Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston
vaaleihin
1 § Keskusvaalilautakunta
ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL) johon kuuluu
vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä
järjestyksessä. Keskusvaalilautakunnan jäsenten enemmistön tulee olla ISYY:n jäseniä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun kolme neljäsosaa (3/4) mukaan lukien jompikumpi
puheenjohtajista on läsnä.
KVL:n toimikausi päättyy kun ISYY:n edustajisto valitsee uuden KVL:n.
Keskusvaalilautakunnan kokouksiin saavat osallistua vain KVL:n jäsenet.
ISYY:n pääsihteeri toimii KVL:n sihteerinä, hänen ollessaan estynyt valitsee KVL sihteerin
keskuudestaan.
KVL voi kutsua kokoukseensa asiantuntijoita. KVL voi kutsua tarvittaessa tarpeellisen määrän
vaalilautakuntien jäseniä avustamaan ääntenlaskentaa.
2 § Keskusvaalilautakunnan valinta
KVL:n valinnan suorittavat ISYY:n edustajisto ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti.
Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten
keskuudesta.
3 § Vaalilautakunta
Kullekin äänestyspaikalle ja sähköiselle äänestykselle on keskusvaalilautakunnan nimettävä
vaalilautakunta. KVL:n jäsen voi olla myös vaalilautakunnan jäsen. Vaalilautakuntaan tulee kuulua
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) jäsentä ja tarvittaessa varajäsenet.
Vaalitoimituksen aikana on vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja ainakin
kahden (2) muun jäsenen tai varajäsenen oltava määrätyllä äänestyspaikalla. Vaalilautakunnan jäsen
voi äänestää valvomallaan äänestyspaikalla, mutta hän ei voi toimia samalla läsnä olevana
vaalilautakunnan jäsenenä.
Vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestyspaikalla on riittävästi ehdokaslistojen yhdistelmiä
ja äänestyslippuja. Vaalilautakunnan tehtävänä on valvoa vaalirauhaa sekä vaalisalaisuutta
vaalijärjestyksen 15 §:n mukaisesti sekä huolehtia, ettei äänestyslippuja anneta muille kuin
äänioikeutetuille.

4 § Vaalikuulutus
KVL:n tulee antaa edustajiston vaaleista vaalikuulutus vähintään 40 vuorokautta ennen ensimmäistä
ennakkoäänestyspäivää. Vaalikuulutus on julkaistava ISYY:n virallisilla ilmoitustauluilla sekä
kaikilla tiedotuksen kannalta oleellisiksi katsomillaan tavoilla.
5 § Ehdokasasettelu
KVL vahvistaa ehdokashakemukset, ehdokaslistahakemukset sekä vaaliliittohakemukset ennen
vaalikuulutuksen julkistamista. Hakemuksia tulee olla saatavilla ISYY:n toimistoilla toimistojen
aukioloaikana. Keskusvaalilautakunta opastaa toimistojen henkilökuntaa ennen vaalikuulutuksen
julkaisua, jotta henkilökunta voi avustaa ehdokkaita ja vaaliasiavastaavia.
Vaaleja varten laaditut ehdokaslistojen ja vaaliliittojen perustamisasiakirjat sekä ehdokkaiden
ehdokashakemukset on toimitettava 1. momentissa mainittuun toimistoon viimeistään
kaksikymmentäkuusi (26) vuorokautta ennen ensimmäistä ennakkoäänestyspäivää kello 15.00
mennessä. Jos päivä on lauantai tai pyhäpäivä, asiakirjat on toimitettava 1. momentissa mainittuun
toimistoon seuraavana arkipäivänä kello 15.00 mennessä.
6 § Hakemusten käsittely
Keskusvaalilautakunnan tulee pitää kokous ehdokaslistojen viimeisenä jättöpäivänä kello 15.00
jälkeen. Kokouksessa keskusvaalilautakunnan tulee käsitellä kaikki saapuneet hakemukset
mahdollisine liitteineen.
