Ver. 25.8.2017, (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.8.2017)

VAASAN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ
Yleistä
1§
Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 §:n perusteella yliopiston hallitus on
25. elokuuta 2017 hyväksynyt tämän johtosäännön, jota noudatetaan valittaessa yliopistoyhteisöä
edustavia jäseniä hallitukseen sekä jäseniä ja varajäseniä yliopistokollegioon ja akateemisten yksiköiden johtoryhmiin sekä tutkimus- ja koulutusneuvostoon.
Yliopistokollegio, hallitus ja akateemisten yksiköiden johtoryhmät
Vaalioikeus
2§
Äänioikeutettuja valittaessa henkilöstöryhmien edustajia yliopistokollegioon, hallitukseen ja akateemisten yksiköiden johtoryhmiin ovat yliopistolain 15 § 2 momentin 1) ja 2) -kohtien mukaisesti
henkilöstöryhmittäin vaalivuoden syyskuun 15. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä yliopistoon
päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat
1. professorit ja
2. muut opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja muuhun henkilöstöön kuuluvat.
Lisäksi 1 momentin 2) -kohdan henkilöstöryhmään katsotaan kuuluvan sellaiset henkilöt, jotka yliopiston suostumuksella päätoimisesti harjoittavat tutkimustyötä yliopistossa tai avustavat tutkimustyön tekemisessä.
Päätoimisuudella tarkoitetaan työaikasääntelyn ulkopuolelle olevien henkilöiden osalta vähintään
50 %:ia kokonaistyömäärästä ja muilla vähintään keskimäärin 20 tunnin työaikaa viikossa.
Akateemisten yksiköiden johtoryhmien vaalissa äänioikeutettuja ovat sellaiset äänioikeutetut henkilöt, jotka kuuluvat akateemiseen yksikköön vaalivuoden syyskuun 15. päivänä tai sitä seuraavana
arkipäivänä. Akateemiseen yksikköön kuuluviksi katsotaan sellaiset henkilöt, jotka pääasiallisesti
työskentelevät akateemisen yksikön vastuualueella.
3§
Ellei laissa tai muussa johtosäännössä toisin määrätä, vaalikelpoinen yliopistokollegion, hallituksen
ja akateemisten yksiköiden johtoryhmien vaaleissa on jokainen tämän johtosäännön 2 §:ssä tarkoitettu äänioikeutettu henkilö. Lisäksi vaalikelpoisuuden edellytyksenä on se, että vaalin toimittamisen hetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta äänioikeudelle asetetut edellytykset täyttyvät myös
jäsenyyden alkaessa monijäsenisessä hallintoelimessä.
Mikäli hallituksen jäseneksi tulee valituksi yliopistolain 15 §:n 6 §:ssä tarkoitettu henkilö tai Vaasan yliopiston johtosäännön 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, tulee hänen erota aikaisemmasta tehtävästään voidakseen toimia hallituksen jäsenenä.
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Sellaiset yliopiston opiskelijat, jotka tämän johtosäännön nojalla kuuluvat yliopiston henkilökuntaan, eivät ole vaalikelpoisia valittaessa opiskelijoiden edustajia monijäseniseen toimielimeen.
Henkilökuntaan kuuluvaksi ei kuitenkaan katsota opiskelijaa, joka suorittaa opintoihin liittyvää harjoittelua, siitä huolimatta, että hän on palvelussuhteessa yliopistoon.
Vaalin toimittaminen
4§
Vaalilautakunta huolehtii yliopistokollegion, hallituksen ja akateemisten yksiköiden vaalien toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.
Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii hallituksen tehtävään määräämä yliopistoon työsuhteessa
oleva henkilö ja muina jäseninä kaksi henkilöä molemmista tämän johtosäännön 2 §:ssä tarkoitetuista yliopistoyhteisön henkilöstöryhmistä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö.
Vaalilautakunnan kokouksista on aina laadittava pöytäkirja Vaasan yliopiston johtosäännössä määrättyjä menettelytapoja noudattaen.
Tässä vaalijohtosäännössä määritelty määräaika päättyy mainittuna päivänä klo 15.00.
5§
Vaalilautakunta laatii alustavan vaaliluettelon, johon merkitään ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja. Alustava vaaliluettelo julkistetaan yliopiston yleisellä ilmoitustaululla ja sen lisäksi toimitetaan
kaikkiin tulosyksiköihin ilmoitustaululle laitettavaksi tai muuten yksikön sopivaksi katsomalla tavalla esille pantavaksi. Joka katsoo, että alustavassa vaaliluettelossa on vaalioikeuteen vaikuttava
virhe, voi jättää vaalilautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen seitsemän (7) päivän kuluessa
alustavan vaaliluettelon julkistamisesta.
