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Studentkåren vid Aalto-universitetet
valordning 17.6.2021

Studentkåren vid
Aalto-universitetet
VALORDNING

I

Kapitlet
Allmänna bestämmelser
1§

Tillämpningsområde

Denna valordning tillämpas, utöver vad som bestäms i stadgarna för studentkåren, vid
Aalto-universitetets studentkårs delegationsval.
2§

Delegationsval

Delegationsval förrättas vartannat år före den 10 november. Valet förrättas under minst
tre (3) vardagar som centralvalnämnden bestämt. Valet är direkt, proportionellt och
hemligt.
3§

Rösträtt och valbarhet

Rösträtt i delegationsvalet har de medlemmar i Aalto-universitetets studentkår som
anmält sig som närvarande vid Aalto-universitetet senast trettio (30) dygn innan
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förhandsröstningen börjar. Alla röstberättigade har lika rösträtt. Varje röstberättigad
har en (1) röst i valet. Rösträtten ska användas personligen.
När valet ordnas elektroniskt, kontrolleras rösträtten i ett intyg som AUS medlemsregister
utfärdat. För urneval upprättas en vallängd utifrån ett intyg som AUS medlemsregister
utfärdat. Centralvalnämnden fastställer vallängden som upprättats för urneval.
Den röstberättigades identitet verifieras i enlighet med centralvalnämndens anvisningar.
Valbara är alla medlemmar av studentkåren med följande undantag:
1.
2.

centralvalnämndens medlemmar i val som de förbereder;
personer som är anställda vid studentkår under delegationens mandatperiod.

Om en icke valbar person nomineras som kandidat, annulleras den aktuella personens
kandidatur.
4§

Centralvalnämnd

Studentkårens styrelse tillsätter under valåret före utgången av maj en centralvalnämnd
som förrättar delegationsvalet. Utöver ordföranden består centralvalnämnden av 3–6
medlemmar och ersättare som väljs bland studentkårens röstberättigade medlemmar.
Ledamöter och ersättare i centralvalnämnden får inte kandidera i delegationsvalet.
Studentkårens styrelse utser centralvalnämndens ordförande.
Centralvalnämnden utser inom sig en vice ordförande.
Centralvalnämnden utser inom sig en vice ordförande. Centralvalnämndens sekreterare
är studentkårens verksamhetsledare eller en annan person som verksamhetsledaren
utsett.
Centralvalnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två (2)
övriga ledamöter eller ersättare är närvarande. Centralvalnämnden avgör ärendena med
enkel majoritet av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst.
På begäran av en ledamot i centralvalnämnden ska ett ärende under behandling
underställas styrelsen för avgörande.
I centralvalnämndens sammanträden får nämndens medlemmar, delegationens presidium,
anställda hos AUS som nämnden utsett och efter behov andra sakkunniga som nämnden
kallat delta.
Centralvalnämndens mandatperiod går ut när centralvalnämnden upprättat en rapport
om delegationsvalet och presenterat den för delegationen efter valet.
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II

Kapitlet
Kandidatnominering, valförbund och valringar
5§

Kandidatnominering

Varje valbar person kan ställa upp som kandidat i delegationsvalet genom att lämna in
en kandidatanmälan till centralvalnämnden. Anmälan ska fyllas i enligt
centralvalnämndens anvisningar.
En kandidatanmälan får gälla endast en kandidat och en kandidat får endast lämna in
en kandidatanmälan i valet. Av kandidatanmälan ska tydligt framgå kandidatens
fullständiga namn, studentnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, namnet på
kandidatens eventuella valförbund samt namnet på valförbundets ombud.
Kandidatanmälan ska inkludera kandidatens försäkran om hens egen valbarhet och vara
egenhändigt undertecknad. I kandidatanmälan kan man dessutom för sammanställningen
av kandidatlistor anteckna kandidatens namn så, att man vid sidan av eller i stället för
kandidatens förnamn använder en förkortning av förnamnet.
En kandidat kan endast höra till ett (1) valförbund eller en valring. Kandidaten ska i
kandidatanmälan försäkra att hen inte har gett sitt medgivande till att vara kandidat i
mer än ett valförbund.
Kandidaten har rätt att återta sin kandidatur genom att meddela centralvalnämnden om
detta innan kandidatlistan slutgiltigt fastställs.
6§