Määräaikaan mennessä perille toimitetut hakemukset, joista keskusvaalilautakunta ei ole tehnyt
huomautusta hakijalle, on hyväksyttävä. Keskusvaalilautakunnan kokouksessaan tekemät
huomautukset on oltava nähtävillä viimeistään kokousta seuraavan vuorokauden kello kahteentoista
(12.00) mennessä ISYY:n virallisilla ilmoitustauluilla ja ne on ilmoitettava ehdokashakijalle tai
listan vaaliasiavastaavalle ensi tilassa puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli sähköpostiviestintään on
ehdokkaan suostumus. Hakijalla on oikeus viimeistään kaksikymmentäkaksi (22) vuorokautta
ennen ennakkoäänestyksen alkua täydentää hakemuksessa mahdollisesti ilmenneitä puutteita tai
oikaista ne kohdat joihin keskusvaalilautakunta on tehnyt huomautuksen.
Samassa kokouksessa määrätään ehdokaslistojen keskinäinen järjestys arpomalla ottaen huomioon
vaaliliitot, joiden sisällä suoritetaan myös arvonta. Samassa vaaliliitossa olevat ehdokaslistat
yhdistetään arvotussa järjestyksessä yhteisen otsakkeen alle ja erotetaan muista listoista siten, että
selvästi ilmenee mitkä ehdokaslistat kuuluvat mihinkin vaaliliittoon.
Hyväksytyt ehdokaslistat numeroidaan siten, että arvonnassa ensimmäiseksi tulleen ehdokaslistan
ensimmäinen ehdokas saa numeron 2, seuraava 3 ja niin edelleen, kunnes listan jokainen on saanut
numeron. Arvonnassa toiseksi tulleen listan ensimmäinen ehdokas saa järjestyksessä seuraavan
vapaan numeron, toinen sitä seuraavan ja niin edelleen, kunnes jokaisen listan jokainen ehdokas on
saanut numeron. Listan ehdokkaiden sisäisen järjestyksen määrittää listan vaaliasiavastaava.
Lopullinen ehdokaslistojen yhdistelmä numeroineen on julkaistava kaksikymmentä (20)
vuorokautta ennen vaaleja ISYY:n virallisilla ilmoitustauluilla sekä kaikilla tiedotuksen kannalta
oleellisiksi katsomillaan tavoilla. Lista on oltava myös näkyvissä äänestyspaikkojen välittömässä
läheisyydessä.

7 § Hylkääminen
Jos KVL:n huomautuksen ja korjaamisajan päättymisen jälkeen hakemus on edelleen virheellinen
tai puutteellinen, hylätään hakemus siltä osin. Virheen koskiessa vaalikelpoisuutta tai
kaksoisehdokkuutta (toisin sanoen ehdokas on tehnyt hakemuksen useampaan kuin yhteen
vaalilistaan) tai jos ehdokkaan suostumus puuttuu, mitätöidään ehdokkuus. Mikäli hakemuksesta
puuttuu vaaliasiavastaavan tai ehdokkaan allekirjoitus tai muu KVL:n hyväksymä suostumus,
hakemus hylätään.
8 § Ehdokkuus
Ehdokas voi olla ehdolla vain yhdellä vaalilistalla. Ehdokashakemuksesta tulee käydä ilmi
ehdokkaan henkilötunnus tai opiskelijanumero, koko nimi sekä ehdokaslista, jonka jäseneksi
ehdokas hakee.
Ehdokashakemuksesta on myös käytävä ilmi se, että ehdokas suostuu ottamaan vastaan edustajiston
jäsenen paikan sekä antaa ylioppilaskunnalle oikeuden käyttää hänen yhteystietojaan edustajistolle
tärkeistä asioista tiedottamiseen, ja vakuus, ettei ehdokas ole hakenut minkään muun ehdokaslistan
ehdokkaaksi.
Sen listan, jonka ehdokkuutta haetaan, vaaliasiavastaavan tulee allekirjoittaa ehdokashakemus.
Mikäli vaaliasiavastaavan tai ehdokkaan allekirjoitus puuttuu, KVL voi tarkistaa vaaliasiavastaavan
tai ehdokkaan suostumuksen myös muulla hyväksymällään tavalla.
9 § Vaaliasiavastaava
Kullakin ehdokaslistalla tulee olla vaaliasiavastaava, jonka tulee allekirjoittaa vaalilistahakemus.
Vaaliasiavastaavan tulee olla vaalikelpoinen ISYY:n jäsen. Vaaliasiavastaava saa olla ehdolla vain
samalla listalla, jonka vaaliasiavastaava hän on.
