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Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö
Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 15.4.2015.
Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt tähän johtosääntöön seuraavat muutokset ja lisäykset:
19.10.2016 8 §:n 3 momentti muutettu, muutos voimaan 1.1.2017
13.6.2017 Aiempi 9 § poistettu ja pykälänumerointi vastaavasti muutettu; viittaukset
laitosneuvostoihin poistettu; 4 §:n 1 – 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 – 2
momentti, 10 §:n 2 – 3 momentti, 11 §:n 2 momentin 2 kohta, 12 §:n 2 momentti,
21 §:n 3 momentti muutettu; muutokset voimaan 1.8.2017
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1. luku

Yleisiä määräyksiä

1§

Soveltamisala
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Vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion jäsenten ja varajäsenten valinnassa,
valittaessa hallitukseen yliopistolain (558/2009) 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäsenet sekä
valittaessa tiedekuntaneuvostojen jäsenet ja varajäsenet.
Opiskelijoiden valinnasta yliopiston hallintoelimiin määrää ylioppilaskunta.
2§

Vaalien toteutus

Yliopistoyhteisöä edustavien hallituksen jäsenten sekä tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja
varajäsenten vaalit järjestetään samanaikaisesti vaalivuoden marraskuun loppuun mennessä.

2. luku

Vaalin toimielimet

3§

Keskusvaalilautakunta

Yliopistossa on rehtorin asettama keskusvaalilautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia vaalien
toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on päättää
vaalipäivät, äänestyksen ajankohta ja tarvittavat vaalipalvelupisteet. Keskusvaalilautakunta
ilmoittaa vaaliluettelon nähtävillä pitämisestä sekä ilmoittaa montako jäsentä ja varajäsentä
hallintoelimeen vaaleilla valitaan. Keskusvaalilautakunta julkaisee yhteisen luettelon
ehdokkaista.
Keskusvaalilautakunnan jäsenistä vähintään yhden jäsenen tulee edustaa yliopiston
professoreita ja vähintään yhden jäsenen muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja yhden
jäsenen muuta henkilöstöä. Keskusvaalilautakunnassa tulee olla asiantuntemusta yliopiston
hallituksen jäsenten ja tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja varajäsenten valinnasta, viestinnästä
ja sähköisen vaaliohjelman teknisestä käytöstä vaalien toteutuksessa.
Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
4§

Vaalitoimikunta

Keskusvaalilautakunta voi asettaa tiedekuntien vaaleja varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu
vähintään yksi jäsen jokaiselta kampukselta. Vaalitoimikunnassa ovat edustettuina professorit
sekä muu opetus- ja tutkimushenkilöstö kuin professori ja muu henkilöstö.
Yliopiston vaalitoimikunnan tehtävänä on vastata vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä
tiedekunnissa. Jos vaalitoimikuntaa ei aseteta, keskusvaalilautakunta hoitaa vaalitoimikunnalle
tässä johtosäännössä määrätyt tehtävät.
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5§
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Päätösvaltaisuus

Keskusvaalilautakunta ja vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

3. luku

Yliopistokollegion ja hallituksen jäsenten valinta

6§

Yliopistokollegion valinta

Yliopistokollegion jäsenmäärä, yliopistolain 15 §:n 2 momentin mukaisiin ryhmiin kuuluvien
henkilöiden lukumäärä ja toimikausi määrätään yliopiston johtosäännössä.
Yliopistokollegioon valitaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
1) Jokaista tiedekuntaa edustamaan valitaan vähintään yksi jäsen ja varajäsen kustakin 1
momentissa mainitusta ryhmästä. Professoreita, muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä
sekä muuta henkilöstöä edustavat jäsenet valitsee tiedekuntaneuvosto. Ylioppilaskunta
nimeää opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet yliopistolain 46 §:n 2 momentin
nojalla.
2) Erilliset laitokset jaetaan valinnan toimittamista varten rehtorin päätöksellä tutkimuslaitoksiin ja muihin laitoksiin. Kummankin laitosryhmän henkilöstö valitsee
keskuudestaan vähintään yhden jäsenen ja varajäsenen.
3) Yliopistopalvelujen yhteisten palvelujen henkilöstö valitsee yhdessä keskuudestaan
vähintään yhden jäsenen ja varajäsenen.
Yliopistokollegioon valittavien jäsenten lukumäärän jakautuminen 2 momentissa mainittujen
yksiköiden ja ryhmien kesken määräytyy henkilöstömäärän mukaan. Ennen valintojen
käynnistymistä rehtori päättää keskusvaalilautakunnan esityksestä yksiköiden ja ryhmien
osuudet.
7§

