
Edustajiston 9.4.2019 hyväksymä vaaliohjesääntö 

 

1§ 

Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan valittaessa jäsenet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 

lakisääteiseen edustajistoon. Tämä ohjesääntö on voimassa 9.4.2019 alkaen. 

  

  

2§ 

Edustajistovaalissa on äänioikeus Tampereen ammattikorkeakouluun opiskelijakuntaan liittyneillä, jäsenmaksun 

suorittaneilla ja ammattikorkeakoulun läsnä olevaksi ilmoittautuneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä. 

  

3§ 

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen. 

  

II luku Keskusvaalilautakunta 

  

4§  

Keskusvaalilautakunnan valitsee edustajisto järjestäytymiskokouksessaan. Keskusvaalilautakunnalle valitaan puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet, joita valitaan 4-7. Keskusvaalilautakunnan toimikausi alkaa keskusvaalilautakunnan 

järjestäytymiskokouksesta.  

 

Vuoden ensimmäisen keskusvaalilautakunnan kokouksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai 

hänen ollessa estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja. Vuoden ensimmäinen keskusvaalilautakunnan kokous pidetään 

viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii Tamkon 

toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä sihteerinä toimii muu keskusvaalilautakunnan nimeämä henkilö. 

  

Keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee olla Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan äänioikeutettuja jäseniä. 

Keskusvaalilautakunnan kokoukset ensimmäistä lukuun ottamatta kutsuu koolle keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. 

  

5§ 

Keskusvaalilautakunta asettaa edustajistovaalin toimittamista varten tarpeelliseksi katsomansa määrän vaalilautakuntia, 

joissa on riittävä määrä vaaliasiamiehiä. Keskusvaalilautakunta kouluttaa vaalilautakunnat. Vaaliasiamiesten tehtävät on 

jäljempänä määritelty. 

  

6§ 

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) jäsenistä on 

paikalla. 

  

Keskusvaalilautakunnan päätösvalta lakkaa, kun vaalin tulos on julkistettu ja vaalista säädetty valitusaika on kulunut 

umpeen tai kun mahdollisesti tehdyt valitukset on ratkaistu. Mikäli saman kalenterivuoden aikana järjestetään uudet vaalit, 

jatkaa sama keskusvaalilautakunta. 

  

7§ 

Jos keskusvaalilautakunta ei ole päätöksestään yksimielinen, sen on välittömästi alistettava asia opiskelijakunnan 

toimivaltaisen edustajiston päätettäväksi. 

  

III luku Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaaliasiamiesten valmistavat toimenpiteet ennen edustajistovaalin 

tai jäsenäänestyksen suorittamista 

  

8§ 

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalin 15.10. – 14.11. välisenä sekä määrää niille paikat ja käytettävän sähköisen 

äänestyskanavan. Vaali voidaan järjestää täysin sähköisenä äänestyksenä ja/tai uurnaäänestyksenä Päätöksen 

äänestystavoista tekee keskusvaalilautakunta. Mikäli käytetään uurnavaalia, niin jokaisessa Tampereen 

ammattikorkeakoulun toimipisteessä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava äänestysmahdollisuus sekä kaikkien 

äänestyspaikkojen tulee olla auki täsmälleen samaan aikaan.  



 

Mikäli uurnavaalia käytetään, tulee ne järjestää vähintään yhtenä (1) arkipäivänä, vähintään kuusi (6) tuntia päivässä. 

Opiskelijakunnan jäsenet saavat käyttää äänioikeutensa missä tahansa äänestyspaikassa. 

  

9§ 

Keskusvaalilautakunnan on laadittava ja tulostettava/painettava mahdollisissa uurnavaalissa käytettävä äänestyslippu. 

Äänestyslipussa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa sitä käytetään sekä paikka äänestäjän kannattaman 

ehdokkaan numeron tai vaihtoehdon merkitsemistä varten. 

  

10§ 

Keskusvaalilautakunnan on viimeistään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä äänestyspäivää nimettävä vaalilautakunnat ja 

niihin riittävä määrä vaaliasiamiehiä. Vaalilautakuntaan kuuluu vähintään kolme (3) henkeä, joista vähintään yhden on 

oltava keskusvaalilautakunnan jäsen. Uurnavaalin äänestyspaikoilla vaalilautakunnan jäseniä ja vaaliasiamiehiä kutsutaan 

vaalilautakunnaksi. Keskusvaalilautakunta toimii myös sähköisen äänestyksen vaalilautakuntana. 

