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I LUKU - Yleisiä määräyksiä 
 
 
1 § VAALIJÄRJESTYKSEN VOIMASSAOLO 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta METKAn (myöhemmin 
opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä 
suoritettaessa jäsenäänestyksiä noudatetaan 
opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän 
vaalijärjestyksen määräyksiä. 
 
2 § ÄÄNIOIKEUS 
 
Edustajistovaalissa ja jäsenäänestyksissä on 
äänioikeus opiskelijakunnan 
jäsenvelvoitteen suorittaneella 
opiskelijakunnan varsinaisella, läsnäolevalla 
jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla 
jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää 
vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä 
noudatetaan vaalisalaisuutta. 
 
 

II LUKU - Vaalilautakunta 
 
 
3 § VAALILAUTAKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT 
 
Vaalilautakunta toimeenpanee 
opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. 
Vaalilautakunnan toimikausi jatkuu 
seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen 
asti. Edustajisto nimeää kevätkokouksessaan 
vaalilautakunnan puheenjohtajan ja viisi (5) 
jäsentä sekä heille yhdestä viiteen (1-5) 
varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Vaalilautakunnan teknisenä sihteerinä toimii 
opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai 

vaalilautakunnan keskuudestaan valitsema 
henkilö ja lautakunnan esittelijänä 
opiskelijakunnan hallituksen jäsen. 
 
Vaalilautakunnan tehtävänä on: 
 
1. järjestää edustajistovaali 
 
2. järjestää mahdolliset jäsenäänestykset 
 
3. päättää edustajistovaaliin ja 
jäsenäänestykseen liittyvistä asioista 
 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten 
tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia 
jäseniä. Jokaisella vaalilautakunnan 
jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää 
vain henkilökohtaisesti. Äänten mennessä 
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
 
4 § VAALILAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 
 
Vaalilautakunnan kutsuu koolle sen 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan vaalilautakunnan 
varapuheenjohtaja. Kutsu ja asialista 
vaalilautakunnan kokoukseen on 
lähetettävä kaikille vaalilautakunnan 
jäsenille ja varajäsenille tämän 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
kokousta. Vaalilautakunta on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien 
vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. 
 
Vaalilautakunnan päätösvalta 
edustajistovaaleihin tai jäsenäänestykseen 
lakkaa, kun edustajistovaalin tai 
jäsenäänestyksen tulos on julkistettu ja 
edustajistovaalista tai jäsenäänestyksestä 
säädetty valitusaika on kulunut umpeen tai 
kun mahdollisesti tehdyt valitukset on 
ratkaistu. 



III LUKU – Ehdokkaat, vaaliliitto ja 
vaalirengas  
 
 
5 § VAALIKUULUTUS 
 
Vaalilautakunta antaa vaalikuulutuksen 
viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) 
vuorokautta ennen edustajistovaalia tai 
jäsenäänestystä ainakin opiskelijakunnan 
www-sivuilla. 
 
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 
 
1. mistä edustajistovaalissa tai 
jäsenäänestyksessä on kyse 

 
2. montako edustajaa valitaan tai mistä 
asiasta tai asioista muuten äänestetään 
 
3. vaalipäivät ja kellonajat jolloin 
äänestäminen on mahdollista 
 
4. ketkä ovat vaalissa tai jäsenäänestyksessä 
äänioikeutettuja 
 
5. miten vaali tai jäsenäänestys järjestetään 
 
6. jos valitaan henkilöitä, ketkä ovat 
vaalikelpoisia  
 
7. mistä tarvittavat vaaliasiakirjat löytyvät  
 
8. missä tämä vaalijärjestys ja muu 
edustajistovaalia tai jäsenäänestystä varten 
tarpeellinen materiaali on saatavilla 
 
Edustajistovaaleja koskevan 
vaalikuulutuksen yhteydessä vaalilautakunta 
antaa tämän vaalijärjestyksen 12§ mainitut 
mahdolliset tarkentavat määräykset. 
 