Valförbund

Två (2) eller flera kandidater har rätt att bilda ett valförbund. Ett valförbund bildas
genom att man ingår ett avtal om valförbund i enlighet med centralvalnämndens
anvisningar. Valförbundsavtalet kan kompletteras ända tills kandidatnomineringen är
avslutad.
I valförbundsavtalet ska kandidaternas namn uppräknas i alfabetisk ordning enligt
efternamn. Namnen förs in på kandidatlistan i denna ordning. Dessutom ska parterna i
avtalet befullmäktiga en i valet röstberättigad person att agera som valförbundets
ombud. För ombudet kan också utses en ersättare.
Valförbundet kan ha högst så många kandidater som det antal personer som ska väljas i
valet.
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7§

Valring

Två (2) eller flera valförbund samt en eller flera kandidater som inte hör till ett
valförbund har rätt att bilda en valring. Om en valring bildas ska avtal ingås om detta
på samma sätt som när ett valförbund bildas. Avtalet ska undertecknas av ombuden för
alla valringens valförbund och av valringens alla kandidater som inte tillhör något
valförbund. Av avtalet ska valringens namn samt vem som bildar valringen tydligt framgå.
Ett valförbund eller en kandidat som inte hör till något valförbund kan höra till högst en
(1) valring.
8§

Logotyper

Valförbunden och ringarna ska i avtalen föra in de logotyper och/eller förkortningar de
använder.

III

Kapitlet
Förberedande åtgärder inför valet
9§

Kungörelse

Centralvalnämnden ska utfärda en kungörelse om valet senast sju (7) veckor före valet.
Kungörelsen ska offentliggöras åtminstone på studentkårens officiella anslagstavla.
Kungörelsen ska informera om följande:
1.
2.
3.
4.

var kungörelsen läggs fram till påseende,
när och var valet förrättas,
när och var handlingar till centralvalnämnden tas emot,
vem eller vilka centralvalnämnden har befullmäktigat att ta emot de i punkt 3
nämnda handlingarna,
5. var och när kandidatlistan finns till påseende,
6. den tillåtna tidpunkten för valreklam , dvs. start- och slutdatum.
7. det datum då den studerande senast ska vara närvaroanmäld för att ha rösträtt
i det aktuella valet
Centralvalnämnden ska ge anvisningar om valreklam senast en (1) vecka innan
valreklamen startas.
10 § Granskning och godkännande av handlingar som lämnats till centralvalnämnden
Centralvalnämnden ska granska de kandidatanmälningar och avtal om valförbund och
valringar som lämnats till den.
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En handling som inte lämnats till centralvalnämnden inom utsatt tid ska lämnas
obehandlad och ogranskad.
Om en handling är väsentligt bristfällig eller felaktig ska detta påpekas för den kandidat
eller det ombud som ansvarar för handlingen. Kandidaten eller ombudet ska reserveras
tre vardagar för att korrigera den påtalade bristen eller felet.
Handlingar som korrigerats på korrekt sätt och handlingar som lämnats inom utsatt tid
och som centralvalnämnden inte anmärkt om ska godkännas.
11 §

Kandidatlista

Om antalet kandidater som godkänts för kandidatlistan är lika stort som eller mindre än
det antal personer som ska väljas i valet gäller bestämmelserna i 36 §.
Om antalet godkända kandidater är större än det antal personer som ska väljas i valet
ska centralvalnämnden upprätta en kandidatlista.
Kandidatlistan upprättas så att de kandidater som inte hör till någon valring eller något
valförbund kommer först i alfabetisk ordning följda av valringarna och de valförbund
som inte ingår i valringarna i den ordning som lotten avgör. Obundna kandidater inom en
valring ska placeras först inom valringen i alfabetisk ordning. De kandidater som hör till
valringarna och valförbunden uppställs i den ordning som avtalen om dem föreskriver.
Därefter numreras kandidaterna med löpande numrering med början från nummer två
(2).
I kandidatlistan införs valringarnas och valförbundens logotyper samt kandidaternas
namn och nummer. Som rubrik för en valring antecknas "valring" och som rubrik för ett
valförbund "valförbund". Av listan ska framgå för vilket val den upprättats.
Kandidatlistan ska läggas fram till påseende minst två (2) veckor före valet åtminstone
på studentkårens officiella anslagstavla. Om en röstberättigad har något att anmärka
på ska hen senast tio (10) dygn före valet framställa en begäran om korrigering av
kandidatlistan som sedan ska åtgärdas av centralvalnämnden utan onödigt dröjsmål.
12 § Anvisningar och påföljder som gäller valet
Centralvalnämnden bör ge kandidater, valförbund och valringar anvisningar och råd om
förfaranden som anknyter till valet. Dessutom utfärdar centralvalnämnden anvisningar
om annonsering på annonsplatser som studentkåren ställer till förfogande.
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Centralvalnämnden fastställer straff för kandidater, valförbund och valringar som bryter
mot stadgarna och centralvalnämndens bestämmelser. Riktlinjerna för de straffmetoder
som anlitas ska fastställas innan valreklamen startas.
Centralvalnämnden har rätt att utesluta en kandidat ur valet på grund av valfusk eller
grovt brott mot centralvalnämndens bestämmelser.
De straffmetoder centralvalnämnden har att tillgå är följande:
1. skriftlig varning,
2. begränsningar i kandidatens, valförbundets eller valringens valreklam,
3. uteslutning ur valet.
13 § Övriga bestämmelser
Centralvalnämnden kan under valets gång komplettera de anvisningar den utfärdat.

