VAALIKUULUTUS

ÄÄNESTÄJÄLLE:
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali toimitetaan yliopistolain (558/2009) ja ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestykseen perustuen 29.10. —6.11.2019 seuraavasti:

ÄÄNESTYS
Sähköinen ennakkoäänestys 29.10.—1.11.2019 klo 9.00—00.00.
Varsinaisena äänestyspäivänä sähköinen äänestys 6.11.2019 klo 9—18.00.
Äänestyksen aikana käytössä on tukipalvelu, josta saa lisätietoja äänioikeusilmoituksen yhteydessä.
Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa on äänioikeus ainoastaan Itä-Suomen yliopistoon 22.10.2019
mennessä läsnäolevaksi ilmoittautuneella Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenellä. Sähköisestä
äänestämisestä keskusvaalilautakunta antaa ohjeistuksen myöhemmin. Vaalissa ei voi äänestää
valtakirjalla.

EHDOKKAILLE:
Edustajiston jäseneksi on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan jäsen, joka on kirjoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon täksi lukukaudeksi viimeistään
3.10.2019 mennessä. Poikkeuksen muodostavat Itä-Suomen ylioppilaskunnan pääsihteeri ja
ylioppilaskunnan kokonaan tai enemmistöomistamien yritysten johtavat työntekijät, sekä
keskusvaalilautakunnan jäsenet, jotka eivät ole vaalikelpoisia.
Edustajiston vaaleissa on äänioikeutetulla ylioppilaskunnan jäsenellä tai heidän muodostamallaan
ryhmittymällä oikeus asettaa enintään viisikymmentäkahdeksan (58) ehdokasta ja saada ehdokaslistansa
julkaistuksi vaalien ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kahdella tai useammalla ehdokaslistalla on oikeus
yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua ehdokkaita enempää kuin 58. Sama henkilö voi
asettua vain yhden (1) listan ehdokkaaksi. Ilmoitus vaaliliitosta on annettava keskusvaalilautakunnalle

ehdotuksen ehdokaslistaksi kanssa viimeistään samana päivänä, kun ehdotus ehdokaslistaksi on jätettävä.
Ehdotukseen ehdokaslistaksi on liitettävä ilmoitus vaaliliiton vaaliasiamiehestä ja kaikkien ehdokkaiksi
aiottujen allekirjoittamat ehdokassuostumukset. Vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen
vaaliasiavastaavien on annettava keskusvaalilautakunnalle yhteinen allekirjoitettu vaaliliiton
ilmoituskaavake, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät ehdokaslistat. Kullakin ehdokaslistalla ja
vaaliliitolla on oltava asiallinen ja hyvän tavan mukainen toisistaan poikkeava nimi. Vaaliliiton
otsakkeessa on oltava sana ’vaaliliitto’.
Kullakin ehdokaslistalla on oltava vaaliasiavastaava, jonka tulee allekirjoittaa ilmoitus
keskusvaalilautakunnalle. Vaaliasiavastaavan on oltava ylioppilaskunnan jäsen. Vaaliasiavastaava voi
olla ehdokkaana samalla listalla.
Ehdotus ehdokaslistaksi, ilmoitus vaaliliiton vaaliasiamiehestä, ehdokassuostumukset sekä ilmoitus
vaaliliiton perustamisesta on jätettävä keskusvaalilautakunnalle tai pääsihteerille 3.10.2019 klo 15.00
mennessä sähköisesti tai ylioppilaskunnan toimistoihin osoitteeseen Yliopistokatu 7, 80100 JOENSUU,
tai Yliopistonranta 3, 70210 KUOPIO. Ehdokaslistoja ja vaaliliittoilmoituksia on saatavilla
ylioppilaskuntien toimistoista ja kotisivuilta. Kelpaamattomiksi todettavan listan vaaliasiavastaavalle
annetaan kirjallinen huomautus yhteisen ilmoitustaulutiedoksiannon lisäksi. Korjaukset ja täydennykset
ehdokaslistoihin on toimitettava 7.10.2019 klo 12.00 mennessä em. tavalla.
Jos keskusvaalilautakunnan huomautuksen jälkeen hakemus on edelleen virheellinen tai puutteellinen,
hylätään hakemus siltä osin. Jos virhe koskee vaalikelpoisuutta tai kaksoisehdokkuutta, tai jos ehdokkaan
suostumus puuttuu, mitätöityy ehdokkuus. Jos suostumusta ei ole allekirjoitettu, hylätään suostumus.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan virallisella
ilmoitustauluilla 9.10.2019 alkaen.
Keskusvaalilautakunta antaa erillisen ohjeen vaalimainonnasta kampuksella.
Vaalien tulos julkistetaan Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla 24 tunnin
kuluessa äänestyksen päättymisestä. Tuloksiin liittyvät valitukset on tehtävä keskusvaalilautakunnalle
kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisemisesta.
Mikäli ehdokkaita on yhtä paljon kuin täytettäviä paikkoja, ei vaaleja toimiteta, vaan valituksi tulevat
kaikki ehdokkaat.
Lisätietoja vaaleihin liittyvissä kysymyksissä antavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Brenda
Nissén (puh. 040 5829 578, brendan@student.uef.fi), ylioppilaskunnan pääsihteeri Anna-Kristiina
Mikkonen (puh. 044 5768 417, paasihteeri@isyy.fi) ja ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden ja
hallinnon koordinaattori Saara Närä (puh. 044 576 8413, kv.kuopio@isyy.fi).
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