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I LUKU: YLEISTÄ 

1 § Säännöstön soveltaminen 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 
vaaleissa noudatetaan  
• valtioneuvoston yliopistoista antamaa ase-

tusta 
• ylioppilaskunnan sääntöjä, joissa määrä-

tään mm. äänioikeudesta, vaalikelpoisuu-
desta, valitusmenettelystä ja toimikauden 
jatkumisesta;  

• tämän vaalijärjestyksen määräyksiä; 
• tämän vaalijärjestyksen liitteenä olevia ohjei-

ta ja lomakkeita, joita keskusvaalilautakunta 
voi tarvittaessa muuttaa. 

2 § Vaalien järjestämisajankohta 

Edustajiston vaalit järjestetään joka toinen vuosi. 
Edustajiston vaalien järjestämisajankohdan mää-
rää ylioppilaskunnan edustajisto. 

Vaalit tai jäsenäänestys voidaan järjestää vain 
15.9.-15.12. ja 15.1.-15.5. välisenä aikana. 

3 § Yhtäläinen äänioikeus 

Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi 
ääni. 

II LUKU: KESKUSVAALILAUTAKUN-
TA 

4 § Keskusvaalilautakunnan valinta, ko-
koonpano, toimikausi, päätösvaltaisuus ja 
avustajat 

Vaalien toimittamista varten ylioppilaskun-
nan edustajisto valitsee äänivaltaisten jäsenten 
joukosta vaalikaudeksi keskusvaalilautakunnan, 
johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja 
kuusi (6) varajäsentä. Keskusvaalilautakunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee 
myös sihteerin, jonka ei tarvitse olla lautakun-
nan jäsen. 

Keskusvaalilautakunnan kaksivuotinen toimi-
kausi alkaa vaalivuonna 1. elokuuta ja päättyy 
seuraavana vaalivuonna 31. heinäkuuta.  

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun 
läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet jäsenistä. 

Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa käyt-
tää avustajia vaaliluetteloiden tarkistamisessa, 
vaalien tuloslaskennassa ja muissa vastaavissa 
tehtävissä.  

Keskusvaalilautakunnan jäsen ei saa olla edusta-
jistovaaleissa ehdokkaana. 

5 § Keskusvaalilautakunnan tehtävät 

Keskusvaalilautakunta vastaa ylioppilaskunnan 
vaalien järjestämisestä. 

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on laatia vaa-
liluettelo, johon on merkittävä jokainen äänioi-
keutettu ylioppilaskunnan jäsen. Vaaliluettelo on 
oltava julkisesti nähtävänä kolmena (3) peräk-
käisenä päivänä vähintään 42 vuorokautta ennen 
varsinaista äänestyspäivää. 

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on 
esitettävä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään 35 vuorokautta ennen varsinaista 
äänestyspäivää. 

6 § Sähköinen äänestäminen vaalissa 

Edustajiston vaali voidaan toteuttaa osittain tai 
kokonaan sähköisesti. Keskusvaalilautakunta 
päättää sähköisessä vaalissa käytettävästä järjes-
telmästä. Keskusvaalilautakunta päättää myös 
sähköisessä vaalissa käytettävistä käyttäjätun-
nuksista. 
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Sähköisessä vaalissa äänet annetaan sähköiseen 
vaaliuurnaan, joka on vaaleissa annettavista 
äänistä muodostuva tietovaranto. Keskusvaali-
lautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri toteavat 
sähköisen uurnan tyhjäksi välittömästi ennen 
äänestystä. Sähköistä vaaliuurnaa ei saa avata, 
eikä sinne kertyneitä ääniä laskea tai julkaista 
ennen kuin äänestys on päättynyt. 

Keskusvaalilautakunta antaa tarkemmat ohjeet 
sähköisen äänestyksen toimittamisesta, sekä 
vaalisalaisuuden ja tietosuojan toteuttamisesta 
vaalissa. 

7 § Äänestyspaikat 

Keskusvaalilautakunta päättää äänestyspaikoista 
ja niiden sijainnista. 