10 § Ehdokaslistat ja vaaliliitot
Ehdokaslistalla saa olla enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja kerrottuna
puolellatoista pyöristäen alaspäin lähimpään kokonaislukuun.
Vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen vaaliasiavastaavien on annettava
keskusvaalilautakunnalle yhteinen kirjallinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät
ehdokaslistat sekä muodostettavan vaaliliiton nimi.
Ehdokaslista voi kuulua ainoastaan yhteen vaaliliittoon. Jos ehdokaslista on ilmoittautunut
useampaan kuin yhteen vaaliliittoon, listan ei katsota kuuluvan yhteenkään vaaliliittoon. Tällöin
KVL:n tulee selvittää, mihin vaaliliittoon lista haluaa kuulua.
Vaaliliitossa saa olla enintään niin monta ehdokaslistaa, ettei vaaliliiton ehdokkaiden yhteismäärä
ylitä yksittäisen ehdokaslistan enimmäismäärää, kuten 1. momentissa kuvataan.
Kullakin ehdokaslistalla ja vaaliliitolla on oltava asiallinen ja hyvän tavan mukainen toisistaan
poikkeava nimi sekä mahdollinen nimestä käytettävä lyhenne. Vaaliliiton nimessä on esiinnyttävä
sana ’vaaliliitto’.

11 § Sopuvaali sekä täytevaalit
Mikäli ehdokkaita on yhtä paljon kuin täytettäviä paikkoja, vaaleja ei järjestetä, vaan valituksi
tulevat kaikki ehdolla olleet ehdokkaat.
Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja valituiksi tulevat kaikki ehdolla olleet
ehdokkaat. Valitsematta jääneiden jäsenten valitsemiseksi KVL:n tulee järjestää täytevaali, jossa
täytettäviä paikkoja on edustajiston koko vähennettynä ensimmäisessä vaalissa valituksi tulleiden
edustajiston jäsenten määrä. Täytevaalissa noudatetaan soveltuvin osin tämän vaalisäännön
määräyksiä.
Edustajisto on päätösvaltainen ennen täytevaalin suorittamista, mikäli edustajiston
vähimmäispäätösvaltaisuuskynnys ylittyy.
Täytevaaleissa tulee myös huomioida ehdokaslistojen ja vaaliliittojen ehdokkaiden
enimmäismäärän muutos, kuten 10 §:n 1. ja 4. momentissa kuvataan.
12 § Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ovat ne ISYY:n jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi itä-Suomen
yliopistoon viimeistään kaksikymmentäkuusi (26) vuorokautta ennen ennakkoäänestyksen alkua ja
ovat ylioppilaskunnan jäseniä.
KVL:n jäsenet eivät ole vaalikelpoisia ISYY:n edustajiston vaaleissa. Vaalikelpoisia ISYY:n
edustajiston jäseniksi eivät ole ISYY:n kokonaan tai enemmistöomistamien yritysten johtavat
työntekijät eikä ISYY:n pääsihteeri.
Mikäli ehdokkaaksi on asetettu ehdokas, joka ei ole vaalikelpoinen, mitätöidään kyseessä olevan
henkilön ehdokkuus.
13 § Äänestäjän ilmoittautuminen ja äänestysoikeus
Äänioikeutettuja ISYY:n edustajiston vaaleissa ovat kaikki Itä-Suomen yliopistoon läsnäolevaksi
ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Äänioikeuttaan voi käyttää
ainoastaan henkilökohtaisesti läsnäoleva jäsen. Vaaleissa ei voi äänestää valtakirjalla tai otteella.
Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa vain yksi ääni.
Äänestäjän on ilmoittauduttava läsnäolevaksi seitsemän (7) päivää ennen ensimmäistä
ennakkoäänestyspäivää tullakseen merkityksi vaaliluetteloon.
KVL:n tai vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, ettei äänestäjä voi äänestää ennen kuin hänet on
todettu äänioikeutetuksi. Pyydättäessä äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä
viranomaisen myöntämällä kuvallisella henkilötodistuksella tai ylioppilaskunnan myöntämällä
opiskelijakortilla. Äänioikeus todetaan tarvittaessa keskusvaalilautakunnan vahvistamasta
äänioikeutettujen luettelosta.
