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LUKU 1
1 § Yleistä
Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys- ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa HaagaHelian opiskelijakunta Helgan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajiston vaaleja, jäsenäänestystä ja
hallinnon opiskelijaedustajien (myöhemmin hallopedien) valintaa. Lisäksi tämä vaaliohjesääntö antaa
määräyksiä sähköiseen päätöksentekoon.
Tämän vaaliohjesäännön lisäksi hallinnon opiskelijaedustajien valintaan sovelletaan
ammattikorkeakoululakia, valtioneuvoston asetusta ammattikorkeakouluista, ammattikorkeakoulun
soveltuvia sisäisiä määräyksiä ja opiskelijakunnan sääntöjä.
Hallopedeilla tarkoitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajia, ammattikorkeakoulun
kollegion opiskelijaedustajia, opintotukilautakunnan opiskelijaedustajia ja tutkintolautakunnan
opiskelijaedustajia. Muihin toimielimiin mahdollisesti nimitettävät jäsenet valitsee opiskelijakunnan
hallitus, ellei opiskelijakunnan edustajisto kokouspäätöksellä toisin edellytä.
2 § Keskusvaalilautakunta
Tätä ohjesääntöä koskevien vaalien järjestämisestä ja hallopedien valintaprosessin toteuttamisesta vastaa
edustajiston järjestäytymiskokouksessaan asettama keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan
toimikausi kestää seuraavan keskusvaalilautakunnan valintaan saakka.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kahdeksaan (8) muuta jäsentä. Lautakunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä.
Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan
järjestäytymiskokous on järjestettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
keskusvaalilautakunnan valinnasta. Kutsu järjestäytymiskokoukseen on toimitettava seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
Keskusvaalilautakunta päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumisajastaan ja -tavastaan.
Keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai tämän estyneenä ollessa
muu keskusvaalilautakunnan nimeämä henkilö. Kaikista keskusvaalilautakunnan kokouksista laaditaan
pöytäkirja.
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)

vuorokauden kuluessa ilmoituksesta. Edustajiston puheenjohtajisto on vastuussa vaalien järjestämisestä
uuden lautakunnan valintaan saakka.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet sekä vaalitoimitsijat eivät saa rikkoa vaalisalaisuutta.
3 § Vaalitoimitsijat
Keskusvaalilautakunta asettaa vaalien toimittamista varten tarpeelliseksi katsomansa määrän
vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsijoiden tulee olla opiskelijakunnan jäseniä tai työntekijöitä. Vaalitoimitsijoiden
tehtävänä on erityisesti uurnavaalien järjestäminen.
4 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Edustajiston vaaleissa ja jäsenäänestyksessä äänioikeus on kaikilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä,
jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteet viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen vaalipäivää tai
ensimmäistä äänestyspäivää. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa tarkan päivämäärän ja kellonajan.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys on salainen.
Tämän ohjesäännön määrittelemissä henkilövaaleissa ja -valinnoissa vaalikelpoisia ovat kaikki
opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteet viimeistään ehdokasasettelun
päättymisajankohtana. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa tarkan päivämäärän ja kellonajan.
5 § Sähköinen päätöksenteko
Opiskelijakunnan hallituksen, edustajiston sekä muiden sääntömääräisten toimielinten päätöksenteko
voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouksessa läsnä olevien
tulee olla keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Opiskelijakunta voi itse päättää, miten sekä missä toimielimessä/tilanteessa käyttää sähköistä
päätöksentekoa.
Opiskelijakunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että sähköisessä kokouksessa salassa
pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.
Päätöksenteko on tehty vasta kun kaikki kokoukseen osallistuneet ovat ilmaisseet oman kantansa. Asia
käsitellään uudelleen ei-sähköisessä kokouksessa, jos yksikin läsnäoleva edustaja sitä vaatii. Suljettua
lippuäänestystä ei voida suorittaa sähköisesti.
LUKU 2
EDUSTAJISTON VAALIT
6 § Vaalien ajankohta
Edustajiston vaalit toimitetaan vuosittain marraskuun aikana. Vaalit järjestetään keskusvaalilautakunnan
päättämänä ajankohtana, vähintään yhtenä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun työpäivänä.