8 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimitsijat 

Keskusvaalilautakunnan on asetettava kutakin 
äänestyspaikkaa varten vaalilautakunta, johon 
kuuluu viisi (5) jäsentä ja tarpeellinen määrä 
varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi (5) hen-
kilöä. Yksi (1) vaalilautakunnan jäsenistä on 
määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapu-
heenjohtajaksi. 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet jäsenistä. 

Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi olla vaali-
lautakunnan jäsen. 

III LUKU: EHDOKKAIDEN ASET-
TAMINEN, VALITSIJAYHDISTYS, 
VAALIRENKAAT JA EHDOKKAIDEN 
YHDISTELMÄ 

9 § Vaalikuulutus 

Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuu-

lutus viimeistään 49 vuorokautta ennen varsinai-
sia äänestyspäiviä ylioppilaskunnan ilmoitustau-
luilla ja, ellei ylitsepääsemätöntä estettä ilmene, 
viipymättä myös Lapin ylioppilaslehdessä sekä 
muussakin keskusvaalilautakunnan päättämässä 
paikassa. 

Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 
• mistä vaalista on kysymys; 
• montako edustajaa valitaan; 
• milloin vaalit järjestetään; 
• ketkä ovat vaalikelpoisia; 
• missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jae-

taan; 
• minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä. 

10 § Valitsijayhdistys  

Ehdokkaita vaaliin voi asettaa äänivaltaisista 
ylioppilaskunnan jäsenistä koostuva valitsijayh-
distys, jossa on vähintään kaksi (2) jäsentä. 

Valitsijayhdistyksen ehdokasilmoituksessa tulee 
olla valitsijayhdistyksen nimi, perustajajäsenet, 
heidän henkilötunnuksensa ja allekirjoituksensa, 
ehdokkaan tai ehdokkaiden nimet, henkilötun-
nukset ja suostumukset sekä valitsijayhdistyksen 
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Valitsija-
yhdistyksen ehdokasilmoitukseen tulee liittää 
asiamiehen tarpeelliset yhteystiedot. Valitsijayh-
distyksen asiamies voi olla myös valitsijayhdis-
tyksen perustajajäsen. 

Valitsijayhdistyksen asiamies ja perustajajäsen 
eivät voi toimia keskusvaalilautakunnan tai vaa-
lilautakunnan jäseninä, eivätkä muissa valitsija-
yhdistyksissä. 

Valitsijayhdistyksen ehdokasilmoituksessa on 
lueteltava ehdokkaiden nimet siinä järjestykses-
sä, jossa ne pyydetään ottamaan ehdokasyhdis-
telmään. 

Valitsijayhdistyksellä saa olla enintään kaksi 
kertaa niin monta ehdokasta kuin edustajistoon 
valitaan jäseniä ylioppilaskunnan sääntöjen 
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mukaisesti. 

11 § Ehdokkuus 

Ehdokkaan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. 

Ehdokas voi olla ehdokkaana vain yhdessä valit-
sijayhdistyksessä. 

Keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan 
jäsen ei voi olla ehdokkaana. 

12 § Vaalirengas 

Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on 
oikeus yhtyä vaalirenkaaksi. 

Vaalirenkaaksi yhtyvät antavat vaalilautakunnal-
le sopimuskirjan. Sopimuskirjassa on mainittava 
vaalirenkaan nimi, siihen yhtyvien valitsija-
yhdistysten nimet ja vaalirenkaan asiamiehen 
nimi, joka ei voi olla keskusvaalilautakunnan tai 
vaalilautakunnan jäsen, ehdokkaana vaalissa eikä 
muissa vaalirenkaissa. 

Sopimuskirjassa on lueteltava valitsijayhdistysten 
nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään 
laittamaan ehdokasyhdistelmään. 

Valitsijayhdistysten asiamiesten on allekirjoitet-
tava sopimuskirja. 

IV LUKU: KESKUSVAALILAUTAKUN-
NAN VALMISTELEVAT TOIMENPI-
TEET ENNEN VAALITOIMITUSTA 

13 § Ehdokasasettelu 

Keskusvaalilautakunta tarkistaa sille jätetyt 10 ja 
12 §:ssä mainitut asiakirjat ja hyväksyy ehdokas-
yhdistelmään otettavaksi ne valitsijayhdistykset 
ja vaalirenkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein 
laadittu ja määräajassa lautakunnalle jätetty. 

