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HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA
VAALIOHJESÄÄNTÖ
1 § Soveltamisala
Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa ja opiskelijakunnan säännöissä on sanottu, suoritetaan Hämeen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalit tämän
ohjesäännön määräyksiä, edustajiston päätöksiä sekä hyviä tapoja noudattaen.
2 § Vaalin ajankohta
Opiskelijakunnan edustajisto vaali toimitetaan joka vuosi 1. – 15. marraskuuta välisenä aikana.
3 § Vaalin järjestäjä
Opiskelijakunnan edustajistovaalin järjestää keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan
asettaa
hallitus.
Keskusvaalilautakunta
valitsee
itselleen
puheenjohtajan
järjestäytymiskokouksessaan.
Keskusvaalilautakunta koostuu kolmesta (3), äänivaltaisesta jäsenestä. Keskusvaalilautakunta on
päätösvaltainen, mikäli kaikki keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat läsnä.
Keskusvaalilautakunnan kokoukset koolle kutsuu keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja.
Keskusvaalilautakunnan järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja.
Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hänen ollessa
estyneenä keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan sihteerin.
4 § Vaalin järjestäminen
Opiskelijakunnan edustajiston vaalit järjestetään sähköisesti.
Vaali järjestetään samanaikaisesti kaikissa toimipisteissä.
Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava opiskelijakunnan www-sivuilla vaalin järjestämisestä ja
ajankohdasta viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää.
Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään henkilökohtainen linkki tai tunnukset sähköiseen
äänestykseen koulun sähköpostiosoitteeseen viimeistään vaalien alkaessa.
Vaalien tulee kestää vähintään kolme (3) päivää.
Keskusvaalilautakunnan on viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen ensimmäistä
vaalipäivää nimettävä vaalitoimitsijat. Vaalitoimitsijat eivät saa antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä
ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tästä
vaaliohjesäännöstä ja opiskelijakunnan muista vaaleja koskevista määräyksistä.
Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että sähköinen äänestysjärjestelmä ei salli saman
ihmisen äänestävän useasti.
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5 § Vaalikelpoisuus
Jokaisella jäsenvelvoitteensa täyttäneellä opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus asettua ehdolle ja
äänestää. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Äänioikeutta voi käyttää vain
henkilökohtaisesti.
6 § Ehdokkaaksi ilmoittautuminen
Edustajistovaaliehdokkaaksi on asetuttava ehdolle keskusvaalilautakunnan määräämällä tavalla.
Keskusvaalilautakunnan tulee vähintään neljäkymmentäviisi (45) vuorokautta ennen ensimmäistä
vaalipäivää ilmoittaa opiskelijakunnan www-sivuilla, miten ja milloin ehdokkaaksi voi ilmoittautua.
Ehdokkaaksi täytyy kuitenkin ilmoittautua viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen
ensimmäistä vaalipäivää.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokkaiden oikeuden asettua ehdolle ja hyväksyy ehdokkaat
ilmoittautumisen päätyttyä.
Keskusvaalilautakunta määrittää käytössä olevat numerot ja arpoo vaalinumerot listoittain.
6.1 § Vaaliliitot ja vaalirenkaat
Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton, joka on useamman kuin yhden ehdokkaan
muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliitossa on annettava
yhdelle äänioikeutetulle jäsenelle, joka on ilmoittautunut vaaliliiton ehdokkaaksi, valtuutus toimia
vaaliliiton asiamiehenä.
Vaalirengas on:
- kaksi tai useampia vaaliliittoja
- yksi tai useampia vaaliliittoja ja yksi tai useampi sitoutumaton ehdokas
- kaksi tai useampi sitoutumaton ehdokas
Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka allekirjoittavat siihen kuuluvien
vaaliliittojen asiamiehet, sekä mahdolliset sitoutumattomat ehdokkaat. Vaalirenkaan
perustamisasiakirjassa on mainittava vaalirenkaan nimi sekä siihen kuuluvien vaaliliittojen nimet ja
sitoutumattomien ehdokkaiden nimet.
Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa.
Vaaliliitoissa ja vaalirenkaissa saa olla korkeintaan vaaleissa valittavien määrä jäseniä. Vaaliliiton
tai vaalirenkaan nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai
muuten yleisesti sopimattomana pidettävä.
7 § Ehdokkuusilmoitusten julkisuus
Jätetyt ehdokkuusilmoitukset ovat julkisia vasta keskusvaalilautakunnan ilmoittaessa vaalin
järjestämisestä, paikasta ja ajankohdasta 4 § mukaisesti.
8 § Luettelo äänioikeutetuista
Keskusvaalilautakunnan sihteeri laatii luettelon äänioikeutetuista seitsemän (7) vuorokautta ennen
vaaleja, keskusvaalilautakunnalle vahvistettavaksi.
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Opiskelija voi tarkistaa äänioikeutensa opiskelijakunnan toimistolta.
9 § Vaalin järjestämättä jättäminen
Jos vaaleissa on yhtä monta tai vähemmän hyväksyttyä ehdokasta kuin täytettäviä edustajan
paikkoja, valitaan ehdokkaat suoraan edustajiston jäseniksi.
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän kuin vaaleissa on täytettäviä edustajan paikkoja,
keskusvaalilautakunta kokoontuu päättämään täytevaalien järjestämisestä.
10 § Vaalitilaisuus
Vaalitoimitsijat pitävät vaalitoimituksesta pöytäkirjaa, johon merkitään vaalitoimituksen kulkuun
olennaisesti vaikuttaneet seikat ja mahdolliset tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat
vaalitoimituksessa läsnä olleet vaalitoimitsijat. Pöytäkirja on vaalitoimituksen päättyessä mukana
luovutettava keskusvaalilautakunnalle.
11 § Äänestyksen toimittaminen
Vaaleissa äänioikeutettu jäsen saa henkilökohtaisen linkin ja kertakäyttöisen tunnukset
äänestysjärjestelmään, joka toimitetaan jäsenen henkilökohtaiseen koulun sähköpostiosoitteeseen.
12 § Edustajien valinta
Edustajistoon valitaan suoraan kaksikymmentäyksi (21) suurimman vertailuluvun saanutta henkilöä.
Edustajistoa täydennetään, mikäli edustaja eroaa tai hänet katsotaan eronneeksi edustajistosta.
Edustajistoa täydennetään alun perin edustajiston ulkopuolelle jääneistä ehdokkaista siten, että
seuraavaksi suurimman vertailuluvun saanut nousee ensimmäisenä edustajistoon. Edustajistoa
täydennetään vaalien ehdokkailla, kunnes edustajisto on täysilukuinen.
Edustajiston täytevaalit järjestetään edustajiston ollessa vajaalukuinen. Täytevaaleja ei tarvitse
järjestää, kun edustajiston toimikautta on jäljellä enintään neljä (4) kuukautta.
13 § Ääntenlasku
Kun vaalitoimitus on päättynyt, sähköinen äänestysjärjestelmä suljetaan ja vaalitoimitsijat
toimittavat äänestystulokset keskusvaalilautakunnalle.
Keskusvaalilautakunta toimittaa äänivaltaisena äänestyksen tuloksen toteamisen.
Annettujen äänien mennessä tasan, järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen todetaan
edustajistoon valitut henkilöt.
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, ja
annettujen äänien lukumäärä.
Ääntenlaskennan jälkeen keskusvaalilautakunta määrää voimaan vaalin tuloksen viimeistään
seuraavana arkipäivänä. Tulos tiedotetaan jäsenistölle opiskelijakunnan www–sivuilla.
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14 § Vaaleista valittaminen
Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle vaalin kulusta,
ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden
kuluessa vaalin tuloksen voimaan määräämisestä.
Vaalissa syntyneet asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa, kunnes valitusaika on kulunut umpeen
ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu.
15 § Ohjesäännön voimassaolo
Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja sen muuttamisesta päättää edustajisto.

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt edustajisto kokouksessaan 08/2017 (14.11.2017).
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