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I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
1 § Soveltaminen
Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys- ja vaalijärjestyksenä
toimitettaessa Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon (myöh.
opiskelijakunta) edustajiston vaaleja.
1.1 § Soveltaminen jäsenäänestykseen
Tätä vaaliohjesääntöä sovelletaan soveltuvilta osin opiskelijakunnan jäsenäänestyksissä.
Edustajisto voi päättää järjestää jäsenäänestyksen sitovana tai ohjeistavana.
1.2 § Soveltaminen jaostovaaliin
Tätä vaaliohjesääntöä sovelletaan soveltuvilta osin opiskelijakunnan jaostovaaliin.
2 § Äänioikeus
Edustajistovaalissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus opiskelijakunnan varsinaisella
jäsenellä, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteet viimeistään yhdeksän (9) päivää
ennen ensimmäistä äänestyspäivää. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa tarkan päivämäärän
ja kellonajan.
Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain
henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.
3 § Vaalikelpoisuus
Edustajistovaalissa vaalikelpoisia ovat opiskelijakunnan varsinaiset, läsnäolevat jäsenet,
jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteet viimeistään ehdokasasettelun
päättymisajankohtana. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa tarkan päivämäärän ja
kellonajan.
II LUKU: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
4 § Keskusvaalilautakunnan tehtävä
Keskusvaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit noudattaen tätä
vaaliohjesääntöä.
5 § Keskusvaalilautakunnan kokoonpano
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta (2) kymmeneen (10) muuta
jäsentä. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan jäseniä.

Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan
toiminnanjohtaja tai tämän estyneenä ollessa muu keskusvaalilautakunnan nimeämä
henkilö.
6 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet nimeää edustajisto opiskelijakunnan
säännöissä määrätyllä tavalla.
7 § Keskusvaalilautakunnan toimikausi
Keskusvaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan keskusvaalilautakunnan
nimeämiseen asti.
8 § Keskusvaalilautakunnan kokoontuminen
Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kutsu
järjestäytymiskokoukseen on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Keskusvaalilautakunta päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumisajastaan ja
-tavastaan. Keskusvaalilautakunnan kokoontumisista laaditaan pöytäkirja.
9 § Keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuus
Keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet keskusvaalilautakunnasta on läsnä.
Keskusvaalilautakunnan päätösvalta vaaleihin lakkaa, kun vaalin tulos on julkistettu ja
vaalista säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai kun mahdollisesti tehdyt valitukset
on ratkaistu.
10 § 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 kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
ilmoituksesta. Edustajisto on vastuussa vaalien järjestämisestä uuden lautakunnan
valintaan saakka.
11 § Keskusvaalilautakunnan erottaminen
Edustajisto voi erottaa keskusvaalilautakunnan tai yksittäisen keskusvaalilautakunnan
jäsenen kesken toimikauden. Mikäli edustajisto erottaa keskusvaalilautakunnan, tulee
uusi keskusvaalilautakunta valita seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa.
Edustajiston kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
12 § Keskusvaalilautakunnan vaalikelpoisuus
Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi olla ehdolla edustajistovaaleissa.

13 § Muita keskusvaalilautakuntaa koskevia määräyksiä
Keskusvaalilautakunta asettaa edustajistovaalien toimittamista varten tarpeelliseksi
katsomansa määrän vaalitoimitsijoita.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet sekä vaalitoimitsijat eivät saa rikkoa vaalisalaisuutta.
III LUKU: EDUSTAJISTOVAALIT
14 § Yleistä
Määräykset koskevat edustajistovaalia. Täydennysvaalista määrätään erikseen kohdassa
27 §.
15 § Vaalipiirit
Edustajisto määrää vaalipiirit ja niistä valittavien edustajiston jäsenten määrän
vuosittain kevätkokouksessaan.
16 § Ajankohta
Edustajistovaalien vaalipäivä eli äänestyksen päättymispäivä on vuosittain 1.-15. päivä
marraskuuta.
Edustajistovaalien tulee kestää vähintään seitsemän (7) päivän ajan.
17 § Vaalikuulutus
17.1 § Vaalikuulutuksen ajankohta
Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen äänestyksen
ensimmäistä päivää antaa vaalikuulutus opiskelijakunnan edustajiston määräämien
virallisten tiedotuskanavien kautta.
17.2 § Vaalikuulutuksen sisältö
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mistä vaaleista on kyse
2. montako edustajaa valitaan
3. milloin ja miten vaalit järjestetään
4. milloin ja miten äänestys järjestetään
5. ketkä ovat vaalikelpoisia
6. missä vaaliasiakirjoja jaetaan
7. minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä
8. ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja
9. missä ja milloin vaaliluettelo pidetään nähtävänä
10. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä
11. mistä tämä vaalijärjestys ja muu vaaleja varten tarpeellinen materiaali on saatavilla.