Jos suoritetussa tarkastuksessa havaitaan, että 
ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai häntä ei voida 
muuten hyväksyä valitsijayhdistykseen tai vaali-
renkaaseen, on keskusvaalilautakunnan varatta-
va valitsijayhdistykselle mahdollisuus peruuttaa 
pyyntönsä saada lista ehdokasyhdistelmään tai 
selvittää asiakirjoissa oleva virhe. Peruutuspyyn-
tö on tehtävä kirjallisesti ja valitsijayhdistyksen 
asiamiehen on se allekirjoitettava tai esitettävä 
suullisesti keskusvaalilautakunnan kokouksessa. 
Peruutuspyyntö tai mahdollinen selvitys on käsi-
teltävä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. 

Edellä 2 momentissa mainittua korjaamismenet-
telyä ei kuitenkaan käytetä, kun joku on ryhtynyt 
ehdokkaaksi kahteen tai useampaan valitsijayh-
distykseen ja ilmenee, että muihin kuin yhteen 
valitsijayhdistykseen yhtyminen on peruutettu. 

Hyväksyttyjä ehdokasilmoituksia käsitellään sii-
nä järjestyksessä kuin ne on valitsijayhdistyksen 
ja vaalirenkaan perustamisasiakirjassa keskus-
vaalilautakunnalle annettu. 

Jos jokin sopimus valitsijayhdistyksen tai vaali-
renkaan perustamisesta, ehdokas tai muistutus 
näistä on hylätty, on tästä toimitettava viimeis-
tään hylkäämispäätöstä seuraavana päivänä 
sähköisesti kirjallinen ilmoitus niille, joita asia 
koskee. Asianomaisten on katsottava saaneen 
tämä ilmoitus tiedokseen kolmantena (3) päivä-
nä ilmoituksen lähettämisestä. Viimeksi maini-
tusta päivästä alkaen on keskusvaalilautakunnan 
tämän pykälän 1 ja 2 momentissa mainittuja 
päätöksiä koskevien pöytäkirjojen oltava nähtä-
vänä neljän (4) päivän ajan ilmoitustauluilla sekä 
ylioppilaskunnan toimistossa sen aukioloaikana. 

14 § Vaalin toimittaminen 

Jos vaalia varten on hyväksytty niin monta 
ehdokasta kuin vaalissa on valittavia ylioppilas-
kunnan sääntöjen mukaisesti, ei toimeenpanna 
erityistä vaalitilaisuutta, vaan keskusvaalilauta-
kunta menettelee niin kuin 34 §:n 1 momentissa 
määrätään. 
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Jos vaalia varten on hyväksytty useampia ehdok-
kaita kuin ylioppilaskunnan säännöissä edus-
tajiston koosta mainitaan, on keskusvaalilauta-
kunnan laadittava ehdokasyhdistelmä. Siihen 
otetaan hyväksytyt ehdokkaat järjestettyinä siten, 
että samaan vaalirenkaaseen kuuluvat valitsija-
yhdistykset yhdistetään numerojärjestyksessä 
yhteisen otsakkeen alle ja erotetaan muista 
ehdokkaista siten, että selvästi ilmenee, mitkä 
ehdokkaat kuuluvat kuhunkin vaalirenkaaseen ja 
valitsijayhdistykseen. Samalla tavalla yhdistetään 
vaalirenkaaseen kuulumattomien valitsijayhdis-
tysten ehdokkaat. 

Edellä mainittujen valitsijayhdistysten ja vaa-
lirenkaiden keskinäinen järjestys määrätään 
arvalla. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta 
varustaa ehdokkaat juoksevilla järjestysnume-
roilla alkaen arvonnassa ensimmäiseksi tulleesta 
valitsijayhdistyksestä tai vaalirenkaasta. Nume-
rointi aloitetaan kahdesta (2). 

Valitsijayhdistysten otsakkeeksi on merkittävä 
’valitsijayhdistys’ ja vaalirenkaan otsakkeeksi 
sana ’vaalirengas’. 