Yliopistoyhteisöä edustavien hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten valinnasta säädetään yliopistolaissa.
Jos yliopistolain 15 § 2 momentin 2) kohdassa tarkoitettuja edustajia valitaan hallitukseen
enemmän kuin yksi, vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee kuulua muuhun opetus- ja
tutkimushenkilöstöön ja vähintään yhden jäsenen muuhun henkilöstöön.
Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä asiantuntemus ja edellytykset toiminnassaan edistää
yliopiston etua. Ennen yliopistolain 15 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittujen jäsenten
vaalia järjestetään ehdokkaiden julkinen kuuleminen, jossa yliopistoyhteisölle varataan
mahdollisuus tutustua ehdokkaiden ansioihin ja heidän kykyynsä hoitaa hallituksen jäsenen
vastuullinen tehtävä.
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4. luku

Tiedekuntaneuvostojen valinta

8§

Tiedekuntaneuvoston valinta
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Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:
1) tiedekunnan professorit valitsevat keskuudestaan 4 tai 8 jäsentä;
2) tiedekunnan muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja tiedekunnan muu henkilöstö sekä
yliopistopalvelujen lähipalvelujen henkilöstö sillä kampuksella, jolla tiedekunta sijaitsee,
valitsevat yhdessä keskuudestaan 3 tai 5 jäsentä
3) ylioppilaskunta valitsee tiedekunnan opiskelijoiden joukosta 3 tai 5 jäsentä.
Jäsenistä ja varajäsenistä, jotka edellä kohdassa 2 mainittu henkilöstö valitsee, vähintään
yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva, ja vähintään
yhden jäsenen ja varajäsenen tulee kuulua muuhun henkilöstöön.
Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa vähintään yhden jäsenen ja yhden
varajäsenen tulee olla opetus – ja tutkimushenkilöstöön kuuluva ja enintään yhden jäsenen ja
yhden varajäsenen tulee olla harjoittelukouluista.

5. luku

Vaalioikeus ja vaalikelpoisuus

9§

Yliopiston henkilöstön vaalioikeus

Yliopiston henkilöstöön kuuluvana on vaalioikeutettu
1) yliopiston pysyvään työsuhteeseen otettu;
2) vähintään kuudeksi kuukaudeksi yliopiston työsuhteeseen otettu, joka on otettu
hoitamaan vähintään puolet kokoaikaisen työsuhteen tehtävistä; ja
3) henkilö, joka yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella harjoittaa päätoimisesti
tutkimustyötä yliopistossa kuuden kuukauden ajan.
Kohdassa 2 palvelussuhteessa voi olla peräkkäisiä katkeamattomia työsuhteita, ja palvelussuhde voi muodostua useista eri tehtävistä.
Kohdassa 3 voi olla peräkkäisiä katkeamattomia sopimuskausia.
10 §

Vaalioikeutetun ryhmän määräytyminen ja vaalikelpoisuus

Vaalioikeutetun henkilön ryhmä määräytyy vaalivuoden syyskuun 15. päivän työtehtävän
mukaan.
Tiedekuntaneuvoston vaalissa yliopistopalvelujen henkilöstön vaalioikeus määräytyy
seuraavasti: vaalioikeutettuja ovat ne kunkin kampuksen yliopistopalvelujen lähipalvelujen
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työntekijät, jotka ovat viimeistään keskusvaalilautakunnan määräämänä ajankohtana
rekisteröityneet vaalioikeutetuksi johonkin kyseisen kampuksen tiedekuntaan.
Yliopistokollegion vaalissa yliopistopalvelujen yhteisten palvelujen henkilöstöön luetaan
kuuluvaksi myös ne yliopistopalvelujen työntekijät, jotka eivät ole tiedekuntaneuvoston vaalissa
rekisteröityneet vaalioikeutetuiksi tiedekuntaan.
Vaalioikeutettu on vaalikelpoinen omassa ryhmässään, mikäli hänet on merkitty jäljempänä
12 §:n mukaisesti vahvistettuun vaaliluetteloon.