18 § Edustajistovaaliasiakirjat
Edustajistovaaleihin liittyviä asiakirjoja ovat ehdokasilmoitus, äänestysliput,
vaalikuulutus, vaaliluettelo ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat. Keskusvaalilautakunta
vahvistaa edustajistovaaliasiakirjat.
18.1 § Ehdokasilmoitus
Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi (1) ehdokas. Ehdokasilmoituksessa on oltava:
1. Ehdokkaan koko nimi
2. Mahdollinen puhuttelunimi, jos sitä halutaan käyttää etunimen sijaan.
3. Syntymäaika
4. Kotikunta
5. Sähköpostiosoite
6. Puhelinnumero
7. Ehdokkaan allekirjoitus (mikäli ehdokasilmoitus on sähköinen, allekirjoituksena
toimii kirjautuminen ilmoittautumislomakkeelle luotettavaksi katsottavalla
tunnisteella tai ilmoittautumisen lähettäminen korkeakoulun sähköpostista)
Asettuessaan ehdolle ehdokas sitoutuu noudattamaan opiskelijakunnan sääntöjä ja
vaalijärjestystä sekä hyvää vaalitapaa.
18.2 § Äänestyslippu
Keskusvaalilautakunta laatii äänestyksessä käytettävän sähköisen äänestyslipun.
19 § Edustajistovaaliasiakirjojen säilyttäminen
Vaaleissa käytetyt äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä sähköisessä arkistossa,
kunnes valitusaika on kulunut umpeen ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu.
Vaaleissa käytettyjä äänestyslippuja ja asiakirjoja on säilytettävä kolme (3) kuukautta
vaalien päättymisestä. Määräajan jälkeen äänestysliput, ehdokasilmoitukset ja
vaaliluettelo tuhotaan. Vaalikuulutus ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat liitetään
opiskelijakunnan arkistoon.
20 § Valittaminen
Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi
hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta neljäntoista (14) päivän kuluessa vaalien
päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä
kirjallisesti.
20.1 § Keskusvaalilautakunnan päätöksestä valittaminen
Keskusvaalilautakunnan päätöksistä voi valittaa neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen julkaisemisesta. Valitukset tulee tehdä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle.
Opiskelijakunnan jäsen on oikeutettu pyytämään oikaisua opiskelijakunnan edustajistolta
keskusvaalilautakunnan

ratkaisuun valituksesta. Keskusvaalilautakunnan päätöksistä voi valittaa
opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla.
20.2 § Vaalitoimitsijan toiminnasta valittaminen
Vaalitoimitsijan toimenpiteestä voi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti
valittaa keskusvaalilautakunnalle ennen valitusajan umpeutumista. Valitusaika on
neljätoista (14) päivää vaalin tuloksen julkistamisesta.
IV LUKU: EHDOKASASETTELU
21 § Ehdokkaaksi ilmoittautuminen
Opiskelijakunnan vaalikelpoinen jäsen voi asettua edustajistovaalissa ehdokkaaksi
ilmoittamalla asiasta keskusvaalilautakunnalle käyttäen ehdokasilmoitusta.
Ehdokasilmoitus tulee täyttää henkilökohtaisesti. Ehdokasilmoituksen täyttämisen
yhteydessä ehdokas hyväksyy sitoumuksen ehdokkaana toimimisesta, jota rikkoessaan
hän hyväksyy seurauksena voivan olla ehdokkuuden purkaminen
keskusvaalilautakunnan toimeenpanemalla käskyllä. Ehdokkaan tulee olla
opiskelijakunnan jäsen ehdolle asettumisen päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen
jäseniksi liittyneitä ei hyväksytä ehdokkaiksi.
22 § Ehdokasasettelun ajankohta
Ehdokasasettelu päättyy vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä
äänestyspäivää.
23 § Ehdokasluettelo
Keskusvaalilautakunta jakaa ehdolleasettumisajan päätyttyä äänestysnumerot siten, että
numerot jaetaan ehdokkaan sukunimen perusteella aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen
numero on kaksi (2).
24 § Ehdokkuuksien julkistaminen ja vaali-ilmoitus
Ehdokkuudet ovat julkisia, kun ehdokkaille on jaettu äänestysnumerot.
Keskusvaalilautakunta tiedottaa vaalin järjestämisestä ja ehdokkaista vaali-ilmoituksella
välittömästi äänestysnumeroiden jaon jälkeen.
V LUKU: ÄÄNESTYKSEN TOTEUTTAMINEN
25 § Vaaliluettelo
Keskusvaalilautakunta laatii ja vahvistaa vaaliluettelon opiskelijakunnan
äänioikeutetuista jäsenistä yhdeksän (9) päivää ennen ensimmäistä äänestyspäivää.
Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä oikaisuista on esitettävä kirjallisesti
keskusvaalilautakunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää luettelon julkaisemisen
jälkeen. Keskusvaalilautakunnan tulee ratkaista oikaisuvaatimukset välittömästi edellä
mainitun määräajan päätyttyä.

