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Toverineuvoston vaaliohjesääntö
1§ Vaalien ajankohta
Toverineuvoston vaali järjestetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä toimitettavana
suhteellisena vaalina vaalilautakunnan sopivaksi katsomina arkipäivinä.

2§ Vaalilautakunta
Vaalin toimittamisesta vastaa vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtajana toverineuvoston
varapuheenjohtaja ja toverineuvoston kevätkokouksen valitsemat vähintään kolme ja enintään viisi
yhdistyksen varsinaista jäsentä. Vaalilautakuntaan kuuluu lisäksi kolme toverineuvoston nimeämää
varajäsentä, jotka ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Mikäli toverineuvoston varapuheenjohtaja
on estynyt, voidaan hänen tilalleen valita kuka tahansa toverineuvoston jäsen. Vaalilautakunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunta kokoontuu lautakunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
lautakunnan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on ilmoitettava
kokouksesta vaalilautakunnan jäsenille hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kokousta edeltävänä
päivänä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla. Vaalilautakunnan jäsen on velvollinen
ilmoittamaan ennakkoon vaalilautakunnan puheenjohtajalle ollessaan estynyt saapumaan
kokoukseen. Vaalilautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Vaalilautakunnan on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, jonka todistavat oikeaksi kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi kokouksissa valittavaa pöytäkirjantarkastajaa. Vaalilautakunnan
jäsen on estynyt osallistumaan häntä itseään suoraan koskeviin päätöksiin.
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3§ Vaalitiedottaminen
Vaalilautakunnan on viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä vaalipäivää ilmoitettava
ajankohta ja paikka, jossa voi tutustua vaaliluetteloon. Mahdolliset huomautukset vaaliluetteloon on
tehtävä vaalilautakunnalle kirjallisena vaalin alkamiseen mennessä. Vaaliluettelo astuu voimaan
vaalilautakunnan käsiteltyä mahdolliset huomautukset. Lisäksi vaalilautakunnan on viimeistään
kaksi viikkoa ennen ensimmäistä vaalipäivää ilmoitettava vaalin ajankohta ja määräaika, jonka
kuluessa tarvittavat vaaliasiakirjat on jätettävä vaalilautakunnalle sekä fyysinen tai virtuaalinen
paikka, missä ne vastaanotetaan. Tiedotukset on julkaistava yhdistyksen päätiedotuskanavilla.

4§ Äänioikeus ja ehdolle asettuminen vaalissa
Äänioikeus on yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksun yhdistyksen
tilille viimeistään päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää tai yhdistyksen toimistoon sen
aukioloaikana viimeistään päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää. Äänioikeus todetaan
vaalilautakunnan laatimasta vaaliluettelosta, joka on oltava nähtävänä ennen vaaleja tässä
vaaliohjesäännössä määrätyllä tavalla. Äänioikeuden tulkitsemisesta vaalien aikana säädetään
tarkemmin tämän vaaliohjesäännön 9§.
Ehdokkaaksi voi asettua yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa
yhdistyksen tilille ehdokasasettelun päättymiseen mennessä tai yhdistyksen toimistoon samaan
ajankohtaan mennessä. Ehdokkaan on toimitettava vaalilautakunnalle vaaliasiakirja ehdokkaaksi
suostumisesta. Vaalilautakunnan on otettava tämä ehdokaslista ehdokaslistojen yhdistelmään.
Jos ehdokkaat haluavat muodostaa viestintäkoalition on siitä tehtävä kirjallinen sopimus, josta
ilmenee kyseiseen viesintäkoalitioon kuuluvat ehdokkaat. Lisäksi ehdokkaan omassa
vaaliasiakirjassa tulee näkyä mahdollinen viestintäkoalitioon kuuluminen. Viestintäkoalitiolla tulee
olla nimi, joka on merkittävä sopimukseen. Viestintäkoalitioiden nimet eivät saa olla herjaavia,
loukkaavia tai hyvän maun vastaisia.

5§ Vaalia edeltävät toimenpiteet
Vaalilautakunnan on laadittava ehdokasluettelo. Siihen otetaan viesintäkoalitioiden listat
järjestettynä siten, että samaan viesintäkoalitioon kuuluvien ehdokkaiden lista yhdistetään
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numerojärjestyksessä yhteisen otsikon alle ja erotetaan muiden viestintäkoalitioiden listoista siten,
että selvästi ilmenee, ketkä ehdokkaat kuuluvat mihinkin viesintäkoalitioon. Viesintäkoalitioiden
listojen keskinäinen järjestys määrätään arvalla ja näiden ulkopuolelle jäävät ehdokkaat otetaan
ehdokasluetteloon viimeisenä numerojärjestyksessä. Viestintäkoalitioihin kuulumattomien
ehdokkaiden järjestys arvotaan. Tämän jälkeen vaalilautakunta varustaa viesintäkoalitioiden listat
uusilla juoksevilla numeroilla alkaen arvonnassa ensiksi tulleesta viestintäkoalitiosta. Numerointi
aloitetaan kahdesta, ja ehdokkaiden numero viestintäkoalitioiden sisällä määräytyy
aakkosjärjestyksen mukaan.
Mikäli noudatetaan äänestyslipuin tapahtuvaa vaalia, vaalilautakunnan on laadittava ja
monistettava vaalissa käytettävä äänestyslippu, jossa on oltava merkintä siitä, missä vaalissa sitä
käytetään sekä merkitty alue ehdokkaiden numeroiden merkitsemistä varten. Äänestyslipussa on
paikka viiden ehdokkaan ehdokasnumerolle, joihin äänestäjä saa kirjoittaa ehdokkaiden
ehdokasnumerot parhaaksi katsomaansa ensisijaisuusjärjestykseen.