6§ EHDOKAS 

Opiskelijakunnan vaalikelpoinen jäsen voi 
asettua edustajistovaalissa ehdokkaaksi 
ilmoittamalla asiasta vaalilautakunnalle 
käyttäen vaalilautakunnan tarkoitusta varten 
vahvistamaa lomaketta (ehdokasilmoitus). 
Ehdokasilmoitus tulee täyttää 
henkilökohtaisesti. Ehdokasilmoituksen 
täyttämisen yhteydessä ehdokas hyväksyy 
sitoumuksen ehdokkaana toimimisesta, jota 
rikkoessaan hän hyväksyy seurauksena 

voivan olla ehdokkuuden purkaminen 
vaalilautakunnan toimeenpanemalla 
käskyllä. 

Asettuessaan ehdolle ehdokas sitoutuu 
noudattamaan opiskelijakunnan sääntöjä ja 
vaalijärjestystä sekä hyvää vaalitapaa.  

Ehdokkaan tulee olla opiskelijakunnan jäsen 
ehdolle asettumisen päättymiseen 
mennessä. Tämän jälkeen jäseniksi 
liittyneitä ei hyväksytä ehdokkaiksi.  

7 § EDUSTAJISTOVAALIN AJANKOHTA 
 
Opiskelijakunnan edustajistovaali 
toimitetaan joka vuosi vähintään kahtena 
peräkkäisenä arkipäivänä syyslukukaudella 
marraskuun loppuun mennessä.  
Edustajistovaalissa valitaan edustajiston 
jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi 
opiskelijakunnan vaalikelpoisista jäsenistä 
ehdokkaaksi ilmoittautuneiden keskuudesta. 
Vaalilautakunta määrää edustajistovaalin 
ajankohdan.  
 
8§ EDUSTAJISTOVAALIASIAKIRJAT 
 
Edustajistovaaliasiakirjoja ovat 
ehdokasilmoitus, vaaliliiton 
perustamisasiakirja ja vaalirenkaan 
perustamisasiakirja. 
Edustajistovaaliasiakirjat on jätettävä 
vaalilautakunnalle vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ennen edustajistovaalin 
äänestyksen alkamista. 
 
Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi (1) 
ehdokas. Siinä on mainittava ehdokkaan 
sukunimi, kaikki etunimet ja 
opiskelijanumero täydellisinä. Lisäksi siinä 
on oltava ehdokkaan vakuutus omasta 
vaalikelpoisuudestaan ja suostumus 
ehdokkuuteen, sekä ehdokkaan asiahenkilön 
(joka voi olla ehdokas itse) nimi sekä 
ehdokkaan mahdollinen tunnus. 
Ehdokasilmoitus tehdään vaalilautakunnan 
hyväksymällä lomakkeella. 
 
Jos kaksi (2) tai useampi ehdokas haluavat 
muodostaa vaaliliiton, on siitä tehtävä 
vaaliliiton perustamisasiakirja, jonka 
jokaisen ehdokkaan puolesta allekirjoittaa 
ehdokkaan asiahenkilö. 



 
Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään 
vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus. 
Ehdokkaat ilmoittautuvat itse vaaliliiton 
jäseniksi täyttäessään ehdokasilmoituksen. 
Ehdokas ei voi olla useammassa kuin yhdessä 
vaaliliitossa. 
Vaaliliitossa annetaan yhdelle (1)  
opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle 
valtuus toimia vaaliliiton asiahenkilönä. 
Asiahenkilöksi voidaan nimetä joku 
ehdokkaista. 
 
Jos kaksi (2) tai useampi vaaliliittoa 
tahtoavat muodostaa vaalirenkaan, on siitä 
tehtävä vaalirenkaan perustamisasiakirja, 
jonka allekirjoittaa renkaan ehdokkaiden 
puolesta vaalirenkaan asiahenkilö.  
Vaalirenkaan perustamisasiakirjaan 
merkitään vaalirenkaan nimi ja mahdollinen 
tunnus sekä luetellaan vaaliliittojen nimet 
siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään 
esittämään ehdokasluettelossa. Vaalirenkaan 
perustamisasiakirjassa annetaan yhdelle (1) 
opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle 
valtuutus toimia vaalirenkaan asiahenkilönä. 
Asiahenkilöksi voidaan nimetä joku 
ehdokkaista. 
 