Vaalilautakunnan on annettava päätös oikaisuvaatimukseen seitsemän (7) päivän kuluessa 1 momentissa mainitun määräajan päättymisestä. Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvistaa ja julkistaa
lopullisen vaaliluettelon noudattaen sitä, mitä 1 momentissa on sanottu alustavan vaaliluettelon julkistamisesta. Lopullinen vaaliluettelo on julkistettava viimeistään 21 päivää ennen vaalin toimittamista.
Vaalilautakunnan tehtävänä on käydä lopullinen vaaliluettelo läpi enintään kolme (3) arkipäivää
ennen ennakkoäänestystä ja poistaa vaaliluettelosta sellainen henkilö, joka ei enää vaalin toimittamishetkellä ole äänioikeutettu tämän vaalijohtosäännön 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
6§
Äänioikeutetulla on seitsemän (7) päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta oikeus
asettaa omassa ryhmässään ehdokkaita yliopistokollegion ja akateemisten yksiköiden johtoryhmien
jäsenten ja varajäsenten sekä hallituksen yliopistoyhteisöjäsenten vaalia varten.
Ehdokaslistaan tulee liittää vaalikelpoisen henkilön vaalilautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella antama kirjallinen suostumus. Ehdokaslistat ovat yhden ehdokkaan listoja.
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Ehdokkailla on mahdollisuus muodostaa vaaliliittoja yliopistokollegion ja akateemisten yksiköiden
johtoryhmien jäsenten ja varajäsenten vaaleissa. Ilmoitus vaaliliitosta tulee toimittaa vaalilautakunnalle 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa. Vaaliliitossa saa olla ehdokkaita enintään asianomaisesta ryhmästä valittavien jäsenten ja varajäsenten kaksinkertainen määrä.
Vaalilautakunta julkistaa ehdokaslistojen yhdistelmän viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä ehdokkaiden asettamisajan päätyttyä.
Vaaliliittojen ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden keskinäinen järjestys arvotaan. Vaaliliittojen sisällä ehdokkaiden keskinäinen järjestys on vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetun
mukainen.
Mikäli ehdokkaita hallintoelimen jäseniksi ja varajäseniksi asianomaisessa yliopistoyhteisön henkilöstöryhmässä ei ole enempää kuin valittavien jäsenten ja varajäsenten määrä, vaalilautakunta vahvistaa jäsenet ja varajäsenet valituiksi ehdokaslistalla olevan järjestyksen mukaan.
7§
Vaalilautakunta määrää yliopistokollegion, hallituksen ja akateemisten yksiköiden johtoryhmien
vaalien vaalitoimituksen ajankohdan.
Vaali järjestetään yksipäiväisenä alkaen klo 9.00 ja päättyen klo 15.00. Vaalissa on mahdollista äänestää ennakkoon. Ennakkoäänestys suoritetaan yhtenä päivänä varsinaista vaalia edeltävällä viikolla vaalilautakunnan tarkemmin määrittelemällä tavalla.
8§
Yliopistokollegion ja akateemisten yksiköiden johtoryhmän vaaleilla valittavat jäsenet ja varajäsenet valitaan henkilöstöryhmittäin välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla. Vaaleilla valittavat
hallituksen jäsenet valitaan henkilöstöryhmittäin suorilla ja salaisilla henkilövaaleilla.
Äänioikeutettu saa vaalissa äänestää yhtä ehdokasta.
Vaalitoimituksen alkaessa vaalilautakunnan puheenjohtaja näyttää läsnä oleville äänestäjille, että
vaaliuurna on tyhjä, minkä jälkeen hän lukitsee uurnan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen äänestyksen
päättymistä.
Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle saadakseen äänestysliput. Vaalivirkailijat huolehtivat siitä, ettei äänestäjä saa äänestyslippuja ennen kuin on todettu, että hänet on merkitty äänioikeutettuna
vaaliluetteloon. Äänestäjä merkitsee äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numeron niin
selvästi, ettei epätietoisuutta synny. Muita merkintöjä äänestyslippuun ei saa tehdä.
Äänestäjä antaa äänestyslipun kokoon taitettuna vaalivirkailijalle leimattavaksi ja pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan. Äänestysliput leimataan yliopiston leimalla.
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9§
Vaalitoimituksen päätyttyä vaalilautakunta kokoontuu ja suorittaa äänestyslippujen tarkistamisen ja
päättää, mitkä äänestysliput on jätettävä huomioon ottamatta mitättöminä.