  

11§ 

Keskusvaalilautakunnan tulee antaa vaalikuulutus viimeistään viikkoa ennen vaalia opiskelijakunnan verkkosivuilla. Samalla 

on ilmoitettava, missä tämä vaalijärjestys ja muu edustajistovaalia varten tarpeellinen materiaali on saatavissa. 

  

Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 

1) mistä vaalista on kysymys; 

2) montako edustajaa valitaan; 

3) milloin vaalit järjestetään; 

4) ketkä ovat vaalikelpoisia; 

5) vaalitavasta; 

6) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan; 

7) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä. 

  

Kuulutuksen yhteydessä tai viimeistään, kun ehdokkaat julkaistaan, on lisäksi ilmoitettava: 

8) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja; 

9) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä; 

10) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä; 

11) missä tai miten sekä milloin äänestykset järjestetään; 

12) uurnavaalin äänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; 

13) määräykset vaalimainonnasta. 

  

12§ 

Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokaslistat sekä hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi ne 

ehdokkaat, joita koskevat asiakirjat ovat laadittu oikein ja jätetty keskusvaalilautakunnalle määräajassa. 

  

13§ 

Keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokaslistat ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ollaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa 

käsitelty. 

  

14§ 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia edustajiston jäseniä, ei 

vaalitoimitusta järjestetä. Tällöin edustajiston jäseniksi on valittu kaikki hyväksytyt ehdokkaat. 

  

Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin edustajistoon valittavia, järjestetään täydennysvaalit seuraavalla aikataululla. Yhden 

(1) viikon ehdokasasetteluaika, yksi (1) viikko ehdokkaat tiedotuksessa sekä kahden (2) päivän vaalit.  

  

15§ 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajiston jäseniä, keskusvaalilautakunnan on 

laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä seuraavassa järjestyksessä: 

1) ylimmäksi tulee otsikko, mistä vaalista on kyse; 



2) ehdokkaat listoittain aakkosjärjestyksessä, jolloin listojen järjestys arvotaan. 

  

Tällä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta kaksi. 

  

Ehdokaslistojen yhdistelmä on viipymättä julkaistava opiskelijakunnan verkkosivuilla ja muissa keskusvaalilautakunnan 

päättämissä paikoissa. Riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä on järjestettävä vaalilautakuntien käyttöön. 

  

IV luku Edustajistovaali  

  

16§ 

Mikäli sähköinen äänestys järjestetään, huolehtivat siitä keskusvaalilautakunta. Sähköinen äänestys toteutetaan 

jäsenrekisterin sisällä. Joten jokaisella jäsenellä on mahdollisuus äänestää, kunhan jäsenvelvoitteet on suoritettu ennen 

vaalin loppumista. 

  

17§ 

Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava, että sähköisessä äänestyksessä ja uurnavaalissa käytetään samaa jäsenrekisterin 

listaa äänioikeutetuista. Lisäksi uurnalla vaalitoimitsijoiden on huolehdittava, että äänestyslippua ei anneta äänestäjälle 

ennen kuin ääni on merkitty käytetyksi. Tämä siitä syystä, ettei äänioikeutettu äänestä sähköisesti äänestyskopissa ja näin 

pysty käyttämään kahta ääntä samassa vaalissa. 

  

Sähköisenäänestyksen tulokset ovat salaisia äänestyksen päättymiseen asti ja ne saa saattaa ennen sitä ainoastaan 

keskusvaalilautakunnan tietoon. Keskusvaalilautakunnan jäsenille ja vaalilautakunnille suositellaan äänen käyttämistä 

sähköisessä äänestyksessä. 

 

18§ 

Opiskelijakunnan edustajiston vaali toimitetaan vähintään yhtenä (1) arkipäivänä 14.11. mennessä.  

