
 
 
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn vaaliohjesääntö opiskelijakunnan 
edustajistovaaleja varten 

1§ Ohjesääntö 

Tämä ohjesääntö toimii äänestys- ja vaalijärjestyksenä Karelia-ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta POKAssa edustajistovaaleja toimitettaessa. 

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa 
olevaa vaalilakia, hallintolakia, lakiasiakirjojen julkisuutta koskevaa lakia sekä 
opiskelijakunnan sääntöjä. 

2§ Äänioikeus ja äänestystapa 

Edustajistovaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat 
suorittaneet jäsenmaksun viimeistään äänestyspäivänä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi 
(1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys on salainen ja se toimitetaan 
suljettuna lippuäänestyksenä tai sähköisellä äänestysjärjestelmällä. Vaalisalaisuus on 
turvattava järjestystavasta riippumatta. 

3§ Vaalikelpoisuus 

Opiskelijakunnan edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki 
Karelia-ammattikorkeakoulun läsnä olevat opiskelijat, jotka ovat opiskelijakunnan jäseniä.  

4§ Keskusvaalilautakunta 

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa opiskelijakunnan edustajiston asettama 
keskusvaalilautakunta. 

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) 
muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja 
sihteerin. 

Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä. 
Keskusvaalilautakunnan jäsenet voivat olla edustajiston tai hallituksen jäseniä. 

Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston 
puheenjohtaja, opiskelijakunnan pääsihteeri tai keskusvaalilautakunnan sihteeri. 

Keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puheenjohtaja ja kaksi (2) 
lautakunnan jäsenistä on läsnä. 

Keskusvaalilautakunnan äänioikeudettomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri 
tai tämän estyneenä ollessa muu keskusvaalilautakunnan nimeämä henkilö. 



 
 
Keskusvaalilautakunta asettaa edustajistovaalin toimittamista varten tarpeelliseksi 
katsomansa määrän vaalitoimitsijoita. 

5§ Vaalikuulutus 

Keskusvaalilautakunta antaa suoritettavasta vaalitoimituksesta kuulutuksen viimeistään 
kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen ensimmäistä äänestyspäivää. 
Vaalikuulutus on annettava lokakuun loppuun mennessä. 

Kuulutuksessa tulee olla vaalipäivät, edustajistovaalipaikat sekä yleinen ohjeistus vaalien 
toimittamisesta ja ehdokasasettelusta. Kuulutus julkaistaan Karelia-ammattikorkeakoulun 
yleisellä sähköpostilistalla, opiskelijakunnan kotisivuilla ja muilla keskusvaalilautakunnan 
aiheellisiksi katsomilla kanavilla. Keskusvaalilautakunta päättää kuulutuksen julkaisutavasta, 
sisällöstä ja muodosta. 

6§Vaalien toimittaminen 

Edustajistovaalit toimitetaan joka vuosi marraskuun aikana. Edustajisto päättää 
edustajistovaalien äänestyspäivät ja äänestettävien ehdokkaiden määrän. Vaalit järjestetään 
Karelia-ammattikorkeakoulun työpäivinä ja äänestyksen kesto on vähintään 
neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia. 

Edustajisto voi myös päättää vaalien toimittamisesta sähköisenä tai suljettuna 
lippuäänestyksenä. Edustajiston päätöksellä voidaan myös toimittaa ennakkoäänestys tai 
tarvittaessa täydennysvaalit. 

Mahdollinen ennakkoäänestys, sähköinen-, suljettu lippuäänestys tai täydennysvaalit 
toimitetaan keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaan vaaliohjesääntöä 
noudattaen. 

7§ Äänestyspaikat 

Keskusvaalilautakunta päättää edustajistovaaleissa käytettävät äänestyspaikat siten, että 
opiskelijoiden yhdenvertaiset äänestysmahdollisuudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. 

8§ Ehdokasasettelu 

Edustajistovaaleissa on äänioikeutetulla opiskelijakunnan jäsenellä tai, heidän ryhmittymällä 
tai opiskelijoiden muodostamilla vaalilistoilla oikeus asettaa enintään kahdeksantoista (18) 
ehdokasta yhdelle vaalilistalle ja saada ehdokaslistansa julkaistuksi vaalien ehdokaslistojen 
yhdistelmässä. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaalilistaan kerrallaan. 