Äänestyslippu on mitätön:
- jos äänestyslippu on tyhjä tai äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan antamaa tarkoitukseen varattua äänestyslippua;
- jos äänestyslippu on leimaamaton; sekä
- jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.
Sen jälkeen vaalilautakunnan on laskettava kunkin vaaliliiton ja ehdokkaan hyväksi annettujen äänien kokonaismäärä sekä hylättyjen äänien määrä.
Ehdokkaiden keskinäinen etusija määräytyy henkilökohtaisen äänimäärän perusteella. Vaaliliittoon
kuuluvien ehdokkaiden osalta lasketaan vertausluvut. Suurimman henkilökohtaisen äänimäärän
saanut ehdokas saa vertausluvuksi koko vaaliliitolle annetun äänimäärän, toinen ehdokas puolet,
kolmas kolmasosan, neljäs neljäsosan ja niin edelleen. Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan vertausluvuksi tulee henkilökohtainen äänimäärä. Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokkaat henkilöstöryhmittäin vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen. Jos vertausluvut ovat yhtä
suuret, ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys arpomalla.
Vaalilautakunta vahvistaa henkilöstöryhmittäin valituiksi niin monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia. Yliopistokollegioon ja akateemisen yksikön johtoryhmään valittujen jäsenten varajäseniksi
vaalilautakunta julistaa henkilöstöryhmittäin jokaisen vaaliliiton ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista yhtä monta ehdokasta kuin vaaliliitosta on valittu jäseniä. Vaaliliittojen ulkopuolella
valittujen jäsenten varajäseniksi vaalilautakunta julistaa heidän lukumääräänsä vastaavan määrän
valitsematta jääneistä vaaliliittojen ulkopuolella olleista ehdokkaista henkilöstöryhmittäin.
Vaalin tulos on julkistettava viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä vaalin toimittamisen jälkeen.
10 §
Yliopistokollegio myöntää eron yliopistokollegion jäsenyydestä kesken toimikauden varsinaiselle
jäsenelle tai varajäsenelle, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai mikäli jäsen
tai varajäsen itse pyytää eroa. Opiskelijajäsenelle eron myöntää kuitenkin Vaasan yliopiston ylioppilaskunta.
Akateemisen yksikön johtoryhmä myöntää eron johtoryhmän jäsenyydestä kesken toimikauden
muulle varsinaiselle jäsenelle tai varajäsenelle kuin dekaanille tai varadekaanille, mikäli jäsen tai
varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai mikäli jäsen tai varajäsen itse pyytää eroa. Opiskelijajäsenelle eron myöntää kuitenkin Vaasan yliopiston ylioppilaskunta.
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11 §
Jos yliopistokollegioon, hallitukseen tai akateemisen yksikön johtoryhmään on sen toimikauden aikana kutsuttava uusi jäsen ja/tai varajäsen, ehdokkaiden etusija määräytyy henkilöstöryhmittäin
vaalin tuloksen mukaan siten, että mahdollinen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja
- vaaliliittoon kuuluneen jäsenen/varajäsenen tilalle uudeksi jäseneksi/varajäseneksi valitaan
vaaliliitossa seuraavana etusijajärjestyksessä oleva valitsematta jäänyt ehdokas
- vaaliliittojen ulkopuolisen jäsenen/varajäsenen tilalle uudeksi jäseneksi/varajäseneksi valitaan vaaliliittojen ulkopuolella olleista ehdokkaista ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas.
Mikäli valitsematta jääneitä ehdokkaita ei enää ole, tulee kyseisen henkilöstöryhmän kokoontua valitsemaan uusi jäsen ja/tai varajäsen jäljellä olevaksi kaudeksi. Valintakokouksen kutsuu koolle yliopistokollegion ja hallituksen osalta rehtori ja sen puheenjohtajana toimi rehtori tai hänen määräämänsä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. Akateemisen yksikön johtoryhmän osalta valintakokouksen kutsuu koolle dekaani ja sen puheenjohtajana toimii dekaani tai hänen määräämänsä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. Valintakokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan tehtävään
määräämä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. Kutsu valintakokoukseen on julkistettava yliopiston ilmoitustaululla vähintään kahta viikkoa ennen valintakokouksen ajankohtaa ja sen lisäksi kutsusta tiedotetaan sähköisesti yliopiston sisäisessä tietoverkossa tarkoituksenmukaisella tavalla. Valintakokouksessa vaali suoritetaan valintakokouksessa tehtyjen esitysten perusteella. Vaali toimitetaan umpilipuin, mikäli äänioikeutettu sitä valintakokouksessa pyytää. Valintakokouksesta on tehtävä pöytäkirja siten, kuin Vaasan yliopiston johtosäännössä on määrätty.
