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1 § Yleistä 

Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Lahden 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä 

voidaan käyttää myös soveltuvin osin järjestettäessä opiskelijakunnan jäsenistön 

keskuudessa jäsenäänestys. Vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys- ja 

vaalijärjestyksenä toimitettaessa Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh. 

opiskelijakunta) edustajiston vaaleja 

 

 

2 § Keskusvaalilautakunta  

Edustajistovaalin toimittamista varten opiskelijakunnan edustajisto asettaa 

kevätkokouksessaan opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti keskusvaalilautakunnan. 

Keskusvaalilautakunnan toimikausi on kevätkokouksesta kevätkokoukseen. 

Keskusvaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja, sekä vähintään kaksi (2) ja enintään 

kuusi (6) muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan 

varsinaisia jäseniä. Lautakunnan jäsenet voivat asettua ehdolle vaaleissa. 

Keskusvaalilautakunnan jäsenet sekä vaalitoimitsijat eivät saa rikkoa vaalisalaisuutta. 

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Kaikista 

keskusvaalilautakunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja. 

 

 

2.1 § Koollekutsuminen 

Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa 

varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan järjestäytymiskokous on järjestettävä 

kuukauden (30 vrk) kuluessa keskusvaalilautakunnan valinnasta. Kutsu kokoukseen on 

toimitettava seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Esityslista tulee toimittaa 

kutsutuille ennen kokousta. Keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.  

 



2.2 § Päätösvallan lakkaaminen 

Keskusvaalilautakunnan päätösvalta lakkaa, kun vaalin tulos on julkistettu ja vaalista 

säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai kun mahdollisesti tehdyt valitukset on 

ratkaistu.  

 

 

2.3 § Keskusvaalilautakunnan hajoaminen 

Mikäli keskusvaalilautakunta hajottaa itsensä tai keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 

eroaa, edustajiston seuraava kokous asettaa uuden keskusvaalilautakunnan. 

Hajottamisesta tai eroamisesta on ilmoitettava edustajiston puheenjohtajalle välittömästi. 

Edustajiston kokous on pidettävä kahden viikon (14 vrk) kuluessa ilmoituksesta. 

Keskusvaalilautakunta hoitaa sille kuuluvia tehtäviä uuden keskusvaalilautakunnan 

asettamiseen saakka.  

 

 

3 § Keskusvaalilautakunnan valmistavat toimenpiteet  

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitilaisuuden tavan ja ajat siten, että jokaisella 

äänikelpoisella Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus osallistua 

äänestykseen. Vaali toimitetaan sähköisesti seitsemänä peräkkäisenä päivänä. 

Keskusvaalilautakunta nimeää opiskelijakunnan luottamustoimijoiden keskuudesta 

vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) vaalitoimitsijaa hoitamaan vaaleihin liittyviä 

yleisiä tehtäviä  

 

 

3.1 § Vaalikuulutus  

Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vaalien alkamista 

antaa vaalikuulutus opiskelijakunnan virallisilla viestintäkanavilla.  



Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava:  

  -  mistä vaalista on kysymys 

  -  montako edustajaa valitaan 

  -  milloin vaalit järjestetään 

  -  ketkä ovat vaalikelpoisia sekä vaalikelpoisuuden määritelmä 

  -  milloin ja miten ehdolle voi asettua 

 

Kuulutuksen yhteydessä tai viimeistään, kun ehdokkaat julkaistaan, on lisäksi 

ilmoitettava:  

  -  ketkä ovat vaalissa äänioikeutettuja sekä äänioikeutetun määritelmä 

  -  missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävinä 

  -  minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä 

  -  määräykset vaalimainonnasta.  

 

 

3.2 § Vaaliluettelo 

 

Keskusvaalilautakunta laatii vaaliluettelon opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä 

kaksi viikkoa (14 vrk) ennen äänestyksen alkamista.  

 

 

3.3 § Ehdokaslista 

 

Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat sekä 

vaalikelpoisuuden vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen äänestyksen alkamista. 

Ehdokaslistaan hyväksytään ne ehdokkaat, joita koskevat asiakirjat ovat laadittu oikein 

ja jätetty keskusvaalilautakunnalle määräajassa, vähintään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen 

äänestyksen alkamista.  

