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I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
1 § Vaalijärjestyksen voimassaolo
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa
sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän
vaaliohjesäännön 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.
Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.
3 § Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen opiskelijajäsenen vaalissa on jokainen Lapin ammattikorkeakoulun päätoiminen
opiskelija. Mikäli valituksi tullut opiskelijajäsen menettää vaalikelpoisuutensa toimikauden aikana,
hänen ei tarvitse erota luottamustoimestaan, paitsi jos opiskelijajäsen ei enää opiskele Lapin
ammattikorkeakoulussa.
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaliin vaalikelpoisuus määritellään
opiskelijakunnan säännöissä.

II LUKU - KESKUSVAALILAUTAKUNTA
4 § Vaalilautakunta ja sen tehtävät
Keskusvaalilautakunta (myöhemmin vaalilautakunta) toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja
jäsenäänestykset.
Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.
Edustajisto nimeää vaalilautakuntaan neljästä (4) kuuteen (6) henkilöä. Lisäksi edustajisto voi
nimetä vaalilautakuntaan kaksi (2) varajäsentä, mikäli vaalilautakuntaan valituista henkilöistä
estyy kesken vaalilautakuntakauden toimimaan tehtävässä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan
sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai vaalilautakunnan itse nimeämä henkilö.
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Vaalilautakunnan tehtävänä on:
1.
2.
3.
4.

Järjestää edustajistovaali
Järjestää mahdolliset opiskelijakunnan jäsenäänestykset
Päättää edustajistovaaliin ja jäsenäänestykseen liittyvistä asioista
Todeta vaalien ehdokkaat sekä julkistaa vaalein valitut henkilöt

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.
Keskusvaalilautakunnan jäsenillä sekä vaalitoimitsijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus
vaalijärjestelyihin liittyvistä asioista.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi asettua ehdolle vaaleissa.
5 § Vaalilautakunnan kokoontuminen
Vaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
vaalilautakunnan varapuheenjohtaja. Vaalilautakunnan kokoukset voidaan järjestää
opiskelijakunnan säännöissä määrittelemillä tavoilla. Kutsu ja asialista vaalilautakunnan
kokoukseen on lähetettävä kaikille vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tämän ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen vähintään viittä (5) vuorokautta ennen kokousta.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan
lukien vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä.
Jokaisella vaalilautakunnan jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
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
6 § Vaalikuulutus
Vaalilautakunta antaa vaalikuulutuksen viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta
ennen vaalia vaalilautakunnan itse määrittelemällä tavalla.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. Mistä vaalista tai jäsenäänestyksestä on kyse
2. Montako edustajaa valitaan tai mistä asiasta tai asioista muuten äänestetään
3. Milloin ja miten vaali tai jäsenäänestys järjestetään
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4. Milloin ja miten ennakkoäänestys järjestetään
5. Äänestyspaikkojen sijainti ja/tai äänestysmenetelmä
6. Ketkä ovat vaalikelpoisia
7. Missä vaaliasiakirjoja jaetaan
8. Minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä
9. Ketkä ovat vaalissa tai jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja
10. Missä ja milloin vaaliluettelo pidetään nähtävänä
11. Minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä
12. Missä tämä vaalijärjestys ja muu vaalia tai jäsenäänestystä varten tarpeellinen materiaali
on saatavilla
7 § Edustajistovaalin ajankohta
Opiskelijakunnan edustajistovaalit toimitetaan joka vuosi vähintään kahtena peräkkäisenä
arkipäivänä vaalilautakunnan määrittelemänä aikana. Vaalissa valitaan edustajistoon jäsenet
seuraavaksi kalenterivuodeksi opiskelijakunnan vaalikelpoisten jäsenten keskuudesta.
Vaalilautakunta määrää ennakko- ja varsinaisen vaalitilaisuuden ajat ja paikat.
8 § Ehdolle asettautuminen
Ehdolle voi asettua opiskelijakunnan jäsen joko sitoutumattomana tai vaaliliitossa. Yksittäisen
ehdokkaan ehdolleasettumisasiakirjassa saa olla vain yksi (1) ehdokas.
Ehdolleasettumisasiakirjassa on mainittava: ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika ja
opiskelijanumero täydellisinä. Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan vakuutus omasta
vaalikelpoisuudestaan, suostumus ehdokkuuteen, mahdollisen vaaliliiton nimi johon ehdokas
kuuluu ja sitoumus toimia vaaliohjesäännön hengen mukaan.
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 valittavia.
Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon kerralla.
Vaaliliitossa on annettava yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuus
toimia vaaliliiton asiamiehenä. Myös asiamies voi olla ehdolla.
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. Vaalilautakunta voi vaatia vaaliliittoa vaihtamaan nimensä ja mikäli
vaaliliitto ei ehdota kehotuksesta huolimatta uutta nimeä vaalilautakunta voi nimetä
vaaliliiton asianmukaisesti.
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-