Ehdokkaan, joka ei ole ehdokasilmoituksessa 
ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, 
katsotaan muodostavan oma vaaliliittonsa. 
Hänen katsotaan samalla toimivan oman 
vaaliliittonsa asiahenkilönä. 
 
Vaalilautakunta säilyttää edustajistovaalissa 
syntyneet asiakirjat lukitussa paikassa, 
kunnes valituksen tekemisen määräaika on 
kulunut umpeen tai tehty valitus on 
ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään 
opiskelijakunnan arkistoon. 
 
9§ VAALILIITTO & VAALIRENGAS  
 
Vaaliliitoksi voi yhtyä korkeintaan niin 
monta ehdokasta, kuin edustajistovaalissa 
on valittavia.  
 
Vaalirenkaan voi perustaa kaksi (2) tai 
useampia vaaliliittoja, kuitenkin niin että 
vaalirenkaassa on ehdokkaita enintään kaksi 
kertaa valittavien määrä. Vaalirenkaaseen 
voi vaaliliiton tai vaaliliittojen lisäksi liittyä 
vaaliliittoihin kuulumattomia ehdokkaita. 

Vaaliliitto tai yksittäinen ehdokas ei voi 
kuulua useampaan kuin yhteen 
vaalirenkaaseen.  
 
Ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan tunnus ei 
saa loukata kenenkään henkilökohtaisia 
oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten 
sopimaton. Mikäli tunnus ei täytä edellä 
määrättyjä vaatimuksia, on 
vaalilautakunnalla oikeus hylätä tunnus. 
Tällöin kuitenkin ehdokaslista, vaaliliitto tai 
vaalirengas on otettava mukaan 
ehdokasluetteloon, mikäli siihen kuuluvat 
ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja asiakirjat 
muutoin oikein laaditut. Tällöin 
ehdokaslistalle, vaaliliitolle tai 
vaalirenkaalle ei merkitä tunnusta. 
 
10§ EDUSTAJISTOVAALIEN 
EHDOKASASETTELU 
 
Ehdokasasettelun tulee sulkeutua 
viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen 
ehdokasluettelon julkistamista. 
 
Vaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt 
edustajistovaaliasiakirjat ja hyväksyy 
edustajistovaaliin ne ehdokkaat, vaaliliitot 
ja vaalirenkaat, joiden 
edustajistovaaliasiakirjat on laadittu oikein 
ja jätetty vaalilautakunnalle määräajassa. 
Jos asiakirjaa ei ole jätetty 
vaalilautakunnalle määräajassa, asiakirja on 
jätetään käsittelemättä ja tarkastamatta. 

Jos ehdokasilmoitus on puutteellinen tai 
virheellisesti laadittu, tästä on viipymättä 
huomautettava ehdokkaalle ja vaaliliiton 
asiahenkilölle, mikäli ehdokas kuuluu 
vaaliliittoon. Huomautus on annettava myös 
ehdokkaalle, joka on jättänyt useamman 
kuin yhden ehdokasilmoituksen. Jos 
vaaliliiton tai vaalirenkaan 
perustamisasiakirja on puutteellinen tai 
virheellisesti laadittu, tästä on 
huomautettava vaaliliiton tai -renkaan 
asiahenkilölle.  

Ehdokkaalle, joka ei ole vaalikelpoinen, on 
ilmoitettava että häntä ei voida hyväksyä 
ehdokkaaksi. 

Ehdokkailla ja vaaliliittojen tai -renkaiden 
asiahenkilöillä joille vaalilautakunta on 



antanut huomautuksen, on oikeus kolmen (3) 
arkipäivän kuluessa tehdä oikaisu 
vaalilautakunnalle. Oikaisu on tehtävä 
kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse, 
ehdokkaan tai vaaliliiton asiahenkilön 
allekirjoittamana. Jos oikaisua ei ole tehty 
määräajassa, tai korjattu 
perustamisasiakirja on edelleen 
puutteellinen tai virheellisesti laadittu, 
vaaliliiton perustamiskirja tai vaalirenkaan 
perustamisasiakirja on hylättävä. 

Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä monta 
kuin valittavia edustajiston jäseniä, ei 
edustajistovaalitoimitusta järjestetä, vaan 
vaalilautakunta julistaa, että valituksi ovat 
tulleet kaikki hyväksytyt ehdokkaat. 
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän 
kuin valittavia edustajiston jäseniä, 
vaalilautakunta jatkaa ehdokasasetteluaikaa 
harkintansa mukaan, kuitenkin vähintään 
kolme (3) arkipäivää. Tarvittaessa 
vaalilautakunta siirtää edustajistovaalin 
ajankohtaa opiskelijakunnan voimassaolevan 
säännöstön puitteissa. 
 
Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän 
kuin valittavia edustajiston jäseniä, 
vaalilautakunta muodostaa heistä 
ehdokasluettelon siten, että samaan 
vaaliliittoon tai -renkaaseen kuuluvat 
ehdokkaat eroavat selvästi muista 
ehdokkaista. Vaalirenkaiden, -liittojen ja 
näihin kuulumattomien ehdokkaiden 
keskinäinen järjestys määrätään arpomalla. 
Vaalirenkaiden, -liittojen ja vaaliliittoon 
kuulumattomien ehdokaslistojen mahdolliset 
tunnukset merkitään selvästi näkyviin. 
Ehdokkaat numeroidaan juoksevasti 
kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. 
 
Ehdokasluettelo julkaistaan viipymättä 
opiskelijakunnan www-sivuilla ja muissa 
vaalilautakunnan päättämissä paikoissa. 
Opiskelijakunta on velvollinen toimittamaan 
tämän vaalijärjestyksen 18§ mainittuja 
virallisia ehdokasgalleriajulisteita kaikkiin 
Metropolian toimipisteisiin.  
 
11§ JÄSENREKISTERI 
 
Äänioikeus todetaan opiskelijakunnan 
jäsenrekisteristä. Vaalilautakunta voi lisäksi 

laatia täydentäviä ohjeita äänioikeuden 
toteamisesta. 
 
 

IV LUKU - Valmistelevat toimenpiteet, 
vaalitoimitus & ääntenlaskenta 

 

12§ VAALITOIMITUKSEN VALMISTELU  

Vaalilautakunnan tulee kokoontua 
seuraavien kriteereiden mukaisesti: 

1. Lautakunta ehtii antaa vaalikuulutuksen 
määräajassa 

2. Lautakunta ehtii antaa mahdolliset 
tarkentavat määräykset ehdokkaille ennen 
ehdokasluettelon julkistamista 

3. Lautakunta ehtii antaa mahdolliset 
edustajistovaaliasiakirjoihin liittyvät 
huomautukset ja oikaisuajan ehdokkaille 
ja/tai asiahenkilöille ennen 
ehdokasluettelon julkaisua  

4. Viimeisenä äänestyspäivänä 
ääntenlaskuun 

5. Muissa mahdollisissa vaalilautakunnan 
kokoontumista edellyttävissä tilanteissa 

Vaalilautakunta huolehtii, että 
edustajistovaaliin tai jäsenäänestykseen 
käytettävä sähköinen äänestysjärjestelmä on 
turvallinen ja valmis edustajistovaalia tai 
jäsenäänestystä varten. Vaalilautakunnan 
tulee valita yksi tai useampi 
äänestysjärjestelmänvalvoja 
edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen sekä 
ääntenlaskennan ajaksi.  

Vaalilautakunta antaa tarvittaessa 
tarkentavat määräykset 
edustajistovaalimainonnasta, 
kampanjoinnista, käytännön järjestelyistä 
sekä eettisistä pelisäännöistä ja valvoo 
niiden noudattamista.  

13§ VAALITOIMITUS 

Edustajistovaaleissa tai jäsenäänestyksessä 
on käytössä sähköinen verkon kautta 



käytettävä äänestysjärjestelmä. 
Äänestysjärjestelmään kirjautuminen 
tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella. 
Sähköiseen järjestelmään kirjautumisen 
jälkeen tulee selkeästi olla näkyvissä 
ehdokasyhdistelmät tai äänestysvaihtoehdot. 
Sähköisen äänestysjärjestelmän on 
mahdollistettava myös tyhjän äänestäminen.  
Sähköisen äänestysjärjestelmän on 
varmistettava, ettei yksittäisen henkilön 
ääntä voida tunnistaa.  