Hyväksytyt ehdokkaat numeroidaan aakkosjärjestyksessä vaalilistoittain. 

Keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokasasetteluasiakirjat ovat opiskelijanumeroa 

lukuun ottamatta julkisia sen jälkeen, kun ne ovat keskusvaalilautakunnan kokouksessa 

hyväksytty. 



 

3.4 § Sähköisen äänestyksen järjestäminen 

Opiskelijakunnan edustajiston vaalit järjestetään sähköisesti. Käytettävän 

vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot:  

- äänestäjän äänestyslaitteen ja keskuskoneen välillä käytetään riittävää 

tietoturvaa äänestäjän henkilöllisyys varmistuu ennen äänestämistä  

- äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään mihinkään tiettyyn 

annettuun ääneen.  

- äänestäjä ei pysty äänestämään kuin yhden kerran 

 

Sähköistä järjestelmää tulee valvoa äänestyksen ollessa käynnissä. Valvontatavasta 

sekä toteutuksesta päättää keskusvaalilautakunnan nimeämät vaalitoimitsijat.  

 

 

4 § Vaaliliiton muodostaminen ja ehdolle asettuminen 

 

Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista 

jäsenistä. Jokainen vaalikelpoinen opiskelijakunnan jäsen voi asettua ehdokkaaksi ja 

vaaliliitto voidaan perustaa ilmoittamalla tästä keskusvaalilautakunnalle sen vahvistamilla 

vaaliasiakirjoilla (ehdokasilmoitus ja vaaliliiton muodostamisilmoitus). 

 

Vaalikelpoinen henkilö on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija, joka täyttää 

opiskelijakunnan jäsenehdot. Ehdokkaaksi asettuvan henkilön tulee olla 

opiskelijakunnan jäsen ehdolle asettumisen aikana. Valittavan henkilön tulee olla 

opiskelijakunnan jäsen valittavan toimikauden ajan.  

 

 

4.1 § Vaaliliiton muodostaminen ja vaaliliiton muodostamisilmoitus 

 

Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu sähköisellä ehdokasilmoituksella. 

Vaaliliittoon voi kuulua enintään se määrä ehdokkaita, kun on vaalissa valittavia 

varsinaisia edustajia. Liitolle on nimettävä asiamies, joka voi olla myös vaaliliiton 



ulkopuolinen henkilö. Vaaliliiton muodostamisilmoituksessa on ilmoitettava ehdokkaiden 

koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-

ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä 

olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä liitto 

nimeämään itsensä uudelleen. 

 

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Jos ehdokas ei ole ilmoittanut vaaliliittoa, 

hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan. Opiskelijakunnan toimijat voivat 

markkinoida ehdokkaita sekä listoja yksityishenkilöinä.  

 

 

4.2 § Ehdolle asettuminen ja ehdokasilmoitus 

Ehdolle asettuminen tapahtuu sähköisellä tai paperisella ehdokasilmoituksella. 

Ehdokasilmoituksella tulee ilmoittaa ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika, 

koulutusala, opiskelijanumero, vaalilista sekä ehdokkaan vakuutus omasta 

vaalikelpoisuudestaan ja suostumus ehdokkuuteen.  

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen tulee tehdä keskusvaalilautakunnan asettaman 

ehdokasasetteluajan aikana. Keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokasilmoittautumisen 

tarkistettuaan ehdokkaiden vaalikelpoisuuden. Virheellisesti tai puutteellisesti täytettyjä 

vaaliasiakirjoja ei hyväksytä.  

 

 

4.3 § Vaalimainonta 

Vaaliliittojen vaalimainonta ei saa loukata kenenkään kunniaa tai syrjiä ketään perustuen 

sukupuoleen, ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, 

mielipiteeseen, poliittiseen kantaan, vammaan, terveydentilaan, seksuaaliseen 

suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuen. 

Vaaliliittojen tulee kunnioittaa mainonnassaan korkeakoulun järjestyssääntöjä ja hyviä 



vaalitapoja. 