Vaaliliiton asiamies toimittaa kootusti kaikkien vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden
ehdolleasettamisasiakirjat täydellisinä määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnan
vahvistaman menettelyn mukaisesti.

Ehdolle asettautuminen voidaan tehdä myös sähköisesti, jos vaalilautakunta niin
päättää. Ilmoittautuminen tehdään keskusvaalilautakunnan hyväksymällä tavalla, jolla lähettäjän
henkilöllisyys pystytään todentamaan.
9 § Ehdokasasettelu
Vaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt vaaliasiakirjat ja hyväksyy vaaliin ne ehdokkaat, 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 vähintään kolme (3) arkipäivää.
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, vaalilautakunta muodostaa
heistä ehdokasluettelon. Ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta
kaksi (2).
Ehdokasluettelo julkaistaan viipymättä vaalilautakunnan päättämissä paikoissa. Samassa
yhteydessä vaalilautakunta julkaisee listan äänestyspaikoista ja/tai käytetystä
äänestysmenetelmästä, sallitut äänestysmerkinnät ja antaa mahdolliset määräykset
vaalimainonnasta. Kolmannessa ja neljännessä momentissa mainituista päätöksistä on
välittömästi tiedotettava.
Ehdolleasettumisajan päätyttyä ei ehdokkuutta eikä muodostettuja vaaliliittoja voi enää perua.
Kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa vaalilautakunta ratkaisee kiistanalaisuudet ja vastaa
muutenkin vaaliohjesäännön tulkinnasta.
10 § Vaaliluettelo
Vaalilautakunta laatii vaaliluettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen vaalia. Jäsenet voivat vaatia vaalilautakunnalta oikaisua
vaaliluetteloon ennen tätä määräaikaa.
Vaaliluetteloon voidaan vaalipäivänä merkitä äänioikeutettu, joka pystyy osoittamaan
suorittaneensa jäsenvelvoitteensa äänestysajankohtaan mennessä.
11 § Vaalitoimitsijat
Vaalilautakunnalla on velvollisuus asettaa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen vaalin tai
jäsenäänestyksen järjestämistä tarpeelliseksi katsomansa määrän vaalitoimitsijoita.
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Vaalilautakunta huolehtii siitä, että vaalitoimitsijoille järjestetään koulutus vaalitoimitsijan tehtävien
hoitamista varten.
12 § Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään kuten varsinaisesta vaalista jäljempänä todetaan.
Ennakkoäänestyksessä annetut äänet säilytetään erillisessä paikassa, kuin varsinaisena
vaalipäivänä annetut äänet. Ennakkoäänet ja ennakkoäänestyspöytäkirja säilytetään lukitussa
paikassa ja äänet lasketaan vasta varsinaisen vaalipäivän jälkeen.
13 § Varsinainen vaali tai jäsenäänestys
Varsinainen vaali tai jäsenäänestys toimitetaan uurnavaalina jokaisella opetusministeriön
vahvistamalla Lapin ammattikorkeakoulun toimipaikkakunnalla ja/tai sähköisenä vaalina.
Äänestyspaikkoja on kullakin toimipaikkakunnalla vaalilautakunnan tarpeelliseksi arvioima määrä,
kuitenkin siten että kaikilla äänioikeutetuilla on mahdollisuus päästä äänestyspaikalle ilman
kohtuutonta vaivaa. Äänestys järjestetään vähintään yhtenä (1) arkipäivänä ja sen tulee kestää
varsinaisena vaalipäivänä vähintään neljä (4) tuntia yhdessä äänestyspisteessä.
Vaalilautakunta laatii vaalissa tai jäsenäänestyksessä käytettävän äänestyslipun.
Äänestyslipussa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa tai jäsenäänestyksessä sitä
käytetään sekä paikka äänestäjän kannattaman ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon
merkitsemistä varten.
Jos käytetään sähköistä vaalitapaa, vaalilautakunta valitsee sähköisessä vaalissa käytettävät
menetelmät.
14 § Vaalihuoneisto

Kohta koskee ainoastaan uurnavaalia.