7 § Vaalikuulutus
Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään neljäkymmentä (40) vuorokautta ennen vaalia antaa
vaalikuulutus opiskelijakunnan edustajiston määräämien virallisten tiedotuskanavien kautta.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mistä vaaleista on kyse
2. montako edustajaa valitaan
3. milloin ja miten vaalit järjestetään
4. milloin ja miten ennakkoäänestys järjestetään, jos se järjestetään
5. äänestysaluejako sekä kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti
6. ketkä ovat vaalikelpoisia
7. missä vaaliasiakirjoja jaetaan
8. minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä
9. ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja
10. missä ja milloin vaaliluettelo pidetään nähtävänä
11. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä
12. mistä tämä vaalijärjestys ja muu vaaleja varten tarpeellinen materiaali on saatavilla.
Aika, jolloin vaaliasiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle, päättyy vähintään kaksikymmentä (20)
vuorokautta ennen vaaleja. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa vaaliasiakirjojen toimitustavan ja -paikan.
8 § Ehdokkaaksi asettuminen ja vaaliliiton muodostaminen
Jokainen vaalikelpoinen opiskelijakunnan jäsen voi asettua ehdokkaaksi ja vaaliliitto voidaan perustaa
ilmoittamalla tästä keskusvaalilautakunnalle sen vahvistamilla vaaliasiakirjoilla (ehdokasilmoitus ja
vaaliliiton muodostamisilmoitus).
Ehdokasilmoituksesta on selkeästi käytävä ilmi ehdokkaaksi asettuvan henkilön koko nimi,
opiskelijanumero, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen vaaliliitto. Lisäksi
ehdokasilmoitukseen voidaan merkitä vaali-ilmoituksia varten ehdokkaan nimi siten, että etunimen sijasta
käytetään yleisesti tunnettua puhuttelunimeä. Ehdokasilmoitus on allekirjoitettava. Keskusvaalilautakunta
hyväksyy ehdokasilmoittautumisen tarkistettuaan ehdokkaan vaalikelpoisuuden.
Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton. 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.

9 § Äänestystapa ja -paikat
Keskusvaalilautakunta päättää edustajiston vaalien äänestystavasta. Äänestys voidaan toteuttaa
uurnaäänestyksenä, sähköisenä äänestyksenä tai niiden yhdistelmänä.
Jos vaali järjestetään sähköisesti, käytettävän vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot:
1. äänestäjän äänestyslaitteen ja keskuskoneen välillä käytetään riittävää tietoturvaa äänestäjän
henkilöllisyyden varmistamiseksi ennen äänestystä
2. äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään tietylle ehdokkaalle kohdistettuun
ääneen
3. äänestämään pystyy vain yhden kerran sähköisesti tai vaaliuurnalla.
Ehtojen täyttymisestä päättää keskusvaalilautakunta.
Sähköistä järjestelmää tulee valvoa äänestyksen ollessa käynnissä. Valvontatavasta sekä toteutuksesta
päättää keskusvaalilautakunta. Tästä huolehtivat keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt.
Muutoin sähköisissä vaaleissa noudatetaan soveltuvilta osin tätä vaaliohjesääntöä.
Jos äänestys toimitetaan uurnaäänestyksenä, tulee jokaisessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun
kampuksella tai sen välittömässä läheisyydessä olla äänestysmahdollisuus.
10 § Ehdokasilmoitusten julkisuus ja vaali-ilmoitus
Opiskelijakunnan toimijat voivat markkinoida ehdokkaita sekä listoja yksityishenkilöinä.
Keskusvaalilautakunta jakaa ehdolle asettumisajan päätyttyä äänestysnumerot siten, että vaaliliittojen
järjestys arvotaan ja listojen sisällä numerot jaetaan sukunimen perusteella aakkosjärjestyksessä.
Ensimmäinen käytettävä vaalinumero on numero kaksi (2).
Ehdokkuudet ovat julkisia, kun ehdokkaille on jaettu äänestysnumerot. Keskusvaalilautakunta tiedottaa
vaalin järjestämisestä ja ehdokkaista vaali-ilmoituksella, joka julkaistaan välittömästi äänestysnumeroiden
jaon jälkeen.