KVL:n tulee vahvistaa äänioikeutettujen luettelo ennen ensimmäistä äänestyspäivää, kuitenkin
aikaisintaan kuusi (6) päivää ennen ensimmäistä ennakkoäänestyspäivää.

14 § Äänestyspaikat ja vaalin toimittaminen
Vaalit on toimitettava siten, että vaalisalaisuus säilyy ja tietoturva toteutuu. Vaalit toimitetaan
KVL:n esittämänä, edustajistojen määräämänä, ajankohtana.
KVL:lla on oikeus tarvittaessa järjestää ennakkoäänestys määräämänään ajankohtana, kuitenkin
aikaisintaan neljätoista (14) vuorokautta ennen varsinaisia vaaleja. Asiakirjojen jättämisen
ajankohdat, vaalikuulutus ja muut näissä säännöissä määrätyt määräajat lasketaan ensimmäisestä
ennakkoäänestyspäivästä.
Mikäli vaali toimitetaan useammassa kuin yhdessä paikassa, KVL antaa tarkemmat määräykset
siitä, kuinka vaali toimitetaan. Ilmoitus on annettava viimeistään silloin, kun ehdokaslistojen
yhdistelmä julkistetaan.
15 § Vaalirauha ja vaalisalaisuus
Äänestyspaikoilla vallitsee ehdoton vaalirauha. Vaalilautakunnan jäsenten on pidettävä huolta, ettei
äänestäjien mielipiteisiin pyritä vaikuttamaan äänestyspaikalla tai sen välittämässä läheisyydessä
vaalilautakunnan jäsenten, ehdokkaiden tai kenenkään toimesta. Äänestyspaikan läheisyydessä
mainostaminen on sallittua vain KVL:n mainostamiseen osoitetuilla paikoilla.
Äänestyspaikka voidaan tarvittaessa sulkea väliaikaisesti vaalilautakunnan päätöksellä, jos
vaalirauha on uhattuna tai muusta pakottavasta syystä. Vaalitoimitusta jatketaan, kun
vaalilautakunta on todennut, että vaalirauha on turvattu. Keskeytyksen jälkeen vaali jatkuu
normaalisti, kuitenkin niin, että äänestyspaikkaa pidetään auki ennalta päätettyä pidempään yhtä
kauan, kuin keskeytys on kestänyt. Vaalilautakunnan tulee kirjata keskeytyksen syy ja tehdyt
toimenpiteet vaalilautakunnan pöytäkirjaan. KVL päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä, jos
vaalirauha tai vaalisalaisuus on ollut vakavasti uhattuna.
Vaalilautakunta on velvoitettu pitämään huolta siitä, että äänioikeutettu voi vaalisalaisuuden
säilyttäen tehdä haluamansa merkinnät äänestyslippuun, ja että vaaliin tarvittavat apuneuvot ovat
äänestäjän käytettävissä. KVL:n tulee ennalta huomioida liikuntarajoitteisten tai muiden erityistä
apua tarvitsevien äänestäjien tasavertainen mahdollisuus äänestää.
Vaalilautakunta ei saa antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat tai eivät ole käyttäneet
äänioikeuttaan. Listat äänioikeuden käyttäneistä ja käyttämättä jättäneistä jäsenistä ovat jäsenille
julkisia vaalien päättymisen jälkeen.
16 § Äänestyslippu
Äänestyslipun muodon vahvistaa KVL.
Äänestyslippu, jota ei ole leimattu säädetyllä tavalla, tai jossa on muita merkintöjä kuin ehdokkaan
numero ja mahdollisesti saman ehdokkaan nimi, tai jos lipussa on epäselvyyksiä, jotka antavat sijaa
tulkinnalle, hylätään. Kiistanalaisissa tapauksissa hylkäämisestä päättää keskusvaalilautakunta.
Hylätytkin äänestysliput on säilytettävä.
17 § Äänestäminen sähköisessä vaalissa
KVL valitsee sähköisessä vaalissa käytettävän järjestelmän.

Edustajiston vaali voidaan järjestää osittain tai kokonaan sähköisenä. Sähköisessä vaalissa
äänestäminen tapahtuu KVL:n määräämillä ja hyväksymillä käyttäjätunnuksilla. Sähköisessä
vaalissa äänet annetaan sähköiseen vaaliuurnaan, joka on vaaleissa annetuista äänistä muodostuva
tiedosto. Äänet säilytetään sähköisessä vaaliuurnassa. Välittömästi ennen äänestyksen alkamista
KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on todettava, että sähköinen vaaliuurna on tyhjä.