 

4.3 § Ehdokaslistojen yhdistelmä  

Keskusvaalilautakunta laatii ehdolle asettuneista ehdokkaista listan 

ehdolleasettumisajan päätyttyä. 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia 

varsinaisia edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä. Tällöin edustajiston jäseniksi on valittu 

kaikki hyväksytyt ehdokkaat. Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän 

kuin valittavia varsinaisia edustajia, keskusvaalilautakunnan on laadittava 

ehdokaslistojen yhdistelmä, joka sisältää 

- otsikon, joka kertoo mistä vaalista on kyse 

- koulutusalat ja niiden ehdokkaat aakkosjärjestyksessä 

- ehdokkaiden mahdolliset vaaliliitot 

Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen 

numerosta kaksi. Ehdokaslistojen yhdistelmä on viipymättä julkaistava opiskelijakunnan 

virallisissa viestintäkanavissa.  

 

4 § Vaalit 

Opiskelijakunnan edustajistonvaalit toimitetaan joka vuosi seitsemänä peräkkäisenä 

päivänä loka-marraskuun aikana. Vaalit järjestetään sähköisesti 

 

 

5.1 § Sähköinen vaali  

 

Sähköinen vaali toteutetaan keskusvaalilautakunnan hyväksymällä sovelluksella, jossa 

äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan (esim. kirjautuminen opiskelijatunnuksen avulla) 

ja useamman äänen antaminen on estetty.  

 



Sähköisen vaalin ollessa käynnissä on keskusvaalilautakunnan nimettävä 

vaalitoimitsijoita, jotka mahdollisissa ongelmatilanteissa avustavat äänestäjiä. Jos 

äänestystä varten perustetaan äänestyspisteitä, on keskusvaalilautakunnan 

huolehdittava, että äänestäjä antaa äänensä vaalisalaisuuden säilyttäen. Sähköisessä 

vaalissa annetut äänet ja vaalin tulos todetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa 

viimeistään äänestystä seuraavana päivänä. 

 

 

 

5.2 § Ehdokaslistojen näkyvyys 

 

Ehdokaslista on asetettava nähtäväksi sinne, missä äänestäjän oletetaan äänensä 

antavan. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi vaalisalaisuuden 

säilyttäen antaa äänensä ja että sitä varten tarpeelliset apuneuvot ovat käytettävissä.  

 

5.3 § Äänestäminen ja äänioikeus  

 

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä vaaliluettelossa ja 

äänestäjän tulee varmentaa henkilöllisyytensä opiskelijanumerolla. 

Vaalitoimitsijoiden on pidettävä äänestäjistä luetteloa, johon tehdään merkintä 

äänioikeuden käyttämisestä. Henkilö, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, mutta jonka 

nimi ei esiinny vaaliluettelossa saa äänestää, mikäli hän pystyy todistamaan 

äänikelpoisuutensa ja mikäli keskusvaalilautakunnan läsnä oleva jäsen ja vaalitoimitsijat 

yksimielisesti hyväksyvät asian. Henkilön nimi lisätään keskusvaalilautakunnan jäsenen 

toimesta vaaliluetteloon.  

 

 

 

 



 

5.4 § Ääntenlaskenta  

 

Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta vähintään 

puheenjohtajan ja 2/3 keskusvaalilautakunnan kokoonpanolla 

ääntenlaskennan/tarkastuksen.  

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, 

annettujen äänien kokonaismäärä, hylättyjen äänien lukumäärä sekä 

kokonaisäänimäärä lukumäärä kussakin vaaliliitossa. Keskusvaalilautakunta päättää 

virheellisten äänten hylkäämisestä sekä laskee vaalin lopullisen tuloksen.   

 

5.4 § Jäsenten valinta ja tuloksen määrääminen  

 

Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman 

äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen 

merkitään vaaliliiton ensimmäiselle ehdokkaalle vertailuluvuksi vaaliliiton koko 

äänimäärä, toiselle puolet siitä (1/2), kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.  

 

Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen 

vertailulukunsa. 

 

Kaikki ehdokkaat järjestetään heidän lopullisten vertailulukujensa mukaan. Saman 

vertailuluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee henkilökohtaisten äänten 

määrä ja niiden mennessä tasan arpa.  