Ehdokaslistojen yhdistelmässä on mainittava, 
mitä vaalia varten se on laadittu. 

15 § Ehdokaslistojen julkaiseminen 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on julkaistava 
viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista vähintään yliop-
pilaskunnan ilmoitustaululla. 

16 § Äänestysliput 

Keskusvaalilautakunnan on laadittava ja hankit-
tava vaalissa käytettävät äänestysliput. Äänes-
tyslipuissa on oltava merkintä, josta ilmenee, 
missä vaalissa niitä käytetään sekä käytettäessä 
perinteistä lippuäänestystä ympyrä valitsijan 
kannattaman ehdokkaan numeron merkitsemis-
tä varten. 

17 § Vaalitilaisuus 

Vaalitilaisuuden tulee kestää yhtäjaksoisesti 
vähintään kahdeksan (8) tuntia. 

Ennakkoäänestyksen ja varsinaisen äänestyksen 
ajat ja äänestyspaikat on tiedotettava valitsijoille 
vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista. Vaalitilaisuuden 
peruuttamisesta 34 § 1 momentissa mainituissa 
tapauksissa on tiedotettava samalla tavalla. 

18 § Vaalimainonta 

Keskusvaalilautakunta antaa tarvittavat mää-
räykset vaalimainonnan muodoista ja käytännön 
järjestelyistä. 

V LUKU: VAALITOIMITUS 

19 § Vaalitoimituksen paikka ja äänestys 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja määrää 
ajat ja paikat, joissa vaalilautakunnat kokoontu-
vat vaalin toimittamista varten. 

Ennen vaalitoimituksen alkamista on vaalilauta-
kuntien suoritettava 7 §:ssä mainitut valinnat. 

Käytettäessä perinteistä lippuäänestystä vaalilau-
takunnan on todettava ennen äänestyksen alkua, 
että uurnan kansi on sinetillä suljettu. Vasta kun 
tästä on tehty merkintä pöytäkirjaan, saa kannen 
sinetin murtaa. Itse uurnaa ei saa avata. 

Käytettäessä perinteistä lippuäänestystä ensim-
mäisen varsinaisen äänestyspäivän jälkeen uur-
nan kansi on sinetöitävä siten, ettei siihen ennen 
sinetin murtamista ole mahdollista pudottaa 
äänestyslippuja. Vaalilautakunnan on sinetöitävä 
vaalitoimituksen pöytäkirja ja luettelo äänestä-
jistä siten, ettei niihin voida tehdä merkintöjä 
sinettiä murtamatta. Toisen äänestyspäivän 
alussa on vaalilautakunnan todettava, että uur-
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nan kansi on sinetillä suljettu. Vasta kun tästä on 
tehty merkintä pöytäkirjaan, saa kannen sinetin 
murtaa. Itse uurnaa ei saa avata. Keskusvaalilau-
takunnan on huolehdittava siitä, että vaaliuurnat 
säilytetään lukitussa paikassa ja avataan vasta 
ääntenlaskun yhteydessä. 

20 § Vaalilautakunnan päätösvaltaisuus 
äänestystoimituksessa 

Vaalilautakunnan on oltava päätösvaltainen koko 
äänestystoimituksen ajan. 

21 § Erityismääräykset 

Vaalilautakunnan on valvottava, ettei vaalihuo-
neistossa tapahdu minkäänlaista vaaliyllytystä tai 
vaalimainontaa. 

Vaalilautakunta ei saa vaalin aikana antaa sivul-
lisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet vaalioi-
keuttaan. 

Vaalilautakunnan on pyynnöstä annettava 
äänioikeutetuille tietoja tämän vaalijärjestyksen 
määräyksistä. 

Saapuvilla olevien on noudatettava niitä mää-
räyksiä, joita vaalilautakunta antaa järjestyksen 
ylläpitämiseksi ja äänestyksen häiriöttömän 
kulun turvaamiseksi. 

22 § Ehdokasyhdistelmien lista vaalihuo-
neistossa 

Vaalihuoneistoon on pantava nähtäväksi riittävä 
määrä ehdokasyhdistelmiä. Tällainen yhdistelmä 
on erityisesti asetettava nähtäväksi sinne, missä 
valitsijan on tehtävä äänestysmerkintä äänestys-
lippuun. 