Edustajistovaali tai jäsenäänestys voidaan 
toimittaa tarvittaessa myös uurnavaalilla. 
Tällöin vaalilautakunnan on huolehdittava 
seuraavien kriteerien täyttymisestä:  

1. Äänestäminen on mahdollista jokaisella 
opetusministeriön vahvistamalla Metropolia 
Ammattikorkeakoulun toimipaikkakunnalla 

 
2. Äänestäminen on mahdollista vähintään 
kahtena (2) peräkkäisenä arkipäivänä, 
kumpanakin päivänä vähintään 8 tuntia 
 
3. Vaalitoimitsijat toteavat uurnan olevan 
tyhjä ennen edustajistovaalin tai 
jäsenäänestyksen alkua 

 
4. Vaalilautakunnan hyväksymässä 
äänestyslipussa on oltava merkintä, josta 
ilmenee, missä edustajistovaalissa tai 
jäsenäänestyksessä sitä käytetään sekä 
paikka äänestäjän kannattaman ehdokkaan 
numeron tai vaihtoehdon merkitsemistä 
varten 
 
5. Vaalihuoneistoissa on nähtävillä riittävä 
määrä virallisia ehdokasluetteloita  
 
6. Vaalitoimituksen aikana tulee olla 
jatkuvasti läsnä vähintään kaksi (2) 
vaalitoimitsijaa valvomassa vaalitoimitusta 
ja vaalijärjestyksen toteutumista 
 
7. Äänioikeus todetaan joko 
opiskelijakunnan jäsenrekisteristä, 
vaaliluettelosta, opiskelijakortista tai muulla 
tavalla, jonka kaikki vaalitoimitsijat 
yksimielisesti hyväksyvät 
 
8. Vaalitoimitsijat pitävät pöytäkirjaa 
äänestäneistä henkilöistä, vaalitoimitukseen 

vaikuttaneista seikoista ja 
poikkeustilanteista 
 
9. Vain vaalilautakunnan hyväksymillä 
merkinnöillä täytetyt äänestysliput 
hyväksytään 
 
10. Merkittyään äänestyslippunsa 
äänioikeutettu tuo äänestyslippunsa 
vaalitoimitsijan leimattavaksi, ja tiputtaa 
sen vaaliuurnaan. Vain leimattu ääni 
hyväksytään 
 
11. Vaalitoimitsijat huolehtivat 
äänestyspaikalla, ettei yksittäisen henkilön 
ääntä voi tunnistaa  
 
Vaalilautakunta voi antaa tarkentavia 
määräyksiä uurnavaaliin liittyen tämän 
vaalijärjestyksen ja opiskelijakunnan 
voimassa olevien sääntöjen puitteissa.  
 
14§ ÄÄNTENLASKENTA 
 
Ääntenlaskennan suorittaa vaalilautakunta 
kokouksessaan heti vaalitoimituksen 
päätyttyä. Vaalilautakunta voi nimetä 
tarpeellisen määrän avustajia 
ääntenlaskentaan. 
 
Vaalilautakunta laskee annetut äänet ja 
äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärän 
sekä äänensä käyttäneiden prosentuaalisen 
määrän opiskelijakunnan jäsenprosentista. 
Ääntenlaskennasta tehtävään pöytäkirjaan 
merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden 
määrä, annettujen äänten kokonaismäärä ja 
edustajistovaalissa kunkin ehdokkaan 
hyväksi annetut äänet sekä tyhjät äänet.  
 
Edustajistovaalissa tulos lasketaan 
vertauslukujen perusteella. Vaaliliittoon 
ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman 
ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan 
lopullinen vertausluku. 
 