6. luku

Yliopistoyhteisöä edustavien hallituksen jäsenten ja
tiedekuntaneuvostojen vaalit

11 §

Vaalioikeutettujen ryhmät

Yliopistoyhteisöä edustavien hallituksen jäsenten vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kahteen
ryhmään
1) yliopiston professorit; ja
2) yliopiston muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö.
Tiedekuntaneuvoston vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kahteen ryhmään
1) tiedekunnan professorit; ja
2) tiedekunnan muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja tiedekunnan muu henkilöstö sekä
yliopistopalvelujen lähipalvelujen henkilöstö sillä kampuksella, jolla tiedekunta sijaitsee.

7. luku

Vaalien järjestäminen

12 §

Vaaliluettelo

Keskusvaalilautakunta laatii, vahvistaa ja julkistaa vaaliluettelon, johon merkitään
vaalioikeutetut henkilöt.
Vaalioikeutetusta on vaaliluettelossa merkintä siitä, mihin vaalioikeutettujen ryhmään hän
tehtävänsä ja yliopistopalvelujen lähipalvelujen henkilöstön osalta rekisteröitymisensä
perusteella kussakin vaalissa kuuluu vaalivuoden syyskuun 15.päivänä.
Vaaliluettelo on nähtävillä vähintään viiden arkipäivän ajan.
13 §

Oikaisuvaatimus
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Henkilö, joka katsoo, että vaaliluettelossa on vaalioikeuteen vaikuttava virhe, voi esittää
keskusvaalilautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen vaaliluettelon nähtävillä oloaikana.
Keskusvaalilautakunta ratkaisee oikaisuvaatimukset seitsemän arkipäivän kuluessa 1
momentissa todetun määräajan päättymisestä. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta
vahvistaa ja julkistaa lopullisen vaaliluettelon.
14 §

Ehdokkaiden ilmoittaminen

Vaalioikeutetuilla on 7 arkipäivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta oikeus
ilmoittaa omassa ryhmässään ehdokkaita yliopistoyhteisöä edustavien hallituksen jäsenten ja
tiedekuntaneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten.
Hallituksen jäsenten vaalissa ehdokkaan ilmoittajina tulee olla vähintään kaksikymmentä vaalioikeutettua henkilöä, joiden tulee kuulua samaan vaalioikeutettujen ryhmään kuin ehdokas.
Tiedekuntaneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalissa ehdokkaan ilmoittajina tulee olla
vähintään kolme vaalioikeutettua henkilöä, joiden tulee kuulua samaan vaalioikeutettujen
ryhmään kuin ehdokas.
Tiedekuntaneuvoston vaalissa ehdokasilmoitukset ovat kahden ehdokkaan ilmoituksia siten,
että ensimmäiseksi ilmoitettu on ehdokas hallintoelimen jäseneksi ja toiseksi ilmoitettu on
ehdokas hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.
Vaalikelpoinen henkilö saa kussakin vaalissa olla ehdolla vain yhdessä ehdokasilmoituksessa.
Hallituksen jäsenten vaalin ehdokasilmoitukset toimitetaan keskusvaalilautakunnalle.
Tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja varajäsenten vaalin ehdokasilmoitukset toimitetaan
vaalitoimikunnalle.
15 §

Ehdokasilmoitusten tarkastaminen

Jos vaaleja varten 14 §:n mukaisesti ilmoitettuja ehdokkaita on enemmän kuin valittavia
jäseniä, keskusvaalilautakunta ja vaalitoimikunta laativat yhteisen luettelon ehdokkaista.
Ehdokkaiden järjestys määräytyy arvonnan perusteella.
Mikäli ehdokkaita on jossakin ryhmässä yhtä monta tai vähemmän kuin vaaleissa on valittavia
jäseniä, ei vaalitoimitusta siltä osin toimeenpanna, vaan keskusvaalilautakunta hallituksen
jäsenten vaalin osalta ja vaalitoimikunta tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja varajäsenten vaalin
osalta julistaa ehdokkaat valituiksi.
Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin ryhmästä vaaleissa valittavia jäseniä, yliopistokollegio
määrää hallituksen ja dekaani tiedekuntaneuvoston osalta puuttuvat jäsenet asianomaista
ryhmää kuultuaan.
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8. luku

