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Luku 1 - YLEISTÄ
1 § SOVELTAMINEN
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen
lisäksi tämän vaaliohjesäännön määräyksiä. Vaaliohjesääntöä voidaan käyttää myös soveltuvin osin
järjestettäessä opiskelijakunnan jäsenistön keskuudessa jäsenäänestys.
Tämän vaaliohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalin järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä.
2 § ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTÄMINEN
Edustajistovaalissa ja jäsenäänestyksessä on äänioikeus opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella
opiskelijakunnan varsinaisella henkilöjäsenellä. Tarvittaessa jäsenvelvoitteen suorittaminen on pystyttävä
todistamaan.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys on salainen.
3§ VAALIKELPOISUUS
Vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet.
Luku 2 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA
4§ KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston asettama keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan
toimikausi jatkuu seuraavan keskusvaalilautakunnan nimeämiseen asti.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu edustajiston nimeämänä puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä.
Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi asettua
ehdolle vaaleissa. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan
toiminnanjohtaja tai tämän estyneenä ollessa muu keskusvaalilautakunnan nimeämä henkilö.
Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä. Keskusvaalilautakunta
asetetaan siten, että edelliseen edustajistovaaliin osallistuneet vaaliliitot tulevat mahdollisimman kattavasti
edustetuiksi. Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt,
varapuheenjohtaja. Kutsu ensimmäiseen kokoukseen on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen
kokousta. Muiden kokousten koollekutsumistavasta keskusvaalilautakunta päättää ensimmäisessä
kokouksessaan.
Keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla. Keskusvaalilautakunta asettaa vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen edustajistovaalin toimittamista varten tarpeelliseksi katsomansa määrän
vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsijoiden tulee olla opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä tai työntekijöitä.
Tarvittaessa myös keskusvaalilautakunnan jäsenet voivat toimia vaalitoimitsijoina. Vaalitoimitsijoiden
nimityksestä ilmoitetaan opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla.
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Keskusvaalilautakunnan päätösvalta vaaleihin lakkaa, kun vaalin tulos on julkistettu ja vaalista säädetty
valitusaika on kulunut umpeen tai kun mahdollisesti tehdyt valitukset on ratkaistu.
5§ VAALIKUULUTUS
Keskusvaalilautakunta antaa vaalitoimituksesta kuulutuksen viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28)
vuorokautta ennen vaaleja opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla. Keskusvaalilautakunta päättää muista
kuulutuksen julkaisutavoista. Keskusvaalilautakunta voi antaa tarvittaessa määräykset vaalimainonnasta.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mistä vaalista on kyse
2. montako edustajaa valitaan tai mistä asiasta tai asioista muuten äänestetään
3. milloin vaalit järjestetään
4. ketkä ovat vaalikelpoisia
5. milloin ja miten ehdolle voi asettua
6. minne ehdokasasetteluasiakirjat ja vaaliliiton perustamisasiakirjat on jätettävä
7. miten vaaliliiton voi perustaa
Kuulutuksen yhteydessä tai viimeistään, kun ehdokasluettelo julkaistaan, on lisäksi ilmoitettava
8. ketkä ovat vaalissa äänioikeutettuja
9. missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä
10. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä
11. missä ja milloin mahdollinen ennakkoäänestys järjestetään
12. mahdollinen äänestysaluejako ja kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti ja aukioloaika
13. määräykset vaalimainonnasta ja -kampanjoinnista
6 § VAALILUETTELO
Keskusvaalilautakunta laatii luettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä. Vaatimukset vaaliluetteloon
tehtävistä oikaisuista on esitettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen
äänestyksen alkamista. Keskusvaalilautakunnan tulee ratkaista oikaisuvaatimukset viipymättä edellä mainitun
määräajan päätyttyä.
Luku 3 – EHDOLLE ASETTUMINEN
7§ EHDOKASASETTELU
Ehdolle voi asettua joko sitoutumattomana tai vaaliliitossa. Ilmoitusten jättämiseen tulee olla mahdollisuus
vähintään neljäntoista (14) ja enintään kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden ajan.