Vaaliliittoihin ja -renkaisiin kuuluvat 
ehdokkaat järjestetään äänimääränsä 
suuruuden mukaan. Saman äänimäärän 
saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee 
arpa. Vaaliliiton tai vaalirenkaan 
ensimmäiselle ehdokkaalle merkitään 
vertausluvuksi vaaliliiton tai -renkaan koko 
äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, 



kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin 
edelleen. 
 
Lopuksi kaikki ehdokkaat järjestetään 
lopullisten vertauslukujensa suuruuden 
mukaan. Saman lopullisen vertausluvun 
saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee 
vaaliliiton tai -renkaan sisällä laskettu 
vertausluku. Henkilökohtaisen äänimäärän 
tai vertausluvun ollessa sama, ehdokkaiden 
keskinäinen järjestys arvotaan. 
 
Valituiksi julistetaan suurimman lopullisen 
vertausluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien 
niin monta kuin edustajistovaalissa on 
täytettäviä paikkoja. Lisäksi 
edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi 
valituksi tulleet ehdokkaat vertailuluvultaan 
suurimmasta alkaen, siten että varajäseniä 
voi olla enintään yhtä monta kuin varsinaisia 
jäseniä. 
 
Vaalilautakunta määrää edustajistovaalin tai 
jäsenäänestyksen tuloksen ja julkistaa 
tuloksen välittömästi tai ensi tilassa 
mahdollisten vaalinvalvojaisten jälkeen 
ainakin opiskelijakunnan www-sivuilla. 
 
15§ EDUSTAJISTOVAALISSA VALITTUJEN  
TÄYDENTÄMINEN 
 
Jos edustajistovaaleissa valittu edustajiston 
jäsen ilmoittaa kesken kauden kirjallisesti 
olevansa estynyt toimikautensa 
loppuosaksi, hänelle on myönnetty vapautus 
toimestaan, hänen on todettu menettäneen 
vaalikelpoisuutensa valittuun toimeen, 
hänet valitaan opiskelijakunnan hallitukseen 
tai hänet otetaan opiskelijakunnan 
toimihenkilöksi, hänen tilalleen tulee 
ensisijaisesti hänen vaaliliitostaan 
ensimmäinen varajäsen, jolla on suurin 
vertausluku.  
 
Jos vaaliliitossa ei ole varajäseniä, valitaan 
hänen mahdollisesta vaalirenkaastaan 
ensimmäinen varajäsen, jolla on suurin 
vertausluku. Jos edustajiston jäsen ei ole 
vaalirenkaassa tai vaalirenkaassa ei ole 
varajäseniä, valitaan edustajiston 
ensimmäinen varajäsen, jolla on suurin 
vertausluku.  
 

Jos edustajiston jäsenten lukumäärä jää alle 
puoleen sääntöjen määräämästä, 
vaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä 
tämän vaalijärjestyksen ja opiskelijakunnan 
voimassa olevan säännöstön mukaisiin 
toimenpiteisiin edustajiston täydentämiseksi 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajisto 
voi myös päättää edustajiston 
täydentämisestä, mikäli edustajistossa on 
alle 25 jäsentä.  
 
 

V LUKU – Muita määräyksiä 
 
 
16§ VAALIVILPPI 

Mikäli ehdokas syyllistyy tässä 
vaalijärjestyksessä tai vaalilautakunnan 
tarkentavissa määräyksissä mainittuun 
rikkeeseen, vaalilautakunnan on viipymättä 
käsiteltävä tapaus ja päätettävä 
mahdollisista seuraamuksista. Mahdollisia 
rikkeitä ovat tämän vaalijärjestyksen 
vastainen vilppi, vaalilautakunnan 
asettamien määräysten tai 
ehdokassitoumuksen rikkominen tai muu 
väärinkäytös. Yksittäisen ehdokkaan osalta 
seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus 
tai ehdokkuuden purkaminen. Vaaliliitolle 
tai vaalirenkaalle seuraamukset voivat olla 
kirjallinen varoitus, julkinen moite tai 
vaaliliiton tai vaalirenkaan purkaminen. 
Ehdokkuuden purkaminen tai vaaliliiton tai 
vaalirenkaan purkaminen tulevat kyseeseen 
vain, mikäli rike on kokonaisuutena 
arvostellen törkeä.  