Vaalitoimitsijat asettavat vaalihuoneistoon nähtäväksi riittävän määrän ehdokasluetteloita tai
jäsenäänestystä toimitettaessa selkeitä eri äänestysvaihtoehdot sisältäviä ilmoituksia.
Erityisesti ehdokasluettelo tai ilmoitus asetetaan nähtäväksi sinne, missä äänestäjä tekee
merkinnän äänestyslippuun.
Vaalitoimitsijat huolehtivat siitä, että merkinnän tekemistä varten tarvittavia apuvälineitä on
käytettävissä.
15 § Vaalitoimituksen valvonta

Kohta koskee ainoastaan uurnavaalia.

Vaalitoimituksen aikana tulee äänestyspaikalla olla jatkuvasti läsnä vähintään kaksi (2)
vaalitoimitsijaa valvomassa vaalitoimitusta.
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Äänestyksen alkaessa ensimmäinen äänestäjä ja paikalla olevat vaalitoimitsijat toteavat, että
uurna on tyhjä, mikä merkitään äänestyspaikan vaalipöytäkirjaan. Tämän jälkeen vaalitoimitsijat
sinetöivät uurnan.
Vaalitoimitsijat valvovat, ettei äänestyspaikalla tapahdu minkäänlaista mainontaa tai muuta
vaaliyllytystä ja että äänestäjä voi tehdä merkinnän äänestyslippuun vaalisalaisuuden säilyttäen.
Vaalitoimitsijat eivät saa antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan.
Vaalitoimitsijoiden on pyydettäessä annettava äänestäjille tietoja tämän vaalijärjestyksen ja
opiskelijakunnan muun edustajistovaalia tai jäsenäänestystä koskevan säännöstön määräyksistä.
Vaalitoimitsijat pitävät vaalitoimituksesta vaalipöytäkirjaa, johon merkitään vaalitoimituksen
kulkuun oleellisesti vaikuttaneet seikat ja tehdyt päätökset.
Vaalipöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä olleet vaalitoimitsijat poistuessaan
lopullisesti äänestyspaikalta tai äänestyksen päättyessä. Pöytäkirja ja äänestysliput luovutetaan
viipymättä vaalitoimituksen päätyttyä muiden vaalissa tai jäsenäänestyksessä syntyneiden
asiakirjojen mukana vaalilautakunnalle.
16 § Äänioikeuden toteaminen

Kohta koskee ainoastaan uurnavaalia.

Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, tulee ilmoittautua vaalitoimitsijoille
äänestyspaikalla ja todistaa henkilöllisyytensä, sekä äänioikeutensa opiskelijakunnan jäsenkorttia
näyttämällä. Vaalitoimitsijat luovuttavat äänioikeutetulle äänestyslipun ja tekevät vaaliluetteloon
selkeän merkinnän äänioikeuden käyttämisestä.
Vaalitoimitsijoiden on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua luovuteta muulle kuin
äänioikeutetulle.
Mikäli äänestäjän nimeä ei esiinny vaaliluettelossa, mutta äänestäjä on omasta mielestään
äänioikeutettu, voidaan hänen vaalilippunsa sulkea erilliseen kirjekuoreen kirjoittaen äänestäjän
nimen sekä opiskelijanumeron kirjekuoren päälle ja tiputtaen kirjekuori vaaliuurnaan. Ennen
ääntenlaskua vaalilautakunta todentaa äänestäjän äänikelpoisuuden. Jos äänestäjä on
äänikelpoinen, otetaan hänen vaalilippunsa kuoresta ja se sekoitetaan muiden annettujen äänien
joukkoon säilyttäen vaalisalaisuus. Jos todetaan, että äänestäjä ei ole äänikelpoinen, tuhotaan
hänen antama äänensä aukaisematta kuorta.
17 § Äänestysmerkinnän tekeminen

Kohta koskee ainoastaan uurnavaalia.