  

19§ 

Ehdokaslistalla voi olla korkeintaan yhtä monta ehdokasta kuin mitä edustajistoon valitaan. Ehdokas ei voi olla yhdessä 

vaalissa useammalla ehdokaslistalla. Ehdokaslistalla on mainittava jokaisen ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet, 

syntymäaika ja koulutusohjelma täydellisinä sekä siinä on oltava jokaisen ehdokkaan vakuutus omasta 

vaalikelpoisuudestaan ja suostumus ehdokkuuteen. Myös ammattikorkeakoulun verkkotunnuksilla vahvistettu sähköisen 

lomakkeen täyttäminen tulkitaan riittäväksi ehdolle asettumiseen. 

  

20§ 

Ehdokaslistaan merkitään ehdokaslistan nimi eli vaalitunnus. Nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla 

kaupallinen tai muuten sopimaton. Ehdokaslistat eivät voi käyttää samaa vaalitunnusta.  

  

21§ 

Mikäli ehdokaslistan nimi ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on keskusvaalilautakunnalla oikeus hylätä nimi ja 

määrittää uusi määrättyjen vaatimusten mukainen nimi sen enempää asianomaisen ehdokaslistan ehdokkaita kuulematta 

parhaaksi katsomallaan tavalla. 

  

Kuitenkin ehdokas on otettava mukaan ehdokaslistojen yhdistelmään, mikäli siihen kuuluva ehdokas on opiskelijakunnan 

säännöstön mukaan vaalikelpoinen ja asiakirjat muutoin oikein laaditut. 

  

V luku Vaalin toimittaminen 

  

22§ 

Vaalitoimituksen alkaessa on vaalilautakunnalla oltava käyttäjätunnukset järjestelmiin, internet-yhteys sekä luvultaan 

laskettu määrä äänestyslippuja. 

  

Äänestyksen alkaessa on vaalilautakunnan paikalla olevien jäsenten ja ensimmäisenä äänestävän todettava, että vaaliuurna 

on tyhjä. 

  



23§ 

Vaalitoimituksen aikana on ainakin kahden (2) vaalitoimitsijan oltava koko ajan äänestyspaikalla tai sen välittömässä 

läheisyydessä. 

  

24§ 

Vaalilautakunnan on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu minkäänlaista vaaliyllytystä. Vaalilautakunta ei saa vaalin 

aikana antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. 

  

Vaalilautakunnan on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tämän vaalijärjestyksen ja opiskelijakunnan muun 

edustajistovaalia koskevan säännöstön määräyksistä. 

  

25§ 

Äänestyspaikalle on pantava nähtäväksi riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä. 

  

Vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänestäjä voi vaalisalaisuuden säilyttäen tehdä merkintänsä äänestyslippuun ja 

että sitä varten tarpeelliset apuvälineet ovat käytettävissä. 

  

26§ 

Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava vaalilautakunnalle 

äänestyspaikalla. 

  

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee äänestäjän nimen esiintyä vaaliluettelossa. Äänestäjän tulee todistaa 

henkilöllisyytensä, vaadittaessa viranomaisen myöntämällä kuvallisella todistuksella. Ennen kuin äänestäjä on saanut 

äänestyslipun, tulee vaaliluetteloon tehdä hänen kohdalleen selkeä merkintä äänestämisestä. 

  

Henkilö, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, mutta jonka nimi ei esiinny vaaliluettelossa saa äänestää, mikäli hän pystyy 

todistamaan äänioikeutensa ja mikäli vaalilautakunta hyväksyy asian. 

  

Edellisessä momentissa mainitun henkilön nimi lisätään vaalilautakunnan toimesta pöytäkirjaan ja ilmoitetaan välittömästi 

keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti. Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle 

kuin äänioikeutetulle ja että äänioikeus on merkitty käytetyksi ennen äänestyslipun antamista. 

  

27§ 

Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa olevaan paikkaan sen ehdokkaan numero tai jäsenäänestyksessä sen 

vaihtoehdon numero tai muu vaalilautakunnan vahvistama merkintä, jota hän tahtoo äänestää. Äänestyslippuun ei saa 

tehdä muita merkintöjä.  

  

Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalilautakunnalta annettuaan takaisin entisen 

lippunsa, joka on joko polttamalla tai muutoin tuhottava. 

  

Äänestyslipun tuhoaminen on merkittävä vaalilautakunnan pöytäkirjaan. 

