
LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN
OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON
VAALIT TOIMIKAUDELLE 2023

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko järjestää edustajiston
vaalit 15.-22.2.2023.

Vaaleissa täydennetään vuoden 2023 edustajisto seuraavasti: valitaan 21 opiskelijakunnan
jäsentä joista 6 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä. Edustajiston pääasiallinen
toimintakieli on suomi, mutta tarvittaessa käytetään englantia. Vaalit suoritetaan sähköisellä
äänestyksellä 15.-22.2.2023  välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa
lukuvuodelle 2022-2023 tai kevätlukukaudelle 2023 viimeistään 6.2.2023 klo 12.00
keskipäivällä. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta.
Ehdolle asettuvat voivat myös liittyä jo olemassa oleviin vaaliliittoihin. Jokaiselle liitolle on
nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää
vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot
voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 21 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle
on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Ehdokaslomakkeet
ja perustamisilmoitukset täytetään sähköisellä lomakkeella viimeistään  1.2.2023 klo 12.00
keskipäivään mennessä.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa viimeistään 6.2.2023 klo 12.00.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon (lista äänioikeudellisista) kokouksessaan
6.2.2023 klo 16:00. Vaaliluettelo on nähtävillä opiskelijakunnan toimistolla
Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksen B507-tilassa 6.2.2022 alkaen aina
vaalien päättymiseen asti ainoastaan ennakkoon sopimalla. Sovi aika laittamalla viestiä
osoitteeseen keskusvaalilautakunta@laureamko.fi.

Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen
keskusvaalilautakunta@laureamko.fi kirjallisesti 13.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan
toimistoilta, osoitteesta keskusvaalilautakunta@laureamko.fi sekä opiskelijakunnan
internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin



Carita Törhönen
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta@laureamko.fi
www.laureamko.fi

THE ELECTION OF THE COUNCIL OF
REPRESENTATIVES OF THE STUDENT
UNION OF LAUREA UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES 2023

Student union of Laurea University of Applied Sciences will have the election of the
Council of Representatives on 15th to 22th of February.

In the elections, the representative council for 2023 will be supplemented as follows: 21
members of the student union will be elected, of which 6 full members and 15 alternate
members. The main operational language of the Council is Finnish, but if needed English will
be used. Elections are held electronically from 15th to 22th of February.

All members of the student union who have paid their membership fees for the academic
year 2022-2023 or the spring semester 2023 no later than February 6, 2023 at 12:00 noon
can run for office. Candidates form electoral alliances consisting of 1‐15 candidates.
Candidates can also join already existing electoral alliances. All alliances need to have a
spokesperson who can also be from outside of the alliance. Spokesperson fills out the
electoral alliance establishing form and every candidate fills a candidate form. Electoral
alliances can form electoral coalitions that consist of a maximum of 21 candidates. All
coalitions need to have a spokesperson who fills out the electoral coalition establishing
form. All candidate forms and establishing forms must be filled electronically before 12pm
on 1st of February.

Members, who have paid their membership fees at the latest at 12pm on 6th of February, are
entitled to vote.

The central election committee will verify the electoral register (the list of voters) in a meeting
on Oct 6th. The list can be checked at the office of the student union at the Tikkurila campus



of Laurea UAS in room B507 from 6th of February until the end of the election only by
booking an appointment beforehand. You can do that by sending an email to
keskusvaalilautakunta@laureamko.fi.
Claims for corrections to the electoral register must be made in writing to the Central
Election Committee to address keskusvaalilautakunta@laureamko.fi at the latest 13th of
February before 12 pm.

All documents needed for the election can be found from student union’s offices on request
and from the student union’s webpage and requested from
keskusvaalilautakunta@laureamko.fi

With electoral regards,

Carita Törhönen
President
Central Election Committee
keskusvaalilautakunta@laureamko.fi
www.laureamko.fi