Tutkimus- ja koulutusneuvosto
12 §
Yliopistoyhteisön henkilöstöryhmiä edustavat jäsenet ja varajäsenet tutkimus- ja koulutusneuvostoon valitsee yliopistokollegio. Yliopistokollegio päättää tarkemmin valinnan menettelytavoista ja
aikatauluista. Yliopistokollegion puheenjohtajan on kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen kokousta julkistettava yliopiston ilmoitustaululla tieto sen yliopistokollegion kokouksen järjestämistä,
jossa tutkimus- ja koulutusneuvoston henkilöstä edustavat jäsenet valitaan ja lisäksi kokouksesta on
tiedottava sähköisesti yliopiston sisäisessä tietoverkossa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ellei yliopistokollegio toisin päätä, tutkimus- ja koulutusneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
suoritetaan kokouksessa tehtyjen esitysten perusteella. Yliopistokollegio voi valita tutkimus- ja koulutusneuvoston henkilöstöä edustavaksi jäseneksi ja varajäseneksi tämän vaalijohtosäännön 2 §:ssä
tarkoitetun äänioikeutetun henkilön, jonka osalta äänioikeudelle asetetut edellytykset täyttyvät
- valinnan hetkellä sekä
- valinnan toimittamisen hetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta jäsenyyden alkaessa
tutkimus- ja koulutusneuvostossa.
Yliopistokollegion kokouksessa tutkimus- ja koulutusneuvoston henkilöstöä edustavien jäsenten ja
varajäsenten valinta toteutetaan henkilöstöryhmittäin noudattaen suhteellista vaalitapaa siten kuin
johtosäännössä on tarkemmin määrätty.
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13 §
Tutkimus- ja koulutusneuvoston opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitsee ylioppilaskunta johtosäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.
Tutkimus- ja koulutusneuvoston akateemista yksikköä edustavan jäsenen valitsee akateemisen yksikön johtoryhmä. Valinta suoritetaan johtoryhmän kokouksessa tehtyjen esitysten perusteella ja
vaali toteutetaan henkilöstöryhmittäin noudattaen suhteellista vaalitapaa siten kuin johtosäännössä
on tarkemmin määrätty. Johtoryhmä voi valita tutkimus- ja koulutusneuvoston jäseneksi tämän vaalijohtosäännön 2 §:ssä tarkoitetun akateemisen yksikköön kuuluvan äänioikeutetun henkilön, jonka
osalta äänioikeudelle asetetut edellytykset täyttyvät
- vaalin toimittamisen hetkellä sekä
- vaalin toimittamisen hetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta jäsenyyden alkaessa tutkimus- ja koulutusneuvostossa.
Tutkimus- ja koulutusneuvoston opiskelijoita edustavien jäsenten sekä akateemisten yksiköiden
johtoryhmien valitsemien jäsenten valinnan vahvistaa yliopistokollegio.
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
15 §
Vaalijohtosääntö tulee voimaan tammikuun 1. päivänä 2018.

16 §
Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan valittaessa vaaleilla jäseniä 1.1.2018 toimikautensa aloittaviin
monijäsenisiin hallintoelimiin. Yliopistokollegion, hallituksen ja akateemisten yksiköiden johtoryhmien vaalien toimittamisesta huolehtii hallituksen 7.4.2017 nimittämä vaalilautakunta.
Toimikautensa 31.12.2017 päättävän yliopistokollegion tehtävänä on valita toimikautensa 1.1.2018
aloittavan tutkimus- ja koulutusneuvoston henkilöstöryhmiä edustavat jäsenet ja varajäsenet sekä
vahvistaa ylioppilaskunnan opiskelijoita edustavien jäsenten ja akateemisten yksiköiden johtoryhmien valitsemien jäsenten valinta 31.12.2017 mennessä. Johtosäännön 10 §:n 4 momentista poiketen toimikautensa 1.1.2018 aloittavan tutkimus- ja koulutusneuvoston toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Mikäli akateemisten yksiköiden dekaaneja tai varadekaaneja ei ole vielä nimitetty tehtäviinsä, akateemisen yksikön johtoryhmän kokouksen voi akateemisten johtoryhmien henkilöstöä ja opiskelijoita edustavien jäsenten ja varajäsenten valinnan jälkeen kutsua koolle ja sen puhe- ja äänivaltaisena puheenjohtajana toimia vararehtori tutkimus- ja koulutusneuvoston jäsentä ja varajäsentä valittaessa.
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