  

28§ 

Merkittyään ehdokkaan numeron tai muun vaalilautakunnan vahvistaman merkinnän äänestyslippuun, on äänestäjän 

vietävä se kokoon taitettuna vaaliasiamiehelle leimattavaksi sekä tämän jälkeen pudotettava leimattu äänestyslippu 

vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan äänestäjän käyttäneen äänioikeuttaan. 

  

29§ 

Vaalilautakunnan on pidettävä äänestäjistä luetteloa, johon tehdään merkintä äänioikeuden käyttämisestä. 

  

30§ 

Vaalilautakunta pitää vaalitoimituksesta pöytäkirjaa, johon merkitään vaalitoimituksen kulku ja mahdolliset tehdyt 

päätökset. 

  



Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä olleet vaalilautakunnan jäsenet. Pöytäkirja on vaalitoimituksen 

päättyessä muiden vaalissa tai jäsenäänestyksessä syntyneiden asiakirjojen mukana luovutettava keskusvaalilautakunnalle. 

  

VI luku Sähköisesti suoritettava äänestys 

 

31§ 

Vaali voidaan suorittaa joko osittain tai kokonaan sähköistä äänestystapaa käyttäen. 

 

32§ 

Keskusvaalilautakunnan tulee erityisesti huolehtia siitä, että sähköinen äänestys voidaan suorittaa luotettavasti 

vaalisalaisuus säilyttäen. 

 

33§ 

Mahdollisuudesta sähköiseen äänestykseen tulee ilmoittaa vaalikuulutuksessa. Samassa yhteydessä tulee antaa ohjeet 

sähköisen äänestyksen suorittamisesta. 

 

34§ 

Muutoin sähköisessä äänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin tämän vaalijärjestyksen määräyksiä ja opiskelijakunnan 

muuta säännöstöä. 

  

VII luku Vaalin tuloksen määrääminen 

  

35§ 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia edustajia, ei vaalitoimitusta 

järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että valituiksi ovat tulleet hyväksytyt ehdokkaat. 

  

Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokasilmoituksia kuin vaalissa on valittavia, jatkaa keskusvaalilautakunta 

ehdokasasetteluaikaa harkintansa mukaan, kuitenkin enintään kolme (3) arkipäivää. 

  

Tarvittaessa keskusvaalilautakunta tekee päätöksen vaalin ajankohdan siirtämisestä. Edellä mainituista päätöksistä on 

välittömästi tiedotettava ainakin opiskelijakunnan verkkosivuilla. 

  

36§ 

Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa keskusvaalilautakunta vähintään 2/3 lautakunnan jäsenistä läsnä ollessa 

laskennan. Keskusvaalilautakunta voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia ääntenlaskentaan. Tällöin otetaan annetut 

äänestysliput uurnista ja lasketaan ne avaamattomina. Samoin lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka luettelon 

mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan. 

  

Tämän jälkeen äänestysliput avataan ja tarkastetaan. 

Ne äänestysliput, jotka on katsottava mitättömiksi, erotetaan eri ryhmiksi. 

Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kunkin ehdokaslistan hyväksi annetut liput ryhmitellään erilleen. 

  

Äänestyslippu on mitätön, jos: 

1) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa äänestyslippua; 

2) äänestyslippu on leimaamaton; 

3) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; 

4) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän oma nimi tai erityinen tuntomerkki; 

5) äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä, esimerkiksi ylimääräisiä kirjaimia, ylimääräisiä numeroita tai piirros. 

  

Äänestyslippu ei ole mitätön, jos: 

6) äänestyslippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut; 

7) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu; 

8) numero on alleviivattu tai sen perässä on piste; 

9) numero on piirretty äänestyslipussa olevan ympyrän ulkopuolelle tai äänestyslipun kääntöpuolelle; 

10) numero on ilmaistu kirjaimin; 



13) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen. 

  

Äänestyslippu ennemmin hyväksytään kuin hylätään. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan 

käyttäneiden lukumäärä, annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä lippujen lukumäärä kussakin ryhmässä. 

  

37§ 

Keskusvaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä. 

 

38§ 

 

Ehdokaslistan eniten ääniä saaneelle annetaan vertausluvuksi ehdokaslistan koko äänimäärä, toiselle puolet (½) siitä, 

kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. Yhden (1) henkilön suuruiset listat saavat äänimääränsä suuruisen 

vertausluvun. Vertausluvut lasketaan viiden desimaalin tarkkuudella.  

