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2.

I LUKU
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1.§

VAALIJÄRJESTYKSEN TARKOITUS
Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä noudatetaan seuran neuvoa-antavassa hallitusvaalissa.

2.§

ÄÄNIOIKEUTETUT JA VAALIKELPOISET
Seuran hallitusvaalissa äänioikeutettuja ovat alumnijäseniä lukuun ottamatta kaikki
seuran jäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Vaalikelpoisia ovat kaikki seuran varsinaiset jäsenet.

3.§

ÄÄNIOIKEUTETULLAAN KÄYTÖSSÄÄN OLEVA ÄÄNIMÄÄRÄ
Jokaisella äänioikeutetulla on käytettävissään yksi henkilökohtainen ääni.
Vaalissa ei voi äänestää valtakirjalla.

4.§

VAALIN TOIMITTAMINEN
Hallitusvaali toimitetaan suljettuna vaalina ilman ehdokaslistoja siirtoäänivaalin
periaatteen mukaisesti, kuten myöhempänä säädetään. Vaali voidaan suorittaa joko
sähköisesti, uurnavaalina tai näiden yhdistelmänä.
Hallitusvaali toimitetaan viimeistään viikkoa ennen seuran syyskokousta.

5.§

VAALILAUTAKUNTA
Vaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia seuran hallitusvaalin toimittamisesta ja
vaalituloksen hyväksymisestä.
Seuran hallitus asettaa vaalilautakunnan vähintään kaksi kuukautta ennen seuran
syyskokousta. Lautakunnassa on jäseniä vähintään kolme ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalilautakunnan jäsenet eivät ole vaalikelpoisia.
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II LUKU
VALMISTAVAT TOIMENPITEET ENNEN VAALIA

6.§

ÄÄNESTYS- JA EHDOKKAAKSIASETTAUTUMISAIKA
Vaalilautakunta määrää vaalin ehdokkaaksiasettautumis- ja äänestysajat vähintään
kolmea viikkoa ennen äänestysajan alkua.

7.§

ÄÄNESTYSLIPUKKEET
Mikäli vaalilautakunta päättää toimittaa vaalin joko kokonaan tai osittain uurnavaalina, vaalilautakunnan on laadittava ja monistutettava käytettävät äänestyslipukkeet.
Äänestyslipukkeessa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa sitä
käytetään sekä paikka äänestäjän merkintöjä varten.
Samalla vaalilautakunnan on määrättävä ne merkinnät, joita äänestäjät voivat
äänioikeuttaan käyttäessään äänestyslippuun merkitä. Äänestyslipukkeen täyttämistä koskevat ohjeet on julkaistava osana muita vaaliin liittyviä ohjeita seuran
sähköpostilistalla ja ne on asetettava selkeästi näkyville jokaiselle äänestyspaikalle.

8.§

VAALIKUULUTUS
Vaalilautakunnan on viimeistään kolmea viikkoa ennen äänestysajan alkua julkaistava seuran sähköpostilistalla vaalikuulutus, jossa ilmoitetaan ainakin
ehdokkaaksi asettautumis- ja äänestysajat, tapa, jolla ehdokkaaksi voi asettautua
sekä tapa, jolla vaali toimitetaan.
Samassa yhteydessä vaalilautakunnan on annettava ohjeet vaalimainonnasta.

9.§

EHDOKASLUETTELO
Ehdokkaaksi asettautumisajan päätyttyä vaalilautakunta laatii määräaikaan mennessä ehdokkaaksi ilmoittautuneista ehdokasluettelon ja antaa jokaiselle
ehdokkaalle äänestysnumeron sattumanvaraisessa järjestyksessä. Yhdellekään
ehdokkaalle ei voida antaa äänestysnumeroksi numeroa yksi.
Ehdokasluettelo on julkaistava viimeistään viikkoa ennen äänestysajan alkua seuran sähköpostilistalla.
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10.§

VAALIN JÄTTÄMINEN TOIMITTAMATTA
Mikäli vaalilautakunnan laatimalla ehdokaslistalla on korkeintaan kaksitoista
ehdokasta, vaali jätetään kokonaan järjestämättä ja vaalilautakunta julistaa kaikki
ehdokaslistalla mainitut ehdokkaat valituiksi hallituksen jäseniksi.