Yksittäisen ehdokkaan ehdolleasettumisasiakirjassa saa olla vain yksi (1) ehdokas. Siinä on mainittava ainakin
ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika ja opiskelijaryhmätunnus täydellisinä.
Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan vakuutus omasta vaalikelpoisuudestaan, suostumus ehdokkuuteen,
mahdollisen vaaliliiton nimi johon ehdokas kuuluu ja sitoumus toimia vaaliohjesäännön hengen mukaan.
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VAALILIITTO
Vaaliliitto on useamman kuin yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan
ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliittoon voi kuulua korkeintaan niin monta ehdokasta kuin vaalissa on varsinaisia
valittavia. Vaaliliitossa on annettava yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuus toimia
vaaliliiton asiamiehenä. Myös asiamies voi olla ehdolla. Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä
(1) vaaliliitossa.
Vaaliliiton perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja, jonka asiamies allekirjoittaa kaikkien vaaliliittoon
kuuluvien puolesta. Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton ja asiamiehen nimi. Vaaliliiton
perustamisasiakirja ja siinä olevat tiedot ovat julkisia heti kun se on keskusvaalilautakunnan vahvistaman
menettelyn mukaisesti jätetty. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla
kaupallinen tai muuten sopimaton. Vaaliliiton asiamies toimittaa kootusti kaikkien vaaliliittoon kuuluvien
ehdokkaiden ehdolleasettamisasiakirjat täydellisinä määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnan
vahvistaman menettelyn mukaisesti.
Mikäli vaaliliiton nimi ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on keskusvaalilautakunnalla oikeus hylätä nimi ja
määrittää uusi vaatimusten mukainen nimi sen enempää asianomaisia ehdokkaita kuulematta. Kuitenkin
ehdokas tai vaaliliitto on otettava mukaan ehdokaslistojen yhdistelmään, mikäli siihen kuuluvat ehdokkaat ovat
opiskelijakunnan säännöstön mukaan vaalikelpoisia ja asiakirjat
muutoin oikein laaditut.
Kaikki asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle ehdolle asettumisajan päättymiseen mennessä.
Keskusvaalilautakunta käsittelee ehdokashakemukset välittömästi viimeisenä ilmoittautumisten jättöpäivänä.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistojen
yhdistelmään otettavaksi ne ehdokkaat ja vaaliliitot, joita koskevat asiakirjat ovat laadittu oikein ja jätetty
keskusvaalilautakunnalle määräajassa. Tämän jälkeen ehdokaslista on julkinen.
Ehdolle asettumisajan päätyttyä ei ehdokkuutta voi perua. Samoin jo muodostettua vaaliliittoa ei voi perua.
Kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa keskusvaalilautakunta ratkaisee kiistanalaisuudet ja vastaa muutenkin
vaaliohjesäännön tulkinnasta.
8 § EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ
Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, keskusvaalilautakunnan on
laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä seuraavassa järjestyksessä:
1) ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse
2) tämän jälkeen tulevat vaaliliitot arvotussa järjestyksessä
 vaaliliiton ehdokkaat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä
3) otsakkeen ”Sitoutumattomat” alle tulevat vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat sukunimen mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.
Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on viipymättä julkaistava opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla, internetsivuilla ja muissa keskusvaalilautakunnan päättämissä paikoissa. Riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä on
järjestettävä vaalitoimitsijoiden käyttöön.
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9 § VAALIMAINONTA JA –KAMPANJOINTI
Kaiken vaalimainonnan ja vaalikampanjoinnin tulee tapahtua hyvän maun rajoissa, keskusvaalilautakunnan
ohjeita sekä vaaliohjesääntöä noudattaen. Häiritsevä vaalimainonta on kielletty. Häiritseväksi voidaan laskea
esimerkiksi sähköpostilistan normaalia käyttöä hankaloittava mainonta tai häiritsevää meteliä aiheuttava
mainonta. Kajaanin ammattikorkeakoulun sähköpostilistojen käyttäminen vaalimainontaan ja kampanjointiin
on kielletty pois lukien opiskelijakunnan yleinen vaalitiedottaminen. Häiritseväksi mainonnaksi voidaan laskea
myös muiden ehdokkaiden tai vaaliliittojen saattaminen epäedulliseen asemaan oman vaalimainonnan
yhteydessä.