11 § Vaalituloksen määrääminen
Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen vertailulukunsa. 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. 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. Varajäsenten valinnassa vertailulukujen mennessä tasan,
noudatetaan samaa toimintatapaa kuin varsinaisten edustajien valinnassa.

Mikäli 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. Mikäli
vaalissa valitun esteellisyys lakkaa, hänelle tarjotaan mahdollisuutta jatkaa edustajiston jäsenenä. Tällöin
sijaisena toiminut varajäsen palaa alkuperäiselle paikalleen.
Vaalien tuloksesta tiedotetaan opiskelijakunnan edustajiston määräämien virallisten tiedotuskanavien
kautta.
LUKU 3
JÄSENÄÄNESTYS
12 § Jäsenäänestyksen järjestäminen
Jäsenäänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin niitä määräyksiä, mitä edustajistovaaleista on tässä
ohjesäännössä annettu. Lisäyksistä ja muutoksista päättää äänestyskohtaisesti keskusvaalilautakunta
vaalikuulutuksen antamiseen mennessä.
Kun jäsenäänestystoimitus on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta ääntenlaskennan.
Jäsenäänestyksessä noudatettavat periaatteet vahvistaa edustajisto kullakin kerralla erikseen.
13 § Jäsenäänestyksen ajankohta
Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen vaalia antaa
vaalikuulutus opiskelijakunnan edustajiston määräämien virallisten tiedotuskanavien kautta.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
13. mistä jäsenäänestyksestä on kyse
14. mistä asiasta tai asioista äänestetään
15. milloin ja miten jäsenäänestys järjestetään
16. milloin ja miten ennakkoäänestys järjestetään, jos se järjestetään
17. äänestysaluejako sekä kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti
18. ketkä ovat vaalikelpoisia
19. missä vaaliasiakirjoja jaetaan
20. minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä
21. ketkä ovat jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja
22. missä ja milloin vaaliluettelo pidetään nähtävänä
23. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä
24. mistä tämä vaalijärjestys ja muu vaaleja tai jäsenäänestystä varten tarpeellinen materiaali
on saatavilla.
Aika, jolloin vaaliasiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle, päättyy vähintään kaksikymmentäviisi (25)
vuorokautta ennen vaaleja. Keskusvaalilautakunta ilmoittaa vaaliasiakirjojen toimitustavan ja -paikan.

LUKU 4
HALLOPEDIEN VALINTA
14 § Ehdokaskelpoisuus
Jokainen vaalikelpoinen opiskelijakunnan jäsen voi asettua ehdokkaaksi ilmoittamalla asiasta
keskusvaalilautakunnalle sen vahvistamalla ehdokasilmoituksella. Keskusvaalilautakunta toimittaa
määräaikaan mennessä saapuneet ehdokasilmoitukset edustajiston kokouskutsun yhteydessä edustajiston
jäsenille.
15 § Hallopedien valinta
Valinnasta päättää ehdokasajan sulkeuduttua opiskelijakunnan edustajisto kokousaikataulunsa mukaisesti.
Valinta tapahtuu suljettuna lippuäänestyksenä ehdottoman enemmistön periaatteen mukaisesti.
Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella ehdotonta enemmistöä, toiselle
äänestyskierrokselle siirtyvät kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Mikäli toisella kierroksella kumpikaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä, enemmän ääniä saanut
ehdokas voittaa.
Mikäli äänet jakautuvat tasan, ratkaisee arpa lopputuloksen.
Valinnasta tiedotetaan opiskelijakunnan edustajiston määräämien virallisten tiedotuskanavien kautta.
Lisäksi valinnasta tiedotetaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun edustajista ja ehdokkaana toimineita
henkilöitä.
LUKU 5
VAALIEN TOIMITTAMINEN
16 § Vaaliluettelo
Keskusvaalilautakunta laatii ja vahvistaa lopullisen luettelon äänioikeutetuista (vaaliluettelo)
vaalikuulutuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä jäsenvelvoitteensa suorittaneista. Lopullisen
vaaliluettelon vahvistamisen jälkeen jäsenyyttä hakenut ei voi käyttää äänioikeutta.