23 § Äänestäminen 

Valitsijan, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on 
äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava 

vaalilautakunnalle. 

Vaalilautakunnan on todettava jokaisen äänioi-
keuttaan käyttävän henkilöllisyys. 

Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta, 
ettei äänestyslippua anneta muille kuin äänioike-
utetuille. 

Käytettäessä sähköistä vaalijärjestelmää äänioi-
keus todetaan järjestelmän käyttämällä kirjautu-
mistekniikalla 

24 § Merkinnät äänestyslippuun 

Valitsijan on merkittävä äänestyslippuun sen 
ehdokkaan numero, jota hän tahtoo äänestää. 
Käytettäessä perinteistä lippuäänestystä merkin-
tä tulee tehdä äänestyslipussa olevan ympyrän 
sisäpuolelle. Muita merkintöjä äänestyslippuun 
ei saa tehdä. 

Jos valitsija haluaa käytettäväkseen perinteisessä 
lippuäänestyksessä uuden äänestyslipun, hän saa 
sen vaalilautakunnalta annettuaan takaisin enti-
sen lippunsa, joka on merkittävä mitättömäksi ja 
säilytettävä. 

25 § Äänestyslipun jättäminen vaaliuur-
naan 

Perinteisessä lippuäänestyksessä valitsijan on 
vietävä lippu äänestyspäätöksen tehtyään kokoon 
taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi ja 
tämän jälkeen pantava leimattu äänestyslippu 
vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan valitsijan käyttä-
neen äänioikeuttaan. 

26 § Erityistilanteet perinteisessä lippuää-
nestyksessä 

Äänestäjällä on halutessaan oikeus käyttää vaa-
lilautakunnan jäsentä apuna äänestysmerkinnän 
tekemisessä. 
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Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään 
äänestäjän osoitukset ja pitämään salassa vaali-
toimituksessa saamansa tiedot. 

Kaikilla niillä äänioikeutetuilla, jotka ovat ennen 
vaaliajan päättymistä tulleet saapuville odotta-
maan äänestysvuoroaan, on oikeus sinä päivänä 
äänestää ennen kuin vaalitoimitus vaalipäivän 
päättyessä keskeytetään tai lopetetaan. 

27 § Äänestysluettelo 

Vaalilautakunnan on pidettävä äänestäjistä luet-
teloa, johon tehdään merkinnät äänioikeuden 
käyttämisestä. 

28 § Epäselvyydet 

Vaalilautakunnan on ratkaistava vaalitoimituk-
sessa esiintyvät epäselvyydet välittömästi asian 
ilmettyä. 

VI LUKU: ENNAKKOÄÄNESTYS 

29 § Yleistä 

Äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen, joka 2 
§:ssä tarkoitettuina vaalipäivänä on todennä-
köisesti estynyt käyttämästä äänioikeuttaan, 
saa äänestää ennakolta siten kuin tässä luvussa 
määrätään. 

30 § Ennakkoäänestyksen suorittaminen 

Ennakkoäänestys suoritetaan keskusvaalilauta-
kunnan määräämänä vähintään yhtenä (1) päi-
vänä ehdokasyhdistelmän julkistamisen jälkeen. 
Ennakkoäänestys suoritetaan ennen varsinaisia 
vaalipäiviä. Ennakkoäänestyksen on kestettävä 
vähintään kahdeksan (8) tuntia. 

31 § Toimenpiteet ennen ennakkoäänestyk-
sen alkua 

Ennen äänestyksen alkua on kolmen (3) vaali-

lautakunnan jäsenen ja ensimmäisen äänestäjän 
todettava, että vaaliuurna on tyhjä ja sen jälkeen 
uurna on heidän läsnä ollessaan huolellisesti 
lukittava. Tästä on tehtävä merkintä pöytäkir-
jaan. Äänestysuurna on päivittäin äänestyksen 
päätyttyä sinetöitävä siten, että ennen uurnan 
kannessa olevan sinetin murtamista uurnaan ei 
voida pudottaa äänestyslippuja. Sinetöinnin suo-
rittavat vaalilautakunnan tehtävään määräämät 
kolme (3) vaalilautakunnan jäsentä. 