Luentoja ja opetustoimintaa häiritsevä vaalimainonta on kielletty. Kiinteistöjä vahingoittava vaalimainonta tai
vaalimainosten kiinnittäminen on kielletty, poikkeuksena keskusvaalilautakunnan vaalimainonnalle
määrittämät alueet. Keskusvaalilautakunta voi antaa lisäohjeita vaalimainonnasta ja tarkennuksia näiden
ohjeiden tulkinnasta julkaisemalla ne opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla. Lisäksi nämä tiedot
lähetetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse vaaliliittojen asiamiehille ja kaikille ehdokkaille.
Luku 4 – EDUSTAJISTOVAALI
10 § VAALIN TOIMITTAMINEN
Edustajistovaali toimitetaan joka vuosi loka-marraskuun aikana. Vaali järjestetään yhtenä (1) Kajaanin
ammattikorkeakoulun työpäivänä. Vaali järjestetään samana päivänä kaikissa ammattikorkeakoulun
toimipisteissä. Erityisestä syystä keskusvaalilautakunta voi päättää, että jossakin toimipisteessä vaali
järjestetään saman kalenteriviikon sisällä jonakin toisena ammattikorkeakoulun työpäivänä. Edustajisto voi
myös päättää vaalien toimittamisesta useampana päivänä.
Vaali voidaan suorittaa suljetun lippuäänestyksen lisäksi myös sähköisesti, mikäli sähköinen äänestys täyttää
lain määräykset ja keskusvaalilautakuntaa hyväksyy sen käytettäväksi.
SÄHKÖINEN VAALI
Sähköinen vaali toteutetaan keskusvaalilautakunnan hyväksymällä sovelluksella. Äänestämisen on
tapahduttava vaalisalaisuus säilyttäen ja äänestäjän henkilöllisyys on varmistettava (esim. kirjautuminen
opiskelijatunnuksen avulla). Useamman äänen antaminen on estetty.
Jos äänestystä varten perustetaan äänestyspisteitä, on vaalitoimitsijoiden huolehdittava, että äänestäjä antaa
äänensä vaalisalaisuuden säilyttäen. Vaalitoimitsijat avustavat mahdollisissa ongelmatilanteissa äänestäjiä.
PERINTEINEN PAPERILOMAKKEIN TOTEUTETTAVA VAALI
Keskusvaalilautakunta laatii ja painattaa vaalissa käytettävän äänestyslipun. Äänestyslipussa on oltava
merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa sitä käytetään sekä paikat valitsijan kannattamien ehdokkaiden
merkitsemistä varten. Äänestysliput tulee laskea ennen vaalitilaisuuden alkua.
Vaalitilaisuus järjestetään keskusvaalilautakunnan tarkoitusta varten erikseen varaamassa tilassa. Tilassa tulee
olla mahdollisuus täyttää äänestyslippu siten, että vaalisalaisuus säilyy. Vaalitoimituksen aikana on ainakin
kahden (2) vaalitoimitsijan oltava vaalihuoneistossa läsnä.
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Vaalitoimitsijat pitävät vaalitoimituksesta pöytäkirjaa, johon merkitään vaalitoimituksen kulku ja
mahdolliset tapahtumat ja tehdyt toimenpiteet. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä
olleet vaalitoimitsijat. Pöytäkirja on vaalitoimituksen päättyessä luovutettava keskusvaalilautakunnalle.
Vaalitoimituksen alkaessa on vaalitoimitsijalla oltava varattuna riittävästi vaaliluetteloita, ehdokaslistojen
yhdistelmiä sekä luvultaan laskettu määrä äänestyslippuja. Ehdokaslistojen yhdistelmiä on erityisesti asetettava
nähtäväksi sinne, missä äänestäjän on tehtävä äänestyslippuun merkintä.
Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen vaaliuurnan ja vaalileimasimen. Uurnan tulee olla tyhjä
äänestyksen alkaessa. Tämä todetaan paikalla olevien vaalitoimitsijoiden ja ensimmäisen äänestäjän toimesta.