26 § Vaalin järjestämättä jättäminen
Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on tietyssä vaalipiirissä yhtä paljon tai
vähemmän kuin valittavia edustajia, vaalitoimitusta ei järjestetä, vaan
keskusvaalilautakunta julistaa, että kyseisen vaalipiirin hyväksytyt ehdokkaat ovat
tulleet valituiksi. Jos jostakin vaalipiiristä jää paikkoja yli, keskusvaalilautakunta voi
täydentää edustajistoa ennakkoon 32 §:ssa mainitulla tavalla ja jättää vaalin
järjestämättä sellaisessa vaalipiirissä, jonka kaikki varasijoille tulevat ehdokkaat tulisivat
joka tapauksessa valituksi toisen vaalipiirin yli jääville paikoille.
Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokasilmoituksia kuin vaalissa on
valittavia, keskusvaalilautakunta voi jatkaa ehdokasasetteluaikaa harkintansa mukaan,
kuitenkin enintään kolme (3) arkipäivää.
27 § Täydennysvaali
Edustajisto voi päättää edustajiston täydentämisestä, mikäli edustajistossa on varsinaisia
jäseniä vähemmän kuin säännöt määräävät.
Täydennysvaalin järjestämisessä voidaan kuitenkin poiketa varsinaista edustajistovaalia
koskevista määräyksistä seuraavien asioiden osalta:
1. Täydennysvaalissa on vain yksi vaalipiiri, jota ei lueta kuuluvaksi mihinkään
edustajiston määräämään, varsinaisessa edustajistovaalissa käytettävään
vaalipiiriin.
2. Täydennysvaalissa vaalikuulutuksen ja vaalin välinen aika sekä
ehdokasilmoitusten jättämisaika voi olla keskusvaalilautakunnan harkinnan
mukaan lyhyempi kuin varsinaisessa edustajistovaalissa.
28 § Äänestystapa
Vaalit järjestetään sähköisesti. Käytettävän vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat
ehdot:
●
●
●
●
●

Äänestäjän äänestyslaitteen ja keskuskoneen välillä käytetään riittävää
tietoturvaa.
Äänestäjän henkilöllisyys varmistuu ennen äänestämistä.
Sähköisen järjestelmän on varmistettava, ettei yksittäisen henkilön ääntä voida
tunnistaa.
Äänestäminen on mahdollista vain yhden kerran sähköisesti tai vaaliuurnalla.
Sähköisen järjestelmän on mahdollistettava myös tyhjän äänestäminen.

Sähköistä järjestelmää tulee valvoa äänestyksen ollessa käynnissä. Valvontatavasta sekä
toteutuksesta päättää keskusvaalilautakunta. Valvonnasta huolehtivat
keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt.