11.§

VAALIN TOIMITUSTAVAN PÄÄTTÄMINEN
Vaalilautakunta päättää vaalin toimitustavasta. Tapa on ilmoitettava vaalikuulutuksessa.

12.§

VAALIN TOIMITTAMINEN
Vaali toimitetaan siirtoäänivaalina liitteen I mukaisesti. Vaalin tuloksen perusteella
ehdokkaat asetetaan järjestykseen. Näin syntyvältä listalta valitaan hallituksen
jäseniksi parhaiten vaalissa menestyneet kuitenkin niin, että jokaiselta vuosikurssilta, valmistuvaa lukuun ottamatta, on valittava vähintään yksi ehdokas hallituksen jäseneksi.
Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että jokainen äänioikeutettu voi halutessaan äänestää vain kerran. Tämän varmistamiseksi lautakunnalla on oltava
käytössään lista seuran jäsenistä.

13.§

VAALIN TOIMITTAMINEN UURNAVAALINA
Uurnavaalissa vaalilautakunnan on tiedotettava hyvissä ajoin ennen vaalia äänestys
ajat ja paikat sekä äänestysohjeet seuran sähköpostilistalla.
Varsinaisissa äänestystilaisuuksissa on oltava paikalla vähintään yksi vaalilautakunnan jäsenen tai lautakunnan erikseen tehtävään nimittämän esteetön seuran
jäsen, jonka tehtävänä on vartioida uurnaa ja varmistaa, että vain äänioikeutetut
voivat äänestää kukin vain kerran.
Ääniä laskettaessa paikalla saa olla ainoastaan vaalilautakunnan jäsenet sekä
toimikunnan erikseen nimittämät esteettömät seuran jäsenet. Äänten laskennasta
laaditaan pöytäkirja, josta on käytävä ilmi vaalissa annettujen äänten kokonaismäärä, äänestäneiden lukumäärä sekä jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä.
Tämän lisäksi pöytäkirjan liitteeksi on dokumentit, joista käy ilmi ääntenlaskun
eteneminen vaihe vaiheelta. Ääntenlaskennassa mukana olleet vahvistavat
pöytäkirjan oikeellisuuden allekirjoituksellaan.

14.§

VAALIN TOIMITTAMINEN SÄHKÖISENÄ
Sähköisessä vaalissa vaalilautakunnan on tiedotettava hyvissä ajoin ennen vaalia
äänestysajat ja linkki vaalijärjestelmään sekä äänestysohjeet seuran sähköpostilistalla.
Vaalilautakunnan on ennen vaalia varmistettava, että käytössä oleva järjestelmä on
tietoturvallinen ja että jokainen äänioikeutettu voi halutessaan äänestää vain kerran.

5.

Mikäli sähköisessä vaalissa vaalin tuloksen laskennassa tarvittavia tietoja siirretään
järjestelmästä toiseen tai lopullinen tulos otetaan ulos vaalijärjestelmästä, paikalla
on oltava vähintään kaksi vaalitoimikunnan jäsentä.
Sähköisestä vaalista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi vaalissa annettujen äänten
kokonaismäärä, äänestäneiden lukumäärä sekä jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä. Lisäksi pöytäkirjaan on liitettävä dokumentit, josta käytävä ilmi ääntenlaskun eteneminen vaihe vaiheelta. Vaalilautakunnan jäsenet vahvistavat pöytäkirjan oikeellisuuden allekirjoituksellaan.
15.§

VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN
Ääntenlaskennan päätyttyä vaalilautakunnan jäsenet vahvistavat vaalin tuloksen
seuran syyskokoukselle esitettäväksi. Vahvistus arkistoidaan ääntenlaskennasta
laaditun pöytäkirjan kanssa.
Vaalin tulos julkistetaan aikaisintaan seuran syyskokouksessa puheenjohtajavaalin
tuloksen julkistamisen jälkeen.
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LIITE I
SIIRTOÄÄNIVAALI
Siirtoäänivaali etenee vaiheittain seuraavasti:
1..