Listan ehdokkaiden on nimettävä listalle asiamies, jonka on oltava opiskelijakunnan jäsen. 

Ilmoittautumisessa käytetään keskusvaalilautakunnan hyväksymää lomaketta. Lomakkeella 
tulee ilmoittaa ehdokkaiden sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika, koulutusohjelma sekä 



 
 
suostumus ehdokkuuteen. Lomakkeella ilmoitetaan myös listan nimi, joka julkaistaan 
vaali-ilmoituksessa. 

Ilmoittautumiset toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle keskusvaalilautakunnalle 
neljätoista (14) vuorokautta ennen vaalin alkamista klo. 15.00 mennessä. 

Keskusvaalilautakunta käsittelee ehdokaslistahakemukset välittömästi viimeisenä 
ilmoittautumisten jättöpäivänä. Samalla keskusvaalilautakunta hyväksyy 
ehdokasilmoittautumisen tarkistettuaan ehdokkaiden vaalikelpoisuuden. 
Keskusvaalilautakunta voi määrätä listan nimeämään itsensä uudelleen, mikäli listan nimi on 
loukkaava tai muuten sopimaton. 

Vaaliliiton otsakkeessa on oltava sana ”vaaliliitto”. 

Keskusvaalilautakunta jakaa ilmoittautumisajan päätyttyä numerot listoille siten, että listojen 
järjestys arvotaan ja listojen sisällä numerot jaetaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ehdokasilmoittautumisessa ovat olleet. 

 

9§ Ehdokkuusilmoitusten julkisuus 

Jätetyt ehdokkuusilmoittautumiset ovat julkisia, kun ehdokkaille on jaettu numerot. 

10§ Luettelo äänioikeutetuista 

Luettelo äänioikeutetuista julkistetaan keskusvaalilautakunnan päättämällä tavalla ja 
päättämänä aikana, vähintään viittä (5) arkipäivää ennen ensimmäistä äänestyspäivää. 
Äänioikeuden voi hankkia tämän jälkeen maksamalla opiskelijakunnan jäsenmaksun 
viimeistään vaalipäivänä äänestyspisteellä. Tällöin äänioikeuden vahvistaa ja lisää 
äänioikeutettujen listaan keskusvaalilautakunta. 

Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava vaalikuulutuksessa milloin ja millä tavoin luetteloon 
kohdistuvat oikaisuvaatimukset tulee tehdä. 

11§ Sopuvaali 

Mikäli ehdokkaita on yhtä paljon kuin täytettäviä paikkoja, ei vaaleja toimiteta, vaan valituksi 
tulevat kaikki ehdokkaat. 

12§ Täydennysvaalit 

Edustajiston kokoonpanon muuttuessa niin, että se ei enää pysty toimimaan laillisesti ja 
päätösvaltaisesti, eikä edustajistolla ole varajäseniä, tulee järjestää täydennysvaalit. 
Täydennysvaalit järjestetään edustajiston päätöksellä. 



 
 
Edustajiston täydennysvaalit järjestetään edustajistovaalien tässä ohjesäännössä 
määritetyn äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti. 

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa 
olevaa vaalilakia, hallintolakia, lakiasiakirjojen julkisuutta koskevaa lakia sekä 
opiskelijakunnan sääntöjä. 

13 § Äänestyslippu 

Äänestysliput toimittaa keskusvaalilautakunta. Lipussa on oltava merkintä, josta ilmenee 
missä vaalissa lippua käytetään. Lisäksi lipussa on oltava tila ehdokkaan numeron 
merkitsemistä varten. 

Äänestysliput tulee laskea ennen vaalitilaisuuden alkua. Äänestyslippujen tulee olla 
identtisiä. 

14 § Vaalitilaisuus 

Vaalitilaisuus järjestetään keskusvaalilautakunnan tarkoitusta varten erikseen varaamassa 
tilassa. Tilassa tulee olla mahdollisuus täyttää äänestyslippu siten, että vaalisalaisuus säilyy. 

Jokaisessa vaalitilaisuudessa on oltava vähintään kaksi (2) vaalitoimitsijaa läsnä koko 
tilaisuuden ajan. 

Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen vaaliuurnan ja vaalileimasimen. Uurnan 
tulee olla tyhjä äänestyksen alkaessa. Uurnan tyhjyys tulee todentaa kahden todistajan 
läsnäollessa ja merkitä äänestyspöytäkirjaan. 

Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen luettelon äänioikeutetuista sekä luettelon 
hyväksytyistä ehdokkaista ja heidän ehdokasnumeroistaan. 

Vaalitoimitsijoiden on valvottava, että vaalitilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole 
ehdokkaiden mainontaa tai muuta vaalitulokseen vaikuttavaa toimintaa. Vaalitoimitsijat 
eivät saa vaalin aikana antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. 

Vaalitilaisuudesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään äänestyksen alkaminen ja 
päättyminen puheenjohtajan päätöksen mukaisesti, sekä mahdolliset vaalitoimitsijoiden 
muutokset äänestysvirkailijoina. 

Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tästä vaaliohjesäännöstä ja 
muista vaalia koskevista opiskelijakunnan päätöksistä ja ohjeista. 

Sähköiset vaalit eivät vaadi vaalitilaisuuden järjestämistä. Äänestys tapahtuu sähköisesti. 

15 § Äänestyksen toimittaminen 



 
 
Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava vaalitilaisuudessa, 
todistettava äänioikeutensa joko voimassaolevalla opiskelijakortilla tai maksutositteella, 
pyydettävä äänestyslippu, merkittävä lippuun valitsemansa ehdokkaan ehdokasnumero, 
annettava lippu leimattavaksi ja toimitettava lippu vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan hänen 
käyttäneen äänioikeuttaan. 

Äänestyslippuun ei saa merkitä muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistaman 
ehdokasnumeron. 

Vaalitoimitsijat tekevät merkinnän äänioikeuden käyttämisestä luetteloon äänioikeutetuista. 
Merkintä tehdään, kun äänestäjälle luovutetaan äänestyslippu. 

16 § Sähköinen äänestys 

Sähköisellä äänestysjärjestelmällä toteutetuissa vaaleissa äänioikeutettu kirjautuu 
sähköiseen äänestysjärjestelmään keskusvaalilautakunnan toimittamilla tunnuksilla. 
Tunnukset toimitetaan sähköpostitse äänioikeutetuille henkilötietoja luovuttamatta. 

Äänioikeus tarkistetaan Opiskelijakunta POKAn jäsenrekisteristä. Äänioikeutettu käyttää 
äänensä valitsemalla ehdokkaan sähköisestä järjestelmästä ja vahvistamalla käytetyn äänen 
järjestelmän kautta. 

17 § Henkilöllisyyden toteaminen 

Äänestäjän äänioikeus on tarkistettava ennen äänestyslipun luovuttamista. Äänestäjän on 
tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä opiskelijakortilla, virallisella henkilökortilla, 
ajokortilla tai passilla. Äänioikeus todistetaan voimassa olevalla opiskelijakortilla tai 
henkilöllisyystodistuksella 

18 § Edustajiston jäsenten valinta 

Edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä ehdokkaiden saamien vertauslukujen 
mukaisessa järjestyksessä. Valituksi tulee kaksitoista (12) suurimman vertausluvun 
saanutta. Kaikki valitsematta jääneet ehdokkaat ovat edustajiston vaalilistakohtaisia 
varajäseniä. 

Vertausluku määräytyy siten, että kaikki listalle annetut äänet lasketaan yhteen, jonka jälkeen 
listan suurimman henkilökohtaisen äänimäärän saaneelle tulee vertausluvuksi koko listan 
saama äänimäärä, toiseksi suurimman henkilökohtaisen äänimäärän saaneelle puolet (1/2) 
koko listan saamasta äänimäärästä, kolmanneksi suurimman henkilökohtaisen äänimäärän 
saaneelle yksi kolmasosa (1/3) koko listan saamasta äänimäärästä ja niin edelleen. 