Sähköistä vaaliuurnaa ei saa avata eikä sinne kertyneitä ääniä laskea ennen kuin äänestys on
päättynyt.
KVL antaa tarkemmat ohjeet äänestyksen toimittamisesta sekä siitä, miten vaalisalaisuus turvataan
ja tietosuoja toteutetaan. Mikäli sähköinen äänestäminen edellyttää sähköisen tai kirjallisen
materiaalin, kuten tunnistetietojen tai muun vastaavan, toimittamista äänestäjille on materiaali
lähetettävä äänioikeutetuille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen ensimmäistä
ennakkoäänestyspäivää.
18 § Äänestäminen uurnavaalissa
Vaalien aikana vaalilautakunnat pitävät kokouspöytäkirjaa jokaisella äänestyspaikalla. Pöytäkirjaa
kutsutaan vaalipöytäkirjaksi. Uurnavaalia varten on ennalta varattava riittävä määrä KVL:n
hyväksymiä lukollisia vaaliuurnia. Äänestyspaikan päivän ensimmäinen äänestäjä varmistaa, että
vaaliuurna on tyhjä. Tämän jälkeen vaaliuurna suljetaan äänestäjän läsnä ollessa kahdella (2)
lukolla, joiden avaimet ovat vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallussa,
kunnes he antavat ne KVL:n puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Äänestäjä todistaa
vaalipöytäkirjaan allekirjoituksellaan ja nimenselvennyksellä, että uurna oli tyhjä. Ensimmäinen
äänestäjä ei saa olla KVL:n tai vaalilautakunnan jäsen. Äänestyspäivän loputtua uurna sinetöidään
KVL:n säätämällä tavalla.
Samaa uurnaa käytettäessä myöhempinä äänestyspäivinä äänestyspäivän ensimmäinen äänestäjä
toteaa sinetin koskemattomuuden ja vahvistaa sen nimikirjoituksellaan ja nimenselvennyksellä
vaalipöytäkirjaan. 1. momentissa säädetyt rajoitukset ensimmäisestä äänestäjästä koskevat myös
myöhempiä äänestyspäiviä.
Vaalilautakunta saa murtaa vaaliuurnien sinetin vain äänestyspäivän alkaessa ensimmäisen
äänestäjän todettua sinetin koskemattomuuden, ja KVL todettuaan sinetin koskemattomuuden
ääntenlaskennan alkaessa.
Uurnat eivät saa missään vaiheessa olla vain yhden (1) henkilön valvonnan alaisuudessa.
Vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan vähintään kaksi (2) jäsentä voivat jättää uurnan
KVL:n ennalta määräämään lukittuun ISYY:n hallinnoimaan tilaan odottamaan myöhempiä
äänestyspäiviä tai ääntenlaskennan aloittamista.
Jos äänioikeutettu haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun tehtyään mielestään virheellisen
merkinnän, hänen tulee palauttaa ensin saamansa äänestyslippu vaalilautakunnalle. Vaalilautakunta
mitätöi ja tuhoaa äänestyslipun. Äänestäjä saa tämän jälkeen käyttöönsä uuden äänestyslipun.
Äänestäjän tehtyä haluamansa merkinnät äänestyslippuun hänen on vietävä äänestyslippu suljettuna
leimattavaksi sekä tämän jälkeen laitettava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tämän jälkeen
äänioikeutetun katsotaan käyttäneen äänioikeuttaan.

19 § Äänestyspaikan sulkeminen
Äänestyspaikka voidaan sulkea KVL:n puheenjohtajan päätöksellä ennen määräaikaa, mikäli kaikki
äänestyspaikassa äänioikeutetut äänestäjät ovat suorittaneet äänestyksen.
20 § Ääntenlasku
Ääntenlasku suoritetaan KVL:n kokouksessa, joka pidetään välittömästi viimeisen äänestyspaikan
sulkeuduttua, ja kun uurnat on toimitettu KVL:lle näiden sääntöjen 18 §:n 4. momentissa säädetyllä
tavalla. Ääntenlasku suoritetaan näitä sääntöjä, KVL:n ohjeita ja hyviä tapoja noudattaen.