6§ Vaalitoimitus
Vaalipäiviä voi olla kaksi tai useampia. Vaalitoimituksen on kestettävä yhtäjaksoisesti ainakin
kuuden tunnin ajan.
Vaalilautakunnan on huolehdittava vaalisalaisuuden täydellisestä säilymisestä. Vaalilautakunta ei
saa antaa tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Jokaisella äänioikeutetulla on vain
yksi ääni. Äänioikeutta voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisesti.

Äänestyslipuilla suoritettava vaali
Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalihuoneistossa ja erityisesti siellä, missä
äänioikeutettu voi vaalisalaisuutensa säilyttäen tehdä äänestysmerkintänsä äänestyslippuun, on
riittävä määrä ehdokasluetteloita ja muita tarpeellisia apuneuvoja.
Vaalilautakunnan on todettava välittömästi ennen äänestyksen alkua, että vaaliuurna on tyhjä.
Vaalitoimituksen aikana on vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä yhden
jäsenen oltava koko ajan läsnä. Vaalilautakunnan on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tai sen
välittömässä läheisyydessä tapahdu minkäänlaista vaaliyllytystä.
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Äänioikeutetun on ilmoittauduttava vaalilautakunnan jäsenille ennen äänestyslipun saamista.
Äänenioikeutetun on pyydettäessä voitava todistaa henkilöllisyytensä ja vaalikelpoisuuteensa.
Vaalilautakunnan jäsen voi äänioikeutetun pyynnöstä toimia äänestystilanteessa avustajana, mikäli
äänioikeutettu ei itse pysty täyttämään äänestyslippua. Äänioikeutetun on tällöin oltava paikalla
vaalihuoneistossa. Avustajan on täytettävä äänestyslippu äänioikeutetun tahdon mukaisesti ja
toimittava niin, että vaalisalaisuus säilyy.
Äänestyslipussa olevaan ehdokasnumeron paikkaan merkitään enintään viiden ehdokkaan
ehdokasnumerot siinä järjestyksessä kuin äänioikeutettu haluaa heidän tulevan valituksi. Muita
merkintöjä äänestyslippuun ei saa tehdä. Täytettyään äänestyslipun äänestäjän on vietävä se
kokoon taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi sekä tämän jälkeen pudotettava leimattu lippu
vaaliuurnaan. Vaalilautakunnan on tehtävä vaaliluetteloon merkintä äänioikeuden käyttämisestä.

Sähköinen vaali
Vaalin voi järjestää myös osittain tai täysin sähköisenä äänestyksenä, jos vaalilautakunta katsoo
sen aiheelliseksi ja on vakuuttunut sähköiseen äänestykseen liittyvien järjestelyiden
asianmukaisuudesta ja tietoturvasta.
Vaalilautakunnan on huolehdittava, että ehdokasluettelo on nähtävillä sähköisen äänestyspalvelun
yhteydessä.
Sähköisessä äänestyksessä on lippuäänestyksen tavoin jokaisella äänioikeutetulla yksi
äänestyskerta jolloin hän voi valita enintään viisi ehdokasta ensisijaisuusjärjestyksessä.