Mikäli edustajiston jäsen eroaa, ei enää täytä opiskelijakunnan jäsenvaatimuksia tai tulee 
valituksi hallitukseen, täydennetään edustajistoa samalta listalta kuin eronnut jäsen. Tilalle 
nousee samalta vaalilistalta seuraavaksi korkeimman suhteellisen äänimäärän saanut 



 
 
ehdokas. Jos kyseisellä vaalilistalla ei ole varajäseniä, täydennetään edustajistoa vaaleissa 
korkeimman suhteellisen äänimäärän saaneella varajäsenellä. 

19 § Äänten hylkääminen 

Annettu ääni hylätään, mikäli äänestyslipusta ei selkeästi ilmene mitä äänestäjä on 
tarkoittanut tai äänestyslippuun on tehty muita merkintöjä tai mikäli siinä ei ole leimaa. 
Hylkäämisestä päättää keskusvaalilautakunta. 

20 § Äänten laskeminen ja tuloksen määrääminen 

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 tilaisuudesta tehtyjen 
pöytäkirjojen kanssa. 

Tämän jälkeen äänestysliput avataan, tarkastetaan ja lasketaan. Ne äänestysliput, joita 
ehdotetaan hylättäviksi, erotetaan eri ryhmäksi. 

Sähköisellä äänestysjärjestelmällä toimitetuissa vaaleissa keskusvaalilautakunta tarkistaa 
järjestelmästä annetut äänet äänestysajan loputtua. Keskusvaalilautakunta päättää onko 
sähköisen järjestelmän antama tulos luotettava. 

Välittömästi ääntenlaskennan jälkeen keskusvaalilautakunta määrää voimaan vaalin 
tuloksen ja tulos tiedotetaan jäsenistölle ainakin opiskelijakunnan kotisivujen, sekä 
Karelia-ammattikorkeakoulun sähköpostilistojen välityksellä. Tarkistuslaskenta suoritetaan 
välittömästi ääntenlaskennan jälkeen. Virallinen vaalitulos julkaistaan vaalipäivää 
seuraavana työpäivänä. 

21 § 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 millä tahansa keinolla 

5. pakottaa toisen äänestämään 



 
 

6. tuhoaa vaalimainoksia 

Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden ja mahdollisuuden asettua 
Opiskelijakunta POKAn edustajistovaaleihin ehdokkaaksi kuluvan ja seuraavan edustajiston 
toimikauden ajaksi. Keskusvaalilautakunnan aloitteesta vaalivilppiin syyllistynyt voidaan 
haastaa oikeuteen. 

22 § Uusintavaalit 

Vaalit tulee mitätöidä, mikäli demokratia ei ole toteutunut tai tätä ohjesääntöä ei ole 
noudatettu. 

Keskusvaalilautakunta voi päättää vaalien keskeytyksestä ja mitätöinnistä jo ennen 
äänestysajan päättymistä, mikäli on ilmeistä, että 1 momentissa mainitut ehdot täyttyvät. 

Keskusvaalilautakunta tulee kutsua koolle kahden (2) vuorokauden sisällä vaalien 
keskeyttämisestä. Mikäli vaalit täytyy uusia, käytetään samaa ehdokasasettelua ja samaa 
äänioikeutettujen listaa kuin kumotuissa vaaleissa.Istuva toimielin jatkaa tehtävässään, 
kunnes uusintavaalin tulos on sääntöjen mukaisesti vahvistettu. Uusintavaalit on 
järjestettävä mahdollisimman pian, viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta hylättyjen 
vaalien jälkeen. 

23 § Valittaminen 

Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalin kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi 
hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta kahden (2) viikon kuluessa vaalin tuloksen 
julkistamisesta. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti. 

Edustajisto voi ottaa käsittelyyn keskusvaalilautakunnan päätöksen kahden (2) viikon 
kuluessa mikäli päätöksentekijä näin haluaa. Sen jälkeen jäsenillä on mahdollisuus valittaa 
Kuopion hallinto-oikeuteen. 

Vaalissa syntyneet äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa kunnes 
valitusaika on kulunut umpeen ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu. 

24 § Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan 
edustajisto kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Ohjesääntö tulee voimaan heti, 
kun edustajisto on sen hyväksynyt. Ohjesääntö on hyväksymisen jälkeen voimassa 
toistaiseksi. 

  

Tämä vaaliohjesääntö on hyväksytty Opiskelijakunta POKAn edustajiston kokouksessa 
3.5.2017 