Vaalitoimitus

16 §

Äänestäminen ja vaalisalaisuus
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Vaaleissa saa äänestää vain 9 §:n mukaan vaalioikeutettu henkilö. Ääni annetaan sähköisellä
äänestyslipulla.
Vaalit toimitetaan sähköisenä äänestyksenä vaalivuoden marraskuun loppuun mennessä.
Äänet annetaan sähköisellä äänestyslipulla sähköiseen vaaliuurnaan, joka on vaaleissa
annetuista äänistä muodostuva tiedosto. Äänet säilytetään sähköisessä vaaliuurnassa.
17 §

Vaaliuurnan tarkastaminen

Välittömästi ennen äänestyksen alkamista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja toteaa, että sähköinen vaaliuurna on tyhjä. Sähköistä vaaliuurnaa ei saa avata
eikä sinne kertyneitä ääniä laskea ennen kuin äänestys on päättynyt.
18 §

Vaaleissa annettujen äänten hyväksyminen

Vaaleissa otetaan huomioon vain äänet, jotka on annettu tämän vaalijohtosäännön ja keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti
19 §

Vaaleissa annettujen äänten laskeminen ja tuloksen vahvistaminen

Vaalit toimitetaan enemmistövaalina.
Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys arpomalla.
Äänestyksen tuloksen määräämiseksi keskusvaalilautakunta hallituksen vaalin osalta ja
vaalitoimikunta tiedekuntaneuvostojen vaalien osalta julistavat annettujen äänien perusteella
valituiksi niin monta ehdokasta kuin ryhmästä on valittava.
Tiedekuntaneuvoston vaalissa kukin valituksi julistettu ehdokas tulee jäseneksi siten, että
varsinaiseksi jäseneksi tulee ehdokasilmoituksen ensimmäiseksi asetettu ehdokas ja
varajäseneksi ehdokasilmoituksen toiseksi asetettu ehdokas.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset.
Vaalin tuloksesta keskusvaalilautakunta ja vaalitoimikunta laativat pöytäkirjan.
20 §

Hallintoelinten täydentäminen

Yliopistokollegio voi perustellusta syystä myöntää jäsenelleen tai varajäsenelleen eron tämän
omasta pyynnöstä kesken toimikauden. Yliopistokollegion täydentämisessä noudatetaan
soveltuvin osin jäsenten ja varajäsenten valintaa koskevia 6 §:n määräyksiä.
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Hallitus voi perustellusta syystä myöntää jäsenelleen eron tämän omasta pyynnöstä kesken
toimikauden. Jos hallituksen jäsenelle on myönnetty ero, hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi tulee
1) yliopistolain 15 §:n 2 momentin 1 - 2 kohdissa tarkoitetuissa ryhmissä hallituksen
vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä määräytyvä henkilö tai, jollei tällaista
henkilöä ole, yliopistokollegion asianomaista ryhmää kuultuaan määräämä henkilö.
1) yliopistolain 15 §:n 4 momentin kohdassa tarkoitetussa ryhmässä jäsenen tilalle tulee
yliopistokollegion valitsema henkilö.
Jos tiedekuntaneuvoston vaaleilla valittu jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai dekaani on
myöntänyt hänelle omasta pyynnöstään eron, dekaani määrää asianomaista ryhmää
kuultuaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

21 §

Muutos hallintoelimen jäsenen asemassa

Jos hallintoelimeen valittu jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty vähintään
vuoden pituinen vapautus työtehtävien hoitamisesta, hänen katsotaan eronneen hallintoelimen
jäsenyydestä. Hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi noudattaen 20
§:n mukaista menettelyä.
Hallintoelimen jäsen, joka ei enää kuulu siihen ryhmään, josta hänet on valittu, pysyy
hallintoelimen jäsenenä toimikautensa loppuun.
Ylioppilaskunta määrää hallintoelimeen ylioppilaskunnan valitseman jäsenen asemasta, jos
tällainen hallintoelimen jäsen ei enää ole vaalioikeutettu opiskelijana.
22 §

Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.8.2015.