Keskusvaalilautakunnan tulee ilmoittaa, milloin ja millä tavoin luetteloon kohdistuvat oikaisuvaatimukset
tulee tehdä.
17 § Vaalien järjestämättä jättäminen ja täytevaali
Jos vaaleissa on yhtä monta hyväksyttyä ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja, valitaan ehdokkaat
suoraan edustajiksi eikä vaaleja järjestetä.
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän kuin vaaleissa on täytettäviä paikkoja, valitaan ehdokkaat
suoraan edustajiksi eikä vaaleja järjestetä. Tällöin järjestetään täytevaali vapaiden paikkojen täyttämiseksi.

Täytevaalin järjestämisestä päättää edustajisto ja sen toteuttamisesta vastaa keskusvaalilautakunta tämän
ohjesäännön määräyksiä soveltaen.
18 § Ennakkoäänestys
Mahdollinen ennakkoäänestys järjestetään keskusvaalilautakunnan päättämällä tavalla.
Ennakkoäänestys tulee järjestää vaali-ilmoituksen julkaisun jälkeen siten, että ennakkoäänestyksen kesto
on vähintään kolme (3) vuorokautta ja se päättyy vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen varsinaisen
äänestysajan alkua.
Ennakkoäänestyksen tulosta ei tule julkistaa ennen varsinaisen äänestysajan loppumista.
19 § Vaalitilaisuus, uurnavaalit
Vaalitilaisuudesta tulee pitää pöytäkirjaa keskusvaalilautakunnan vahvistaman mallin mukaisesti.
Vaalitilaisuus järjestetään tarkoitusta varten varatussa tilassa. Tilassa tulee olla mahdollisuus äänestää
siten, että vaalisalaisuus säilyy. Vaalitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään kaksi (2) vaalitoimitsijaa koko
tilaisuuden ajan. Vaalihuoneiston lähistöllä ei saa tehdä vaalityötä. Vaalihuoneiston läheisyys määritellään
kampuskohtaisesti erikseen keskusvaalilautakunnan toimesta ja ohjeistus jaetaan vaalitoimitsijoille
vaalimateriaalin mukana.
Keskusvaalilautakunta toimittaa tilaisuuteen vaaliluettelon sekä luettelon hyväksytyistä ehdokkaista ja
heidän äänestysnumeroistaan. Vaalitoimitsijoiden tulee tehdä merkinnät äänioikeuden käyttämisestä
viralliseen vaaliluetteloon. Vaalitilaisuuden ensimmäinen äänestäjä varmistaa uurnan tyhjyyden. Uurna
sinetöidään toteamisen jälkeen.
Uurna on sinetöitävä siten, ettei uurnaan voi lisätä mitään ja sinetti vahvistettava toimitsijoiden
allekirjoituksilla. Jos vaalit kestävät useamman kuin yhden päivän, seuraavina vaalipäivinä on varmistuttava
siitä, että sinetti on yhä ehjä.
Äänestysajan loputtua uurna sinetöidään kiinni ja toimitetaan keskusvaalilautakunnalle.
20 § Äänestyslippu, uurnavaalit
Keskusvaalilautakunta toimittaa äänestysliput vaalitilaisuuksiin. Äänestyslipusta on käytävä ilmi, mihin
vaaliin se on tarkoitettu. Äänestyslipussa on oltava tila ehdokkaan numeron merkitsemistä varten.
21 § Äänestyksen toimittaminen
Uurnavaalit
Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava vaalitilaisuudessa ja todistettava
henkilöllisyytensä joko opiskelijakunnan jäsenkortilla tai virallisella henkilöllisyystodistuksella. Äänestäjän
on vaalitoimitsijan pyynnöstä todistettava henkilöllisyytensä opiskelijakunnan jäsenkortin lisäksi
poliisiviranomaisen myöntämällä ajokortilla tai virallisella henkilöllisyystodistuksella. Äänioikeus
tarkistetaan vaaliluettelosta ja äänestäjälle annetaan äänestyslippu.

Kun äänestäjä on käyttänyt äänioikeutensa, vaaliluetteloon tehdään selkeä merkintä äänestämisestä.