Mikäli edustajistovaaleissa tai 
jäsenäänestyksessä esiintyy selvästi koko 
vaalituloksen oikeellisuuden vaarantava 
järjestelmävirhe tai vaalivilppi, voi 
keskusvaalilautakunta 2/3 enemmistöllä 
peruuttaa tai mitätöidä edustajistovaalit tai 
jäsenäänestyksen. Tällaisessa tapauksessa 
on vaalilautakunnan välittömästi ryhdyttävä 
uuden edustajistovaalin tai 
jäsenäänestyksen toimeenpanoon. Uuden 
edustajistovaalin tai jäsenäänestyksen 
toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin 
tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.   

17§ VAALILAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ  
TAI VAALILAUTAKUNNAN NIMITTÄMÄN  



TOIMIHENKILÖN TOIMINNASTA  
VALITTAMINEN  
 
Toimihenkilön toimenpiteestä voi 
opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen 
kirjallisesti valittaa vaalilautakunnalle ennen 
valitusajan umpeutumista. Valitusaika on 
neljätoista (14) vuorokautta tuloksen 
julkistamisesta. 
 
Vaalilautakunnan toimenpiteeseen voi 
opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen 
kirjallisesti pyytää oikaisua opiskelijakunnan 
edustajistolta ennen valitusajan 
umpeutumista. Vaalilautakunnan 
päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan 
sääntöjen määräämällä tavalla. 
 
Vaalilautakunnan päätöksistä voi valittaa 
opiskelijakunnan edustajistolle. 
Riitatilanteet tulee toimittaa kirjallisesti 
hallituksen ja edustajiston puheenjohtajien 
tietoon neljäntoista (14) vuorokauden 
kuluessa päätöksestä, johon ei ole 
tyytyväinen. Opiskelijakunnan 
valitusoikeudesta on määritelty 
opiskelijakunnan säännöissä. Jos kyseessä on 
rikosoikeudellinen tapaus, siirtyy ratkaisu 
suomalaisen oikeusjärjestelmän piiriin. 
 
18§ KAMPANJOINTI JA VAALIMAINONTA 
 
Harjoittaessa kampanjointia ja 
edustajistovaalimainontaa tulee 
ehdokkaiden ja opiskelijakunnan huomioida 
seuraavat kriteerit: 
 
1. Kaiken mainonnan ja kampanjoinnin tulee 
olla linjassa opiskelijakunnan sääntöjen, 
vaalijärjestyksen, ehdokassitoumuksen ja 
hyvän vaalitavan kanssa  
 
2. Kampanjointipaikalla tulee näkyä 
opiskelijakunnan virallinen 
ehdokasgalleriajuliste. Tämän lisäksi 
ehdokkailla voi olla omia 
kampanjointimateriaalejaan 

 
3. Kampanjointipaikka ei saa olla 
äänestyspisteen, kuten tietokone, 
välittömässä läheisyydessä 
 

4. Kampanjointipaikalla tai sen välittömässä 
läheisyydessä ei saa kannustaa 
äänestämään, esimerkiksi mobiililaitteella  
 
5. Tässä vaalijärjestyksessä mainittujen 
pykälien lisäksi vaalilautakunta voi tarkentaa 
kampanjointiohjeitaan ehdokkaille ja/tai 
asiahenkilöille. Asiahenkilöillä on vastuu 
viedä viesti ehdokkaille. Jos asiahenkilö ei 
ole todistettavasti näin tehnyt, hän kantaa 
ehdokkaiden mahdollisista rikkomuksista 
tulevat seuraamukset 
 
6. Opiskelijakunnan vaalimarkkinoinnin tulee 
olla tasapuolista, eikä siinä saa käyttää 
yksittäisiä ehdokkaita 
 
19§ VAALIJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN  
JA VOIMAANTULO 
 
Lisäyksistä ja muutoksista tähän 
vaalijärjestykseen päättää opiskelijakunnan 
edustajisto. Tämä vaalijärjestys astuu 
voimaan heti 19.4.2016 kun se on hyväksytty 
Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