Ääntenlaskusta on tehtävä pöytäkirja, joka jokaisen ääntenlaskuun osallistuneen henkilön on
vahvistettava ja allekirjoitettava.
Äänten laskenta suoritetaan siten, kuin on säädetty suhteellisen vaalin ääntenlaskennasta
valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, siten että henkilökohtaiset vertailuluvut ovat listan eniten
saaneella ehdokkaalla listan kokonaisäänimäärä jaettuna yhdellä, listan toiseksi eniten ääniä
saaneella listan kokonaisäänimäärä jaettuna kolmella, listan kolmanneksi eniten ääniä saaneella
listan kokonaisäänimäärä jaettuna viidellä ja niin edespäin. Vertailuluvun laskemiseen käytettävä
kaava on Ä/(2p+1), jossa Ä on listan saamat äänet, ja p listalle jo jaetut paikat (aluksi nolla).
Vaaliliiton ja vaalilistan sisäinen järjestys määräytyy samalla tavalla. Henkilökohtaisten
äänimäärien tai vertailulukujen mennessä tasan ratkaistaan niiden järjestys KVL:n suorittamalla
arvonnalla.
Vaalin tulos on julkistettava välittömästi ääntenlaskun tapahduttua ISYY:n ilmoitustauluilla ja
muilla KVL:n päättämillä tavoilla. Milloin tämä ei ole mahdollista, on julkistamisen tapahduttava
viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia tuloksen laskennan jälkeen. Vaalin epävirallinen tulos
voidaan julkaista kesken ääntenlaskun ilmoittaen samalla, että ääntenlaskenta on kesken.
Keskusvaalilautakunnan epäillessä ääntenlaskussa tapahtuneen virheen tai inhimillisen erehdyksen
on KVL:n todettava laskenta epäviralliseksi. Lisäksi halutessaan voi KVL todeta ensimmäisen
ääntenlaskun olevan epävirallinen vaalitulos. Jos ensimmäinen laskenta todetaan epäviralliseksi, on
tulosten julkistamisen yhteydessä tuotava julki, että tulos on epävirallinen.
Mikäli laskenta todetaan epäviralliseksi, vaalin lopullinen tulos suoritetaan tarkastuslaskennassa,
kuten näiden sääntöjen 21 §:ssä todetaan.
Ääntenlaskun jälkeen äänet suljetaan yhteen vaaliuurnaan ja säilytetään näiden sääntöjen 18 §:n 4.
momentin kuvaamalla tavalla.
21 § Tarkastuslaskenta
Mikäli KVL toteaa ensimmäisen ääntenlaskun yhteydessä laskennan epäviralliseksi, on KVL:n
suoritettava tarkastuslaskenta viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua ensimmäisestä
ääntenlaskennasta, kuitenkin siten, että ääntenlaskennan alkamisen ja tarkastuslaskennan alkamisen
välissä on vähintään yksi (1) kokonainen vuorokausi.
Tarkastuslaskenta toteutetaan näiden sääntöjen 20 §:n 1. ja 2. momentin kuvaamalla tavalla.
Tarkastuslaskennan jälkeen KVL vahvistaa vaalin tuloksen ja julkaisee sen näiden sääntöjen 20 §:n
3. momentin säätämällä tavalla.

Ääntenlaskun jälkeen äänet suljetaan yhteen vaaliuurnaan ja säilytetään näiden sääntöjen 18 §:n 4.
momentin kuvaamalla tavalla.
22 § Vaalitulos
Vaalituloksen selvittyä KVL:n tulee saattaa tulos tiedoksi ISYY:n edustajistoille.
Keskusvaalilautakunta tekee myös raportin vaalin kulusta ja mahdollisista häiriöistä samoille
toimielimelle.
Tuloksesta on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus KVL:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
tuloksen julkaisusta. Valituksen voi tehdä, kuten ISYY:n sääntöjen 66§:ssä määrätään.
Lopullisen vaalituloksen vahvistaa ISYY:n edustajisto.