Tämän jälkeen vaaliuurna sinetöidään.
Vaalitoimitsijoiden on valvottava, että vaalitilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei harjoiteta ehdokkaiden
mainontaa tai muuta vaalitulokseen vaikuttavaa toimintaa. Vaalitoimitsijat eivät saa vaalin aikana antaa
sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava
äänestäjille tietoja tästä vaaliohjesäännöstä ja muista vaalia koskevista opiskelijakunnan päätöksistä ja ohjeista.
11 § ÄÄNESTYKSEN TOIMITTAMINEN
Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava vaalitilaisuudessa. Voidakseen käyttää
äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä vaaliluettelossa ja äänestäjän todistaa
henkilöllisyytensä virallisella henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai opiskelijakunnan kuvallisella jäsenkortilla.
Äänestäjän äänioikeus on tarkastettava ennen äänestyslipun luovuttamista.
Mikäli äänestäjän nimeä ei esiinny vaaliluettelossa, mutta hän pystyy todistamaan äänioikeutensa, voidaan
äänestäjälle myöntää äänioikeus läsnä olevien vaalitoimitsijoiden yksimielisellä päätöksellä. Päätös on
kirjattava vaalitoimitsijoiden pitämään pöytäkirjaan ja äänestäjä merkittävä vaaliluetteloon.
Vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi vaalisalaisuuden säilyttäen tehdä merkintänsä
äänestyslippuun ja että sitä varten tarpeelliset apuneuvot ovat käytettävissä.
Vaalitoimitsijat tekevät merkinnän äänioikeuden käyttämisestä luetteloon äänioikeutetuista. Merkintä
tehdään, kun äänestäjälle luovutetaan äänestyslippu. Mikäli äänioikeutettu ei kykene äänestämään ilman apua,
toimii hänen avustajanaan vaaliasiamies, joka ei saa vaikuttaa äänestyspäätökseen.
Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa merkittyyn paikkaan sen ehdokkaan numero tai jäsenäänestyksessä
sen vaihtoehdon numero tai muu keskusvaalilautakunnan vahvistama merkintä, jota hän haluaa äänestää.
Muita merkintöjä ei äänestyslippuun saa tehdä. Merkittyään ehdokkaan numeron tai muun
keskusvaalilautakunnan vahvistaman merkinnän äänestyslippuun, on äänestäjän vietävä se taitettuna
vaalitoimitsijalle leimattavaksi sekä tämän jälkeen pudotettava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin
katsotaan äänestäjän käyttäneen äänioikeuttaan.
Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalitoimitsijoilta annettuaan ensin
takaisin entisen äänestyslippunsa, joka on tuhottava. Äänestyslipun tuhoaminen on merkittävä pöytäkirjaan.
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12 § ÄÄNTEN LASKEMINEN
Kun vaalitoimitus on päättynyt, keskusvaalilautakunta toimittaa päätösvaltaisena ääntenlaskennan.
Keskusvaalilautakunta voi nimetä tehtävään tarpeelliseksi katsomansa määrän avustajia.
Laskennan aluksi äänet otetaan uurnasta ja lasketaan avaamattomina. Samoin lasketaan äänioikeuttaan
käyttäneiden lukumäärä. Tietojen tulee täsmätä tilaisuudessa tehtyjen pöytäkirjojen kanssa. Tämän jälkeen
äänestysliput avataan, tarkastetaan ja lasketaan. Ne äänestysliput, joita ehdotetaan hylättäviksi, erotetaan eri
ryhmäksi. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokaslistan hyväksi annetut liput ryhmitellään
erilleen.
Äänestyslippu on hylätty, jos
1. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa äänestyslippua
2. äänestyslippu on leimaamaton
3. ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei yksiselitteisesti ilmene, mitä ehdokasta äänestäjä on
tarkoittanut
4. äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki
5. äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä kirjaimia, ylimääräisiä numeroita
tai piirros.