 

Valituiksi julistetaan suurimman lopullisen vertailuluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien 

niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja. Lisäksi edustajistovaalissa julistetaan 

varajäseniksi ei-valituksi tulleet ehdokkaat vertailuluvultaan suurimmasta alkaen. Milloin 

vaalissa valittu eroaa tai on esteellinen tai estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä, 

kutsutaan hänen tilalleen varajäsen siitä vaaliliitosta, johon kyseinen jäsen kuului. Ellei 

uutta jäsentä voida tällä tavoin määrätä, kutsutaan tilalle ehdokas, jolla valituksi tulleiden 

jälkeen on suurin lopullinen vertailuluku. 



 

 

5.5 § Vaalivilppi 

 

Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka 

 

- ostaa tai myy ääniä  

- ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä  

- äänestää useamman kuin yhden kerran  

- estää toista äänestämästä  

- pakottaa toisen äänestämään  

- tuhoaa vaalien vaalimainoksia  

- tai syyllistyy muuhun vilpiksi katsottuun toimintaan. 

 

Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden ja mahdollisuuden asettua 

vaaleissa ehdokkaaksi kahdeksi (2) vuodeksi. 

 

 

5.6 § Valittaminen  

 

Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi 

hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalien 

tulosten julkistamisesta. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä 

kirjallisesti.  

 

Vaaleissa käytetyt asiakirjat ja äänestystiedot on säilytettävä lukitussa tilassa, kunnes 

valitusaika on kulunut umpeen ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu. Muutoin 

vaaleissa vaalien asiakirjoja on säilytettävä kolme (3) kuukautta. Tämän jälkeen 

äänestystiedot tuhotaan ja syntyneet asiakirjat liitetään opiskelijakunnan arkistoon. 

 

 

 

 



6 § Uusinta- ja täydennysvaalit 

 

6.1 § 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 tai viimeistään viikon (7vrk) kuluessa tulosten 

julkistamisesta. Keskusvaalilautakunta tulee kutsua koolle kahden (2) vuorokauden 

sisällä vaalien keskeyttämisestä. Mikäli vaalit täytyy uusia, käytetään samaa 

ehdokasasettelua ja samaa äänioikeutettujen listaa kuin kumotuissa vaaleissa. 

Uusintavaalit on järjestettävä mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden (30 vrk) 

kuluessa vaalien hylkäämisen jälkeen. 

 

 

6.2 § Täydennysvaalit 

 

Jos edustajien luku jää alle puoleen sääntöjen määräämästä edustajien luvusta, 

keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden edustajiston 

valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Täydennysvaalien järjestämisestä päättää 

edustajisto ja sen toteuttamisesta vastaamaan nimetään keskusvaalilautakunta, joka 

toimii tämän ohjesäännön määräyksiä soveltaen. 

 

 

 

7 § Estyneet toimijat  

Mikäli vaalissa valittu eroaa tai on esteellinen tai estynyt toimimaan edustajiston 

jäsenenä, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen samalta vaalilistalta seuraavaksi 

suurimman vertailuluvun vaaleissa saaneesta alkaen, mikäli kyseisellä vaalilistalla ei ole 

enempää ehdokkaita, kutsutaan suurimman vertailuluvun vaaleissa saanut varajäsen. 

Estyneeksi katsotaan henkilö, joka on viimeistään ko. kokousta edeltävänä päivänä 

kirjallisesti ilmoittanut estyneisyydestään ja sen kestoajasta opiskelijakunnan 

edustajiston puheenjohtajalle. 

 



 

8 § Vaalien ja keskusvaalilautakunnan raportointi 

Keskusvaalilautakunta tekee kirjallisen raportin vaalien jälkeen edustajistolle. Raportissa 

tulee käydä ilmi: 

- Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 

- Vaalien aikataulut 

- Markkinoinnin tavoitteet ja käytetyt markkinointikeinot ja -alustat 

- Hakijoiden ja äänestäjien määrät, kuinka monta eri listaa oli 

- Sosiaalisten medioiden tulokset (tykkäykset, jaot, julkaisuiden määrät) 

 

 

 

9 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen  

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOn 

edustajiston kokouksessa 28.3.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön 

muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. 