Äänestäjä merkitsee äänestyslipussa olevaan paikkaan selkeästi luettavalla käsialalla sen
ehdokkaan tai vaihtoehdon numeron tai muun vaalilautakunnan vahvistaman merkinnän, jota hän
haluaa äänestää. Muita merkintöjä ei äänestyslippuun saa tehdä.
Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalitoimitsijalta
annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on mitätöitävä sekä liitettävä ja merkittävä
vaalipöytäkirjaan.
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Mikäli äänestäjä ei kykene äänestämään ilman apua, joku vaalitoimitsijoista toimii hänen
avustajanaan.
Vaalitoimitsija ei saa mitenkään vaikuttaa äänestyspäätökseen.
18 § Äänestyslipun leimaaminen

Kohta koskee ainoastaan uurnavaalia.

Merkittyään ehdokkaan numeron tai muun vaalilautakunnan vahvistaman merkinnän
äänestyslippuun äänestäjä tuo sen taitettuna vaalitoimitsijalle leimattavaksi ja pudottaa leimatun
äänestyslipun vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan äänioikeutetun käyttäneen äänioikeutensa.
19 § Ääntenlaskenta
Poislukien kohdan seitsämän, kohdan säädökset koskevat ainoastaan uurnavaalia.
Ääntenlaskennan suorittaa vaalilautakunta kokouksessaan heti vaalitoimituksen päätyttyä.
Ehdolle asettuneet eivät saa osallistua ääntenlaskuun. Vaalilautakunta voi nimetä tarpeellisen
määrän avustajia ääntenlaskentaan. Jos vaalilautakunnassa on jäseniä, jotka ovat asettuneet
ehdolle vaaleissa, eivät he saa olla mukana ääntenlaskussa. Ääntenlaskenta suoritetaan
seuraavasti:
1. Kaikki vaaleissa annetut äänet lasketaan avaamattomina ja verrataan niiden lukumäärää
vaaliluettelon mukaan äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärään.
2. Äänestysliput avataan ja tarkastetaan. Virheellisiksi arvioidut äänestysliput erotetaan eri
ryhmäksi.
3. Hyväksytyt äänestysliput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan tai vaihtoehdon
hyväksi annetut äänet ryhmitellään erilleen.
4. Vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä,
annettujen äänien kokonaismäärä, sekä kunkin ehdokkaan tai vaihtoehdon hyväksi
annettujen äänien lukumäärä.
5. Vaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä.
6. Lasketaan vaalin tulos.
7. Vaalilautakunta määrää vaalin tuloksen ja julkistaa sen välittömästi itse määrittelemällään
tavalla.
20 § Äänestyslippujen hylkääminen

Kohta koskee ainoastaan uurnavaalia.