 

Saman vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten 

vertauslukujensa suuruuden mukaan. 

  

Tämän jälkeen julistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun saaneista lähtien niin monta kuin vaalissa on 

valittavia. 

 

39§ 

Jos vaalissa valittu eroaa tai on pysyvästi estynyt tai pysyvästi esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä, kutsutaan 

hänen tilalleen varajäsen. Edustajisto täydentyy pois jääneen henkilön ehdokaslistan edustajalla, jolla on seuraavaksi suurin 

vertausluku. Mikäli kaikki ko. ehdokaslistalta ovat jo tulleet valituiksi edustajistoon, täydennetään edustajistoa 

varajäsenellä, jolla on suurin vertausluku.  

  

Pysyvästi estyneeksi tai pysyvästi esteelliseksi katsotaan henkilö, jonka estyneisyys tai esteellisyys kestää edustajiston 

toimikauden loppuun tai kauemmin.  

 

Mikäli puheenjohtaja on pysyvästi estynyt tai esteellinen täydentyy edustajisto puheenjohtajan ehdokaslistalta. Tällöin 

edustajiston puheenjohtajaksi nousee varapuheenjohtaja ja edustajisto voi valita uuden varapuheenjohtajan edustajiston 

jäsenistä.  

  

40§ 

 

Edustajan tilalle valitaan toinen edustaja edellä mainitulla tavalla myös, jos 

 

1) Jos edustaja on menehtynyt 

2) Hänelle on myönnetty vapautus toimestaan 

3) Hänen on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa 

4) Hänet valitaan opiskelijakunnan hallitukseen 

5) Hän on tai hänet otetaan opiskelijakunnan toimihenkilöksi 

 

41§ 

Jos edustajien lukumäärä jää alle kahteen kolmasosaan (2/3) sääntöjen määräämästä edustajien lukumäärästä, 

keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin edustajiston täydentämiseksi jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi. Poikkeuksena kuitenkin, että mikäli tämä tapahtuu vasta 31.5. tai sen jälkeen, ei kuluvalle kaudelle tarvitse 

järjestää täydennysvaaleja.  

 

Mikäli edustajisto on vajaalukuinen, mutta edustajien lukumäärä on yli kaksi kolmasosaa (2/3) sääntöjen määräämästä 

edustajien lukumäärästä, voi keskusvaalilautakunta harkintansa mukaan järjestää täydennysvaalit. 

 

Uusista vaaleista on soveltuvin osin voimassa, mitä vaaleista on tässä vaalijärjestyksessä määrätty.  

  

VIII luku Erityisiä määräyksiä 



  

42§ 

Välittömästi vaalin tuloksen määräämisen jälkeen tulos julkistetaan ainakin opiskelijakunnan verkkosivuilla. 

  

43§ 

Vaalivilppi 

Henkilö, joka 

1) ostaa tai myy ääniä; 

2) ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä; 

3) äänestää useammassa kuin yhdessä paikassa tai muuten useamman kerran; 

4) väkivallalla tai väkivallalla uhkaamalla estää toista äänestämästä; 

5) pakottaa toisen äänestämään; 

6) tuhoaa edustajistovaalien vaalimainoksia, 

 

menettää äänioikeuden neljäksi (4) vuodeksi ja voidaan keskusvaalilautakunnan aloitteesta haastaa oikeuteen. 

  

44§ 

Vaalilautakunnan tai vaaliasiamiehen toimenpiteestä tai päätöksestä saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti 

valittaa keskusvaalilautakunnalle ennen vaalitoimituksen päättymistä. 

  

Vaalilautakunnan toimenpiteeseen saa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen kirjallisesti pyytää oikaisua ennen 

vaalitoimituksen päättymistä. Vaalilautakunnan päätöksestä voi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen valittaa 

opiskelijakunnan edustajistolle kymmenen (10) vuorokauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta. 

  

45§ 

Keskusvaalilautakunnan kokouksista pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen 

puheenjohtaja ja sihteeri. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on vaalilautakunnan toimesta säilytettävä lukitussa 

paikassa, kunnes valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat 

liitetään opiskelijakunnan arkistoon ja äänestysliput tuhotaan. 

  

  

Hyväksytty Tamkon edustajiston kokouksessa 9.4.2019 

  


