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Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014

1 § Vaalisäännön soveltaminen
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17 §:ssä säädetyn mukaisesti ammattikorkeakoulun
hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu
henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Tätä vaalisääntöä sovelletaan valittaessa henkilöstön
jäsentä ammattikorkeakoulun hallitukseen.
Tätä vaalisääntöä ei sovelleta opiskelijajäsenen valintaan, josta määrätään rehtorin
hyväksymissä opiskelijakunnan säännöissä.

2 § Vaalikelpoisuus ja äänioikeus
Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kaikki ammattikorkeakouluyhteisöön kuuluvat
ammattikorkeakouluun päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöstön jäsenet.
Työsuhteen tulee olla voimassa vaalien aikana. Ammattikorkeakouluyhteisöllä tarkoitetaan
yhteisöä, johon kuuluvat ammattikorkeakoulun opettajat, muu henkilöstö ja tutkintoon
johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.
Toimitusjohtaja/rehtori ja hänen varahenkilönsä eivät ole vaalikelpoisia, eikä heillä ole
oikeutta äänestää vaalissa.
Äänioikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle esim. valtakirjalla.

3 § Vaalitoimikunta
Rehtori asettaa vaalia varten 4-6 -jäsenisen vaalitoimikunnan, jonka jäsenet valitaan
henkilökunnan esityksestä. Vaalitoimikuntaan tulee valita sekä opettajien että muun
henkilöstön edustajia siten, että vähintään puolet on opettajien edustajia.
Vaalitoimikunnan tehtävänä on vaalien toimeenpano. Toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja sihteerin. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.

4 § Ehdokasasettelu
Vaalitoimikunta käynnistää ehdokasasettelun. Ehdokkaaksi voi asettua päätoimisessa,
toistaiseksi tai määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilöstön jäsen.
Toimitusjohtaja/rehtori ja hänen varahenkilönsä eivät voi asettua ehdolle. Ehdokkaat
ilmoittautuvat vaalitoimikunnalle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Vaalitoimikunta
asettaa ehdokasluettelon ja listan äänioikeutetuista (vaaliluettelo) julkisesti nähtäväksi
ammattikorkeakoulun intranet-sivuille vähintään viikkoa ennen vaalipäivää.
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5 § Vaalien toimittaminen
Vaalit toimitetaan yhden päivän aikana vaalitoimikunnan ohjeiden mukaisesti.
Vaalioikeutettu voi äänestää vain yhtä ehdokasta.
Vaaliluetteloon on merkittävä äänestäneet, joiden on todistettava henkilöllisyytensä.
Äänestys on järjestettävä niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vaalit toteutetaan uurnavaalina
tai valintakokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä. Uurnan saa avata vasta, kun
vaalitoimitus on päättynyt ja vaalitoimikunta ryhtyy laskemaan ääniä. Äänten laskennasta
on pidettävä pöytäkirjaa. Asiattomasti tai epäselvästi täytetyt äänestysliput hylätään.
Hylkäämisestä päättää vaalitoimikunta.

6 § Vaalin tuloksen julkaiseminen
Vaalien tulos julkaistaan mahdollisimman pian ääntenlaskennan jälkeen, kuitenkin
viimeistään kahden työpäivän kuluttua vaalipäivästä.
Vaalitoimikunta julkaisee vain eniten ääniä saaneen ehdokkaan nimen. Koska valitaan
vain yksi henkilö, eniten ääniä saanut tulee valituksi henkilöstöjäseneksi
ammattikorkeakoulun hallitukseen. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, vaalitoimikunta
ratkaisee ehdokkaiden järjestyksen arpomalla. Hallituksen henkilöstöjäsenelle ei valita
varajäsentä.
Yhtiökokous vahvistaa henkilöstöjäsenen valinnan ammattikorkeakoulun hallitukseen.

7 § Voimaantulo
Tämä vaalisääntö on Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön liite ja tulee
voimaan heti, kun ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut johtosäännön, riippumatta
varsinaisen johtosäännön voimaantuloajankohdasta.
Ennen vaalisäännön vahvistamista voidaan ryhtyä vaalin valmistelutoimenpiteisiin ts.valita
vaalitoimikunta, käynnistää ehdokasasettelu ja määrätä vaalipäivä. Vaalien tulos voidaan
kuitenkin vahvistaa vasta johtosäännön vahvistamisen jälkeen.