ÄÄNESTYS
Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun haluamansa määrän nimiä suosituimmuusjärjestyksessä.

2..

LÄPIMENOKYNNYS
Hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä lasketaan ja sen perusteella määritetään
läpimenokynnys seuraavan kaavan mukaisesti.

annettujen äänten kokonaismäärä
+1

läpimenokynnys =
paikkamäärä +1

3..

ÄÄNTENLASKENNAN ENSIMMÄINEN VAIHE
Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ehdokkaan ykkösäänet eli äänestysliput,
joissa ehdokas on merkittynä ensimmäiselle sijalle. Ehdokkaat, joiden ykkösäänien
määrä on sama tai suurempi kuin läpimenokynnys, tulevat valituiksi.

4..

YLIJÄÄMÄN SIIRTO
Jos ääntenlaskennan ensimmäisen vaiheen jälkeen on paikkoja täyttämättä, siirretään valittujen henkilöiden äänistä syntynyt ylijäämää.
Ylijäämä
Siirtyvä ylijäämä määritetään siten, että ehdokkaan kaikista ääntenlaskennan
suoritetuista vaiheista saamasta kokonaisäänimäärästä vähennetään läpimenokynnys. Ylijäämän siirto aloitetaan suurimman äänimäärän saavuttaneesta ehdokkaasta.
Tarkasteltavat äänestysliput
Mikäli ylijäämää esiintyy ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa, tarkastellaan
kaikkia ehdokkaan hyväksi ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa luettuja
äänestyslippuja. Jos ylijäämää ilmenee ääntenlaskun myöhemmässä vaiheessa johtuen toisen ylijäämän siirrosta tai ehdokkaan tai ehdokkaiden karsimisesta,
tarkastellaan vain sitä viimeistä joukkoa äänestyslipukkeita, jotka ovat kaikki
samanarvoisia ja jotka aiheuttivat kyseisen ylijäämän.
Siirtoarvo
Yksittäisen äänestyslipun perusteella siirtyvä ylijäämä eli äänestyslipun siirtoarvo
määritetään siten, että ylijäämä jaetaan tarkastelun kohteena olevien äänestyslippujen kokonaismäärällä.

7.

Äänten siirtäminen
Äänestyslippuihin merkityn suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti äänestysliput
siirretään äänestyslipussa seuraavana olevan ehdokkaan hyväksi. Mikäli äänestyslipussa seuraavaksi merkitty ehdokas on jo tullut valituksi tai karsituksi, siirretään
äänestysliput tätä seuraavalle jne. Jokainen siirtyvä äänestyslippu kasvattaa
ehdokkaan äänimäärää äänestyslipun siirtoarvon verran.
Mikäli äänestyslipun perusteella ei ylijäämää voida siirtää, jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken.
5..

KARSINTA
Jos siirrettävää ylijäämää ei enää ole ja täytettäviä paikkoja on jäljellä, karsitaan
vähiten ääniä saanut ehdokas, ja kaikki tämän äänet siirretään täydellä siirtoarvollaan muille ehdokkaille, kuten kohdassa 4 määrätään.
Jos tämän jälkeen kukaan ehdokkaista ei ole ylittänyt läpimenokynnystä, karsitaan
seuraavaksi vähiten ääniä saanut ehdokas.

6..

TASATILANNE
Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tilanteessa, jolloin
valituksi tulleita ensimmäisellä kierroksella on enemmän kuin täytettäviä paikkoja
tai ensimmäisen kierroksen ylijäämää jaettaessa tai karsintatilanteessa silloin, kun
ehdokkaiden hyväksi ei ole siirtynyt ylijäämää määräytyy ehdokkaiden keskinäinen
järjestys heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa
tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli
äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä
ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.
Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan äänimäärään silloin, kun heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä määräytyy ehdokkaiden
keskinäinen järjestys ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun
ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä
alkuperäisten kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan
ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden
keskinäisen järjestyksen arpa.

7..

Tätä prosessia jatketaan, kunnes kaikki täytettävät paikat on täytetty.

8.