IV

Kapitlet
Elektroniskt val
14 § Anordnande av elektroniskt val
Röstningen i delegationsvalet förrättas elektroniskt. Centralvalnämnden kan föreslå och
delegationen besluta att valet helt eller delvis förrättas som urnval.
I samband med kungörelsen om valet utfärdar centralvalnämnden anvisningar om
arrangemangen inför det elektroniska valet och förfaringssätten i undantagsfall.
15 § Krav på valsystemet
Det valsystem som anlitas ska uppfylla följande villkor:
1. valsystemet ska ha en tillräcklig dataskyddsnivå,
2. den röstandes identitet ska kontrolleras på behörigt sätt före röstningen,
3. den röstandes identitet ska inte i efterhand kunna kopplas till någon viss avgiven
röst,
4. den röstande ska kunna utnyttja sin rösträtt endast en gång,
5. i valsystemet ska de avgivna rösterna och rösträkningen kunna kontrolleras utan
att valhemligheten äventyras,
Vid valet av valsystem ges system som bygger på öppen källkod företräde i den mån det
är möjligt. Om studentkåren av ekonomiska och tidsmässiga resurser inte kan förvärva ett
sådant system, är det möjligt att tillämpa flexibilitet i fråga om detta villkor.
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En säkerhetsgranskning av det elektroniska valsystemet ska utföras av en obunden part
som utses av centralvalnämnden.
16 § Övervakning av elektroniskt val
Det elektroniska valet ska övervakas i enlighet med centralvalnämndens anvisningar av
personer som utsetts av centralvalnämnden och som inte kandiderar i valet. Avsikten med
övervakningen är att säkerställa valsystemets funktion och förebygga valfusk.
17 § Övriga bestämmelser om elektroniskt val
Muutoin sähköisessä vaalissa noudatetaan soveltuvilta osin mitä tämän vaalijärjestyksen
V luvussa todetaan vaalitoimituksesta uurnavaalilla.