Ennakkoäänestyksen alkaessa päivittäin on 
kolmen (3) vaalilautakunnan jäsenen todettava, 
että uurnan kansi on sinetillä suljettu. Vasta kun 
tästä on tehty merkintä pöytäkirjaan, saa murtaa 
kannen sinetin. Itse uurnaa ei saa avata. 

32 § Vaaliuurnan säilyttäminen 

Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että 
huolellisesti sinetöity vaaliuurna säilytetään en-
nakkoäänestyksen jälkeen lukitussa paikassa ja 
sinetti murretaan vasta varsinaisen äänestyksen 
alkaessa. 

33 § Muita määräyksiä 

Ennakkoäänestyksessä on muutoin noudatettava 
tämän vaalijärjestyksen V luvun määräyksiä. 

VII LUKU: VAALIN TULOKSEN MÄÄ-
RÄÄMINEN 

34 § Yleistä 

Jos vaalia varten on hyväksytty vain valittava 
määrä ehdokkaita, julistaa keskusvaalilautakunta 
nämä ehdokkaat valituiksi ilman erityistä vaali-
tilaisuutta. 

Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän 
ehdokkaita kuin on valittavia, keskusvaalilauta-
kunta julistaa ehdokkaat valituiksi ja he käyttävät 
edustajiston päätösvaltaa kunnes 3 momentissa 
mainittu täytevaali on toimitettu. 
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Jäljelle jääneiden edustajiston jäsenten valitse-
miseksi keskusvaalilautakunta määrää suori-
tettavaksi täytevaalin ja sen ajankohdan. Täy-
tevaalissa noudatetaan soveltuvin osin tämän 
vaalijärjestyksen määräyksiä. 

35 § Ääntenlaskenta 

Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa kes-
kusvaalilautakunta äänten laskennan. Tällöin 
otetaan annetut äänestysliput uurnastaan tai säh-
köisestä uurnasta ja niiden lukumäärä lasketaan. 
Samoin lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, 
jotka vaaliluettelon mukaan ovat käyttäneet ää-
nioikeuttaan. Tämä merkitään pöytäkirjaan. 

Tämän jälkeen äänestysliput tarkastetaan. Ne 
äänestysliput, jotka 36 §:n määräysten mukaan 
on katsottava mitättömiksi, erotetaan eri ryh-
mäksi. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että 
kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput 
pannaan eri ryhmiksi. 

Ääntenlaskennan pöytäkirjaan merkitään äänioi-
keuttaan käyttäneiden määrä, annettujen lippu-
jen kokonaismäärä ja niiden lukumäärä kussakin 
2 momentissa mainitussa ryhmässä. 

36 § Äänestyslipun mitätöiminen 

Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaalilau-
takunnalta saatu tai asianmukaisesti perinteises-
sä lippuäänestyksessä leimattu tai jos ehdokkaan 
numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi 
ilmene, ketä ehdokasta valitsija on tarkoittanut 
tai jos lippuun on tehty muita merkintöjä. 

37 § Lopullinen tulos 

Keskusvaalilautakunta päättää virheellisten ää-
nestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin 
lopullisen tuloksen. 

38 § Ääntenlaskenta 

Jokaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaat järjeste-

tään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman 
äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen 
ratkaisee arpa. 

Tämän jälkeen annetaan valitsijayhdistyksessä 
eniten ääniä saaneelle vertausluvuksi valitsija-
yhdistyksen koko äänimäärä, seuraavaksi eniten 
ääniä saaneelle puolet siitä, kolmanneksi tulleelle 
yksi kolmasosa ja niin edelleen. 

39 § Ääntenlaskenta vaalirenkaassa 

Jos on muodostettu 12 §:ssä mainittu vaaliren-
gas, järjestetään sen ehdokkaat 38 §:n mukaan 
saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaan 
valitsijayhdistyksen sisällä. Saman vertausluvun 
saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee 
arpa. 