7§ Vaalitulos
Vaalitoimituksen päätyttyä päätösvaltainen vaalilautakunta laskee äänet. Kaksi eri lautakunnan
jäsentä suorittaa jokaisen laskentavaiheen kahdesti. Kustakin ääntenlaskennan vaiheesta tehdään
merkintä pöytäkirjaan. Äänestysliput otetaan uurnasta ja lasketaan ne aukaisematta. Samoin
lasketaan vaaliluettelosta äänioikeuttaan käyttäneiden määrä. Tämän jälkeen äänestysliput
avataan, tarkastetaan ja jaetaan pinoihin. Vaalin tuloksen laskemista varten äänestyslipukkeet
lajitellaan ykkösehdokkaiden mukaan ja erotellaan virheelliset, hylättävät lipukkeet ja niiden määrä.
Kunkin ehdokkaan saavuttama ykkösäänten määrä lasketaan. Seuraavaksi määritellään
läpimenokynnys, joka ehdokkaan tulee saavuttaa tullakseen valituksi. Läpimenokynnys
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määritetään droop quota -kaavalla: (kaikkien hyväksyttyjen 1. kierroksella annettujen äänten määrä
/ ( toverineuvoston varsinaisten jäsenten määrä + 1 ) + 1 ). Läpimenokynnys määritetään kahden
desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen.
Kaikki ne ehdokkaat, joiden saama ykkösäänimäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin
läpimenokynnys todetaan valituiksi. Ensimmäisellä kierroksella valituksi tulleille osoitetut vaaliliput
poistetaan seuraavilta kierroksilta. Valituiksi tulleiden ehdokkaiden äänet siirtyvät - äänikynnyksen
verran ääniä vähennettyinä - seuraavalle kierrokselle vaalilippuun toiselle sijalle merkitylle
ehdokkaalle. Sen jälkeen kun kaikki ylijäämä äänistä on siirretty ja jos yksi tai useampi paikka on
täyttämättä, karsitaan se ehdokas, jonka kokonaisäänimäärä ylijääneiden äänien siirron jälkeen on
pienin. Karsitun ehdokkaan äänien siirtämisessä menetellään samoin kuin äänien ylijäämää
siirrettäessä. Ehdokkaiden karsimista ja äänimäärän siirtämistä vaalilippuun merkityssä
ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavalle jatketaan niin kauan, että tarvittava määrä ehdokkaita on
ylittänyt äänikynnyksen. Mikäli tarvittava määrä ehdokkaita ei ylitä äänikynnystä, julistetaan
valituiksi järjestyksessä tarvittava määrä lähimmäs äänikynnystä päässeitä ehdokkaita.
Vaalitoimituksesta pidetty pöytäkirja ja vaalin tulos pidetään nähtävänä kahden viikon ajan
yhdistyksen tiloissa. Mahdolliset valitukset vaalin toimittamisesta on osoitettava inspehtorille
kahden viikon kuluessa siitä kun vaalin tulos on julistettu yhdistyksen päätiedotuskanavilla. Vaalin
toimittamisesta tehdyistä valituksista on ilmettävä valituksen syy. Vaalin tulos astuu voimaan, kun
inspehtori on sen allekirjoituksellaan vahvistanut. Äänestysliput arkistoidaan sinetöidyissä
kirjekuorissa ja säilytetään TYT:n arkistossa kaksi vuotta vaalituloksen vahvistamisesta.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja on velvollinen hävittämään vanhentuneet äänestysliput.
Mikäli vaali tai sen osa toteutetaan sähköisenä, noudatetaan sähköisten äänten laskemisen
kohdalla tätä pykälää soveltuvilta osin.

8§ Varajäsenet
Kukin vaalissa valituksi tullut yksittäinen ehdokas on velvollinen valitsemaan itselleen yhden
varajäsenen. Viesintäkoalitiot nimeävät varajäsenensä koalitiokohtaisesti niin, että suurimman
äänimäärän vaalissa saanut viestintäkoalition valitsematta jäänyt jäsen on viestintäkoalition
ensimmäinen varajäsen ja toiseksi eniten ääniä saanut toinen ja näin jatketaan kunnes
viestintäkoalition jäsenet loppuvat tai varajäseniä on saman verran kun viestintäkoalition
varsinaisia tovereita. Mikäli viestintäkoalitiolla on enemmän toverineuvoston jäseniä kuin vaalissa
ehdolla olleita toverineuvostoon valitsemattomia viestintäkoalition jäseniä, viestintäkoalitio valitsee
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tarvitsemansa määrän varajäseniä näiden ulkopuolelta. Varajäsenen on oltava yhdistyksen
varsinainen jäsen. Toverineuvosto hyväksyy varajäsenet.

9§ Muut määräykset
Vaalivirkailijoilla on oikeus lisätä henkilö vaaliluetteloon vaalilautakunnan puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan esityksestä mikäli henkilö pystyy osoittamaan olevansa näissä säännöissä
määritelty äänioikeutettu yhdistyksen jäsen. Äänioikeuden voi todistaa yhdistyksen
jäsenmaksukuitilla ja voimassaolevalla opiskelijakortilla tai opiskelijakortilla, jossa on yhdistyksen
jäsentarra. Läsnäolotodistuksella voi tarvittaessa korvata voimassaolevan opiskelijakortin. Tästä
lisäyksestä on tehtävä merkintä sekä vaaliluetteloon että vaalipöytäkirjaan. Vaalilautakunta
toimittaa kaikkien saatavaksi hyväksyttävät vaaliasiakirjat.

10§ Voimaantulo
Tämä vaalijärjestys astuu voimaan toverineuvoston hyväksyttyä sen 16.05.2018 ja se kumoaa
kaikki aiemmat vaalijärjestykset.
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