23 § Lippujen säilyttäminen
Äänestyksessä jätetyt liput on säilytettävä kolmekymmentä (30) vuorokautta siitä lukien, kun vaalin
tulos on julkistettu tai mahdollinen oikaisu tai valitus on käsitelty ja saanut lainvoiman. Mikäli
ilmaantuu aihetta epäillä väärinkäytöksiä tai laskuvirheitä, vaalin tulos on uudelleenlaskettava
näiden sääntöjen 24 §:n mukaisesti.
Liput on säilytettävä näiden sääntöjen 18 §:n 4. momentin kuvaamalla tavalla.
24 § Tulosten tarkastus ja uudelleenlaskenta
Mikäli ISYY:n jäsen vaatii vaalituloksen oikaisua kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
vaalin tuloksen julkistamisesta, tulos on uudelleenlaskettava. Oikaisuvaatimus on jätettävä
kirjallisena ylioppilaskunnan toimistoon tai keskusvaalilautakunnalle. Uudelleenlaskenta on
suoritettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä.
Lopullisen vaalituloksen vahvistaa ISYY:n edustajisto.
Äänestyslippuja tulee säilyttää siihen asti, kunnes valitusaika on umpeutunut tai mahdolliset
valitukset ovat saaneet ratkaisun.
25 § Edustajiston jäsenyys ja varajäsenyys
Näiden sääntöjen 20 §:n 2. momentin mukaisesti laskettuna kolmekymmentäyhdeksän (39)
suurimman vertailuluvun saanutta ehdokasta julistetaan edustajiston jäseniksi. Edustajiston
varajäseniksi tulevat kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olleet ehdokkaat, jotka ovat olleet
vaalilistalla tai vaaliliitossa, josta on valittu vähintään yksi edustajiston jäsen. Edustajiston
varajäsenten järjestys määräytyy siten, että listan tai vaaliliiton ensimmäinen varajäsen on henkilö
joka on ensimmäinen edustajistoon valitsematta jäänyt henkilö omalta vaalilistaltaan tai
vaaliliitostaan.
Varajäsen nousee edustajiston varsinaiseksi jäseneksi näiden sääntöjen 25 §:n 1. momentin
mukaisessa järjestyksessä, mikäli edustajiston varsinainen jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, tulee
valituksi hallituksen jäseneksi, eroaa kesken toimikauden, todetaan väliaikaiseksi poissaolevaksi tai
on estynyt osallistumaan edustajiston kokoukseen.

Mikäli ehdokaslistalta tai vaaliliitosta ei ole enää käytettävissä varajäseniä korvaamaan
edustajistosta eronnutta, vaalikelpoisuutensa menettänyttä, hallituksen jäseneksi valittua tai
väliaikaisesti eronnutta jäsentä, nousee varsinaiseksi jäseneksi näiden sääntöjen 25 §:n 1.
momentissa ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas henkilökohtaisen vertailulukunsa perusteella.
Mikäli ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas on menettänyt vaalikelpoisuutensa tai eronnut
edustajiston varajäsenyydestä, nousee hänen tilalleen edustajiston jäseneksi toinen vertailulukunsa
perusteella valitsematta jäänyt jäsen. Tätä menettelyä jatketaan kunnes edustajistossa on
kolmekymmentäyhdeksän (39) jäsentä.
Edustajiston varsinaisten jäsenten lukumäärän laskiessa alle kolmenkymmenenyhdeksän (39) on
edustajiston ja KVL:n välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin täytevaalin toimeenpanemiseksi
näiden sääntöjen 11 §:n mukaisesti.
26 § Voimaantulo
Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä valittu keskusvaalilautakunta voi toimia ISYY:n
keskusvaalilautakuntana, kunnes uusi KVL on valittu.
Nämä säännöt astuvat voimaan kun:
1. ISYY:n sääntövaliokunta on esittänyt ne edustajistolle;
2. ISYY:n edustajisto on hyväksynyt säännöt kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä, ISYY:n
sääntöjen 19 § 1. momentin 25. kohdan mukaisesti; sekä
3. Itä-Suomen yliopiston rehtori on vahvistanut nämä säännöt ISYY:n vaalisäännöksi.
Hyväksytty sääntövaliokunnassa ja esitetty edustajistolle 1.12.2010
Hyväksytty ISYY:n edustajistossa 11.12.2010
Rehtorin vahvistus säännöille 21.12.2010