Tämän jälkeen lasketaan kullekin ehdokkaalle 
lopullinen vertausluku merkitsemällä vaaliren-
kaan koko äänimäärä sen sisällä suurimman 
alkuperäisen vertausluvun saaneelle, toiselle 
puolet äänimäärästä, kolmannelle yksi kolmas-
osa ja niin edelleen. 

40 § Vertausluvut 

Kaikki ehdokkaat järjestetään listaksi lopullis-
ten vertauslukujensa suuruuden mukaisessa 
järjestyksessä. Saman vertausluvun saaneiden 
keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tä-
män jälkeen julistetaan valituiksi suurimmasta 
vertausluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien niin 
monta kuin vaalissa on valittavia. 

Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayh-
distyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia 
edustajiston jäseninä valitsijayhdistyksen var-
sinaisten jäsenten ollessa tilapäisesti estyneinä. 
Valitsijayhdistyskohtaisiksi varajäseniksi tulevat 
kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olleet ja vä-
hintään yhden (1) äänen saaneet valitsijayhdis-
tyksen ehdokkaat. Jos sellainen ei ole mahdollis-
ta, varajäsen valitaan siitä vaalirenkaasta, johon 
valitut kuuluvat. 
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41 § Eroaminen edustajiston jäsenyydestä 

Milloin vaalissa valittu eroaa edustajiston jäse-
nyydestä, kutsutaan jäseneksi valitsijayhdistyk-
sen varajäsenistä se, jolla on suurin vertausluku. 
Ellei jäsentä voida tällä tavalla määrätä, kut-
sutaan eronneen tilalle ehdokas, jolla valituksi 
tulleiden jälkeen on suurin vertausluku. 

Mikäli valitsijayhdistyksen kaikki ehdolla olleet 
jäsenet on käytetty, kutsutaan saman vaaliren-
kaan suurimman vertausluvun saanut valitse-
matta jäänyt ehdokas jäseneksi tai varajäseneksi. 
Mikäli vaalirenkaan kaikki ehdolla olleet jäsenet 
on käytetty, kutsutaan jäseneksi suurimman 
vertausluvun saanut valitsematta jäänyt muun 
valitsijayhdistyksen tai vaalirenkaan jäsen. 

VIII LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

42 § Vaalin tuloksesta tiedottaminen 

Vaalin tulos tiedotetaan kaikilla ylioppilaskun-
nan ilmoitustauluilla kahden (2) arkipäivän ku-
luessa vaalitoimituksen päättymisestä ja pidetään 
nähtävänä neljäntoista (14) vuorokautta tiedotta-
misesta alkaen. 

43 § Asiakirjojen julkisuus 

Keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat ovat 
julkisia, paitsi henkilötietojen osalta. 

44 § Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja, 
asiakirjat ja niiden säilytys 

Keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidetään 
perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka puheenjoh-
taja ja sihteeri allekirjoittavat. 

Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia vaali-
asiakirjojen ja äänestyslippujen säilyttämisestä 
lukitussa paikassa, kunnes valituksen tekemiseen 
tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen tai 
tehty valitus on ratkaistu. Sen jälkeen äänestys-

liput tuhotaan ja vaaliasiakirjat liitetään ylioppi-
laskunnan arkistoon. 

45 § Sääntöjen rikkominen 

Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset 
äänestäjille, ehdokkaille, valitsijayhdistyksille 
ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilau-
takunnan antamien määräysten rikkomisesta 
asianosaisia kuultuaan. 

Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on 
määritettävä samalla kun keskusvaalilautakunta 
vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.  

Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois 
ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan 
määräysten törkeän rikkomisen johdosta. 

Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangais-
tusmuodot ovat seuraavat: 
1. kirjallinen varoitus 
2. ehdokkaan, valitsijayhdistyksen tai 

vaalirenkaan vaalimainontaa koskevat 
rajoitukset 

3. vaaleista poissulkeminen. 

46 § Keskusvaalilautakunnan päätöksestä 
valittaminen 

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä saa yli-
oppilaskunnan jäsen valittaa ylioppilaskunnan 
hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden ku-
luessa vaalin tuloksen julkaisemisesta säännöissä 
säädetyllä tavalla. 