Henkilö, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, mutta jonka nimi ei esiinny vaaliluettelossa, saa äänestää.
Epäselvien tapauksien äänestysliput suljetaan äänestäjän nimellä ja opiskelijanumerolla varustettuun
kirjekuoreen ja keskusvaalilautakunta päättää äänten hyväksymisestä tai hylkäämisestä ääntenlaskun
yhteydessä.
Jos äänestetty haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalitoimitsijalta annettuaan
takaisin entisen äänestyslippunsa. Vaalitoimitsija merkitsee lipun mitättömäksi ja tuhoaa sen siten, että
vaalisalaisuus säilyy. Lipun tuhoaminen merkitään pöytäkirjaan.
Äänestäjä saa käyttää äänestysmerkinnän tekemiseen apuna valitsemaansa henkilöä. Avustajan tulee
täyttää tunnollisesti äänestäjän tahto ja pitää salassa äänestyksessä saamansa tiedot.
Sähköinen äänestys
Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on kirjauduttava 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.
Äänestäjä saa käyttää äänestysmerkinnän tekemiseen apuna valitsemaansa henkilöä. Avustajan tulee
täyttää tunnollisesti äänestäjän tahto ja pitää salassa äänestyksessä saamansa tiedot.
22 § Äänten laskeminen
Kun vaalitoimitus on päättynyt, keskusvaalilautakunta suorittaa ääntenlaskennan. Keskusvaalilautakunta
voi nimetä tehtävään tarpeelliseksi katsomansa määrän avustajia.
Uurnaäänestyksessä laskennan aluksi äänestysliput otetaan uurnasta ja määrä lasketaan. Samoin lasketaan
äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä. Määrien tulee täsmätä vaalitilaisuuden pöytäkirjan kanssa. Tämän
jälkeen äänestysliput avataan, tarkastetaan ja äänet lasketaan. Hylättäväksi esitetyt erotetaan eri ryhmäksi.
Jos 17 § 3 momentissa mainitulla henkilöllä on äänioikeus, äänestyslippu otetaan mukaan normaaliin
ääntenlaskuun. Mikäli äänioikeutta ei ole, ääntä ei oteta huomioon.
Sähköisen äänestyksen ollessa kyseessä, ohjelma suorittaa ääntenlaskun tai toimittaa tarvittavat tiedot
sähköisesti tuloksen muodostamista varten.
23 § Äänten hylkääminen
Annettu ääni hylätään, mikäli äänestyslipusta ei selkeästi ilmene, mitä äänestäjä on tarkoittanut. Lipussa on
oltava vaalileima ja selkeästi ilmaistu äänestysnumero. Lipun hylkäämisestä päättää keskusvaalilautakunta.

24 § Vaalituloksen määrääminen
Edustajistovaalit
Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on hänen lopullinen vertailulukunsa. 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. 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.
Mikäli 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.
Vaalien tuloksesta tiedotetaan opiskelijakunnan edustajiston määräämien virallisten tiedotuskanavien
kautta.
Jäsenäänestys
Jäsenäänestys edustajiston hyväksymästä päätösesityksestä hyväksytään tai hylätään yksinkertaisen
enemmistön mukaan. Jäsenäänestyksen tuloksesta tiedotetaan opiskelijakunnan edustajiston määräämien
virallisten tiedotuskanavien kautta.
25 § 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
5. pakottaa toisen äänestämään
6. tuhoaa vaalien vaalimainoksia
7. tai syyllistyy muuhun vilpiksi katsottuun toimintaan.
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden ja mahdollisuuden asettua vaaleissa ehdokkaaksi
kuluvan ja seuraavan edustajiston toimikausien ajaksi.
26 § 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.
27 § Valittaminen
Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä
ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan
keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti.
Vaaleissa käytetyt äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa, kunnes valitusaika on kulunut
umpeen ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu. Vaaleissa käytettyjä äänestyslippuja ja asiakirjoja on
säilytettävä kolme (3) kuukautta. Tämän jälkeen äänestysliput tuhotaan ja syntyneet asiakirjat liitetään
opiskelijakunnan arkistoon.
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28 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen
Tämä ohjesääntö on hyväksytty Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan edustajiston kokouksessa 9.5.2016 ja
se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