Äänestyslippu ei ole hylätty, jos
6. äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on
tarkoittanut
7. äänestysmerkintä on yksiselitteisesti yliviivattu ja uusi äänestysmerkintä on selvästi kirjoitettu
8. numero on alleviivattu tai sen perässä on piste
9. numero on ilmaistu kirjaimin
10. ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksiselitteinen.
Hylkäämisestä päättää keskusvaalilautakunta.
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, annettujen
äänestyslippujen kokonaismäärä sekä lippujen lukumäärä kussakin ryhmässä.
13 § VAALIN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN
Jos edustajistovaalia varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa valittavia,
keskusvaalilautakunta julistaa nämä ehdokkaat valituiksi.
Vaalissa annetut äänet ja vaalin tulos todetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa viimeistään seuraavana
päivänä vaalin päättymisen jälkeen.
VERTAILULUKU
Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen vertailulukunsa.
Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden
keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaaliliiton ensimmäiselle ehdokkaalle
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vertailuluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3), jne. Näin
laskettu vertailuluku on lopullinen vertailuluku.
Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertailulukujensa mukaan. Saman vertailuluvun saaneiden
keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen julistetaan valituiksi suurimman vertailuluvun saaneista
lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja.
EDUSTAJISTON TÄYDENTÄMINEN
Milloin vaalissa valittu eroaa tai on esteellinen tai estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä, ei täytä
opiskelijakunnan jäsenvaatimuksia tai tulee valituksi hallitukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen
lopullisen vertailuluvun mukaan siitä vaaliliitosta, johon kyseinen jäsen kuului. Ellei varajäsentä voida tällä
tavoin määrätä, kutsutaan tilalle ehdokas, jolla valituksi tulleiden jälkeen on suurin lopullinen vertailuluku.
Uudeksi varajäseneksi otetaan vertailulukujen osoittamassa järjestyksessä seuraava, jota ei ole jo valittu
vaaliliitosta edustajaksi tai varajäseneksi.
Estyneeksi katsotaan henkilö, joka on viimeistään kyseessä olevaa kokousta edeltävänä päivänä kirjallisesti
ilmoittanut estyneisyydestään ja sen kestoajasta opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtajalle. Estyneeksi
katsotaan myös henkilö joka jättää saapumatta edustajiston kokoukseen.
Pysyvästi estyneeksi tai pysyvästi esteelliseksi katsotaan henkilö, jonka estyneisyys tai esteellisyys kestää
edustajiston toimikauden loppuun tai kauemmin.
Luku 5 – MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
14 § 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. väkivallalla tai uhkaamalla estää toista äänestämästä
5. pakottaa toisen äänestämään
6. tuhoaa edustajistovaalin vaalimainoksia.
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden neljäksi (4) vuodeksi ja voidaan
keskusvaalilautakunnan aloitteesta haastaa oikeuteen.
15 § VALITTAMINEN
Vaalitoimitsijan toimenpiteestä tai päätöksestä saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti valittaa
keskusvaalilautakunnalle ennen vaalitoimituksen päättymistä. Keskusvaalilautakunnan päätöksestä voi
opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen valittaa opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla 10 vuorokauden
kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta.
16 § VAALIASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN
Vaalissa syntyneet äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa kunnes valitusaika on
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kulunut umpeen ja mahdollisesti tehdyt valitukset ovat ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään
opiskelijakunnan arkistoon ja äänestysliput tuhotaan.
17 § JÄSENÄÄNESTYKSEN MÄÄRÄYKSET JA TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN
Jäsenäänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin niitä määräyksiä, mitä edustajistovaalista on tässä
ohjesäännössä annettu. Lisäyksistä ja muutoksista päättää äänestyskohtaisesti keskusvaalilautakunta
vaalikuulutuksen antamiseen mennessä.
Kun jäsenäänestys on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta äänten laskennan. Jäsenäänestyksessä
annettujen äänten laskenta tapahtuu soveltuvin osin samalla tavalla kuin edustajistovaalin osalta on määrätty.
18 § VOIMASSAOLO
Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi. Ohjesääntöön tehtävistä muutoksista päättää
opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ohjesääntö tulee voimaan heti, kun
edustajisto on sen hyväksynyt.
Ohjesääntö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.9.2015.
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