkitään vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi 
kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. 
 
Lopuksi kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman lopullisen 
vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku ja sen ollessa 
sama henkilökohtainen äänimäärä ja sen mennessä tasan arpa. 
 
Valituksi julistetaan suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta lähtien niin monta kuin vaalissa on 

valittavia. 

15§ Vaalissa valittujen täydentäminen 
 
Jos vaaleissa valittu edustaja on kuollut tai hänelle on myönnetty vapautus toimestaan, hänen on todettu 
menettäneen vaalikelpoisuutensa siihen tai hänet valitaan hallitukseen 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. 
 
Vaaliliiton uudeksi varajäseneksi otetaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä seuraava, jota ei ole jo 
valittu vaaliliitosta edustajaksi tai varaedustajaksi. 
 
Jos edustajien lukumäärä jää alle puoleen sääntöjen määräämästä, vaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä 
toimenpiteisiin uuden edustajiston valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uusista vaaleista on 
soveltuvin osin voimassa, mitä vaaleista on tässä vaalijärjestyksessä määrätty. 
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IV luku: Muita määräyksiä 
 

16§ 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. estää toista äänestämästä 
5. pakottaa toisen äänestämään 
6. tuhoaa edustajistovaalin vaalimainoksia. 

 
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö voidaan vaalilautakunnan aloitteesta haastaa oikeuteen. 
 

17§ Vaalilautakunnan päätöksestä valittaminen 
 
Vaalilautakunnan toimenpiteeseen saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti pyytää oikaisua 
ennen vaalitoimituksen päättymistä. Vaalilautakunnan päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan sääntöjen 
määräämällä tavalla. 

 
18§ Vaaliasiakirjojen säilyttäminen 

Vaalilautakunta säilyttää vaalissa syntyneet asiakirjat lukitussa paikassa, kunnes valituksen tekemisen 
määräaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään opiskelijakunnan 
arkistoon. 
 

19§ Vaalijärjestyksen muuttaminen ja voimaantulo 
Lisäyksistä ja muutoksista tähän vaalijärjestykseen päättää opiskelijakunnan edustajisto kahden kolmasosan 
(2/3) ääntenenemmistöllä. Tämä vaalijärjestys ja siihen tehdyt muutokset tulevat voimaan edustajiston 
syyskokouksen päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lähtien tai välittömästi edustajiston muun 
kokouksen päätöksen jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