29 § Äänestyksen toimittaminen
Äänioikeutettu äänestää keskusvaalilautakunnan toimittaman henkilökohtaisen linkin
kautta tai kirjautuu keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti sähköiseen
äänestysjärjestelmään henkilöllisyyden varmistamiseksi. Kun äänestäjä on käyttänyt
äänioikeutensa, sähköiseen vaaliluetteloon syntyy selkeä merkintä äänestämisestä.
Henkilö, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, mutta ei löydy järjestelmästä, on toimittava
keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli sähköisessä
äänestämisessä kohdataan tekninen ongelma, jonka johdosta äänestäminen on
vaarantunut, äänioikeutetun on välittömästi oltava yhteydessä keskusvaalilautakuntaan
jatko-ohjeistusta varten.
VI LUKU: VAALITULOKSEN MÄÄRÄYTYMINEN
30 § Ääntenlaskenta ja äänestystuloksen määrääminen
Ääntenlaskennan suorittaa keskusvaalilautakunta kokouksessaan vaalitoimituksen
päätyttyä. Äänestyksen päätyttyä keskusvaalilautakunta toteaa vaalin tuloksen
sähköisestä äänestysjärjestelmästä. Ehdokkaat asetetaan äänimäärän mukaiseen
järjestykseen vaalipiireittäin. Ehdokkaiden, joilla on sama äänimäärä, sijoitus ratkaistaan
arvalla.
Valituiksi julistetaan vaalipiireittäin suurimman lopullisen äänimäärän saaneesta
ehdokkaasta lähtien niin monta kuin edustajistovaalissa on täytettäviä paikkoja.
Edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi valituksi tulleet ehdokkaat vaalipiireittäin
äänimääräjärjestyksessä siten, että jokaiseen vaalipiiriin valitaan ensisijaisesti yhtä
monta varajäsentä kuin vaalipiirissä on varsinaisia jäseniä. Jos jossakin vaalipiirissä on
vähemmän varajäseniä kuin varsinaisia jäseniä, varajäseniä voidaan nimetä muista
vaalipiireistä siten, että varajäseniä on yhteensä korkeintaan kaksitoista (12). Se, mistä
vaalipiiristä ylimääräisiä varajäseniä valitaan, ratkaistaan arvalla.
Vaalin tuloksesta tiedotetaan viipymättä opiskelijakunnan virallisten tiedotuskanavien
kautta.
31 § Uusintavaali
Mikäli edustajistovaalissa tai jäsenäänestyksessä esiintyy selvästi koko vaalituloksen
oikeellisuuden vaarantava järjestelmävirhe tai vaalivilppi, voi keskusvaalilautakunta
kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä peruuttaa tai mitätöidä edustajistovaalit
tai jäsenäänestyksen. Tällaisessa tapauksessa on keskusvaalilautakunnan välittömästi
ryhdyttävä uuden edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen toimeenpanoon. Uuden
edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin
tämän vaaliohjesäännön määräyksiä, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa hylättyjen vaalien päättymisestä.

32 § Edustajiston täydentäminen
Jos edustajistovaaleissa valitulle edustajiston jäsenelle on myönnetty vapautus
toimestaan, hänen on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa valittuun toimeen, hänet
valitaan opiskelijakunnan hallitukseen tai hänet otetaan opiskelijakunnan toimihenkilöksi,
hänen tilalleen tulee hänen omassa vaalipiirissään ensimmäisellä varasijalla oleva
varajäsen. Jos omassa vaalipiirissä ei ole varajäseniä, tilalle tulee minkä tahansa
varsinaisen edustajistovaalin vaalipiirin ensimmäisellä varasijalla oleva varajäsen. Se,
minkä vaalipiirin varajäsen valitaan, ratkaistaan arvalla. Mikäli varsinaisen
edustajistovaalin vaalipiireissä ei ole enää varajäseniä, tulee eronneen tilalle eniten ääniä
täydennysvaalissa saanut varajäsen. Mikäli vaalissa valitun henkilön esteellisyys lakkaa,
hänelle tarjotaan mahdollisuutta jatkaa edustajiston jäsenenä. Tällöin sijaisena toiminut
varajäsen palaa alkuperäiselle paikalleen.
VII LUKU: MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
33 § Vaalivilppi
Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka
● ostaa tai myy ääniä
● ottaa osaan vaaleihin toisen nimissä
● äänestää useammin kuin kerran
● estää toista millään tavalla äänestämästä
● pakottaa toisen äänestämään
● tahallisesti tuhoaa vaalien vaalimainoksia
● tai syyllistyy muuhun vilpiksi katsottuun toimintaan.
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden ja mahdollisuuden asettua
ehdolle käynnissä olevassa ja seuraavassa vaalissa. Keskusvaalilautakunta voi kuitenkin
tapauskohtaisesti antaa myös pelkän kirjallisen varoituksen.
34 § Kampanjointi ja vaalimainonta
Opiskelijakunnan toimijat voivat markkinoida ehdokkaita yksityishenkilöinä. Lisäksi
kaiken mainonnan ja kampanjoinnin tulee olla linjassa opiskelijakunnan sääntöjen,
vaalijärjestyksen ja hyvän vaalitavan kanssa. Ehdokkailla voi olla omaa
kampanjointimateriaaliaan. Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa tarkentaa
kampanjointiohjeitaan ehdokkaille.
35 § Vaaliohjesäännön muuttaminen ja voimassaolo
Tämä ohjesääntö on hyväksytty opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa 17.9.2018 ja
se on voimassa toistaiseksi. Lisäyksistä ja muutoksista vaaliohjesääntöön päättää
opiskelijakunnan edustajisto vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