Äänestyslippu hylätään, jos
1. Äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan vahvistamaa äänestyslippua
2. Äänestyslipussa ei ole vaalileimaa
3. Ehdokkaan tai vaihtoehdon numero tai muu merkintä on merkitty epäselvästi niin, ettei
siitä yksiselitteisesti ilmene, mitä ehdokasta tai vaihtoehtoa se tarkoittaa
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4. Äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä kirjaimia, ylimääräisiä
numeroita tai piirros
5. Numero tai merkintä on tehty väärään paikkaan
6. Äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki
7. Numero tai merkintä on tehty äänestyslipun kääntöpuolelle
Äänestyslippua ei hylätä, jos
8. Äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä
on tarkoittanut
9. Merkintä on yksiselitteisesti yliviivattu ja uusi selvä merkintä on kirjoitettu
10. Merkintä on alleviivattu tai sen perässä on piste
11. Merkintä on ilmaistu kirjaimin
12. Ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksiselitteinen.
21 § Sähköinen äänestys
Vaalit voidaan toteuttaa kokonaan sähköisenä. Vaalilautakunta antaa vaalijulistuksen yhteydessä
ohjeet sähköisten vaalien järjestelyistä sekä menettelytavoista poikkeustilanteissa.
Alla olevien vaatimuksien täyttymistä arvioi vaalilautakunta. Käytettävän vaalijärjestelmän tulee
toteuttaa seuraavat ehdot:
1. Äänestäjän äänestyslaitteen ja keskuskoneen välillä käytetään riittävää tietoturvaa
2. Äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen äänestämistä esimerkiksi koulun
sähköpostiosoitteella tai opiskelijanumerolla, joka on henkilökohtainen.
3. Äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään mihinkään tiettyyn
annettuun ääneen
4. Äänestäjä ei pysty äänestämään kuin yhden kerran sähköisesti tai vaaliuurnalla.
Sähköistä järjestelmää tulee valvoa jatkuvasti äänestyksen ollessa käynnissä. Tästä
huolehtivat keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt. Muutoin sähköisissä vaaleissa
noudatetaan soveltuvilta osin tätä vaaliohjesääntöä.
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22 § Vaalituloksen laskeminen
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisen äänimäärän suuruuden mukaan. Saman lopullisen
äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen järjestetään
ehdokkaat saavutetun äänimäärän mukaisesti laskevassa järjestyksessä (suurin äänimäärä
ensin). Vaalilautakunta toteaa valituksi opiskelijakunnan säännöissä määritellyn ennimäismäärän
mukaisesti eniten ääniä saavuttaneet henkilöt.
Tuloksen laskemisessa käytetään D’Hontin menetelmää:
I. Lasketaan kunkin listan kokonaisäänimäärä.
II. Asetetaan kunkin listan ehdokkaat järjestykseen henkilökohtaisten äänimäärien
perusteella.
III. Kullekin ehdokkaalle annetaan vertausluku siten, että listan eniten ääniä saanut
ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä
saanut puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut kolmanneksen jne.
IV. Kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen, ja tästä listasta
valitaan edustajistoon sääntöjen osoittaman määrän edustajia.
V. Sitoutumattomien ehdokkaiden järjestysluku on sama kuin henkilökohtainen äänimäärä
VI. Saman lopullisen äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.
23 § Vaalissa valittujen täydentäminen
Jos edustajien lukumäärä putoaa alle sääntöjen määräämän minimin (9), vaalilautakunnan on
viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin edustajiston täydentämiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Uusista vaaleista on soveltuvin osin voimassa, mitä vaaleista on tässä vaalijärjestyksessä
määrätty.
Milloin vaalissa valittu eroaa tai on esteellinen tahi estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä,
kutsutaan hänen tilalleen varajäsen lopullisen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta, johon
kyseinen jäsen kuului. Mikäli samasta vaaliliitosta ei löydy varajäsentä, valitaan varajäsen
seuraavaksi korkeimman vertausluvun perusteella muista vaaliliitoista.
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IV LUKU - MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
24 § Vaalivilppi
Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ostaa tai myy ääniä
Ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä
Äänestää useammassa kuin yhdessä paikassa tai muuten useamman kerran
Estää toista äänestämästä
Pakottaa toisen äänestämään
Tuhoaa vaalien vaalimainoksia
Tai muuhun vilpiksi katsottuun toimintaan.

Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden neljäksi (4) vuodeksi.
25 § Vaaliasiamiehen toimenpiteestä tai vaalilautakunnan päätöksestä valittaminen
Vaalitoimitsijan toimenpiteestä voi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti valittaa
vaalilautakunnalle ennen valitusajan umpeutumista. Valitusaika on kuukausi tuloksen
julkistamisesta.
Vaalilautakunnan toimenpiteeseen voi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti pyytää
oikaisua ennen valitusajan umpeutumista. Vaalilautakunnan päätöksestä voi valittaa
opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla. Vaalilautakunnan toimenpiteeseen kohdistuva
valitus tai oikaisu toimitetaan opiskelijakunnan edustajistolle. Valitus ja oikaisupyyntö tulee tehdä
kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua päätöksestä.
Jos kyseessä on rikosoikeudellinen tapaus, siirtyy ratkaisu suomalaisen oikeusjärjestelmän piiriin.
26 § Vaaliasiakirjojen säilyttäminen
Vaalilautakunta säilyttää vaalissa syntyneet asiakirjat ja mahdolliset äänestysliput lukitussa
paikassa, kunnes valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on
ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään opiskelijakunnan arkistoon ja äänestysliput tuhotaan.
27 § Vaalijärjestyksen muuttaminen ja voimaantulo
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto
hallituksen esityksen pohjalta yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tämän ohjesäännön
muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto hallituksen tai
vaalilautakunnan esityksen pohjalta yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tämä ohjesääntö
astuu voimaan 26.4.2016 Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnassa.
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