V

Kapitlet
Förrättande av urnval
18 § Tillämpning av förhandsröstning
I urnvalet kan man rösta även på förhand. Centralvalnämnden beslutar om tidpunkten
för förhandsröstning i urnvalet och om röstningsperiodens längd, så att det är möjligt att
förhandsrösta åtminstone under två vardagar.
Förhandsröstningen kan enligt centralvalnämndens beslut genomföras helt eller delvis
elektroniskt.
19 § Röstning
Alla röstberättigade har rätt att rösta på förhand. Vid förhandsröstningen iakttas i
övrigt bestämmelserna i denna valordning.
20 § Räkning av förhandsröster
Centralvalnämnden ska efter avslutad förhandsröstning se till att de valurnor som
använts vid förhandsröstningen förvaras på ett låst ställe och att de öppnas först i
samband med den egentliga rösträkningen.
21 § Fastställande av vallokaler
Om delegationen på förslag av centralvalnämnden beslutar att förrätta röstningen som
urnval ska centralvalnämnden fastställa vallokalerna och förhandsröstningsställena samt
tillsätta en valnämnd för varje vallokal och förhandsröstningsställe.
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Om det finns högst en (1) vallokal och ett (1) förhandsröstningsställe fungerar
centralvalnämnden som valnämnd för den aktuella vallokalen och
förhandsröstningsstället.
22 § Valnämnd
För varje valnämnd utses en ordförande, en vice ordförande och minst två (2) övriga
ledamöter. En person som kandiderar i valet får inte vara ordförande eller vice
ordförande för en valnämnd. Centralvalnämndens ledamöter får också utses till
valnämnderna.
Valnämnden väljer inom sig en sekreterare som för protokoll. Valnämnden är beslutför
när minst tre (3) av dess ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden.
Om valnämnden är oenig om en åtgärd ska ärendet genast underställas
centralvalnämnden för avgörande.
23 § Valförrättarnas sammanträde
Inför valförrättningen sammanträder centralvalnämnden och valnämnderna på kallelse
av centralvalnämndens orförande.
Innan valförrättningen inleds ska valnämnden inom sig utse en sekreterare och
centralvalnämnden ska förse valnämnden med tillräckligt många kandidatlistor, valbås,
valurnor och ett räknat antal röstsedlar.
Protokoll ska föras över valnämndens sammanträden i enlighet med centralvalnämndens
anvisningar.
24 § När valförrättningen inleds
När valförrättningen inleds ska minst tre (3) ledamöter i valnämnden och den första
röstande kontrollera att den valurna som används vid valet är tom.
På valdagarna ska valurnan förseglas efter röstningen så att man inte kan lägga en
röstsedel i den utan att bryta sigillen på locket. Förseglingen med sigill utförs av minst tre
(3) ledamöter i valnämnden.
När röstningen inleds den andra valdagen ska minst tre (3) ledamöter i valnämnden
kontrollera att valurnan är förseglad med sigill, varefter sigillen kan brytas.
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25 § Valnämndens närvaro
Under valförrättningen ska valnämndens ordförande eller vice ordförande och
åtminstone två (2) andra ledamöter vara närvarande i vallokalen.
26 § Störningsfri valförrättning
Valnämnden ska se till att det inte förekommer några som helst störningar eller valreklam
i vallokalen eller i dess omedelbara närhet.
Valnämnden får ge uppgifter om vem som har utnyttjat sin rösträtt endast till
valförrättarna.
Valnämnden ska på begäran ge de röstberättigade information om bestämmelserna om
valet.
De närvarande ska följa valnämndens anvisningar om upprätthållandet av ordningen och
tryggandet av en störningsfri valförrättning.
27 § Valhemlighet
Tillräckligt många kandidatlistor ska finnas till påseende i vallokalen och i varje valbås.
Valnämnden ska se till att de röstberättigade kan göra sina anteckningar på röstsedeln
utan att valhemligheten äventyras. Röstningsanvisningar och nödvändiga hjälpmedel ska
finnas till hands i valbåset.
28 § Röstsedlar
Centralvalnämnden ska skaffa de röstsedlar som ska användas i valet. Av röstsedeln ska
tydligt framgå för vilket val den är avsedd. Dessutom ska röstsedeln ha ett fält där den
röstande antecknar numret på den kandidat hen röstar på.
29 § Anmälan och utdelning av röstsedlar
En röstberättigad som vill utnyttja sin rösträtt ska anmäla sig till valnämnden för att få en
röstsedel.
Valnämnden ger den röstberättigade en röstsedel efter att ha kontrollerat hens rösträtt
i vallängden i enlighet med 3 § i valordningen och antecknar i vallängden att en röstsedel
har överlåtits.
Valnämnden ska noga se till att röstsedlar inte ges till andra än röstberättigade.
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30 § Användning av röstsedeln
Den röstberättigade ska i fältet på röstsedeln skriva den kandidats nummer som hen
röstar på. Inga andra anteckningar får göras på röstsedeln. Om en röstberättigad vill få
en ny röstsedel får hen den av valnämnden efter att ha återlämnat den gamla
röstsedeln som valnämnden ska ogiltigförklara och förvara oöppnad.
31 § Stämpling av röstsedeln
Efter att ha antecknat ett kandidatnummer på röstsedeln ska den röstberättigade föra
röstsedeln hopvikt till valnämnden, som stämplar den. Därefter ska den röstberättigade
lägga den stämplade röstsedeln i valurnan.
32 § Utnyttjande av rösträtt
En röstberättigad har utnyttjat sin rösträtt när hen har lagt den stämplade röstsedeln i
valurnan. Valnämnden gör en anteckning i vallängden om att rösträtten har utnyttjats.
33 § Assistent för röstberättigad
En röstberättigad får använda en person som hen själv har valt som hjälp vid
antecknandet på röstsedeln. Assistenten får inte vara kandidat i valet.
Assistenten är skyldig att samvetsgrant följa den röstberättigades vilja och hemlighålla
den information som hen har fått vid röstningen.
34 § När valförrättningen avslutas
Alla röstberättigade som har anlänt för att vänta på sin tur att rösta innan
röstningstiden har gått ut har rätt att utnyttja sin rösträtt samma dag, innan
valförrättningen avbryts eller avslutas vid valdagens slut.
35 § Övriga bestämmelser
Centralvalnämnden ska vara anträffbar för valnämnderna under hela valförrättningen.
Om en valnämnd inte kan nå enighet i ett ärende ska detta avgöras av
centralvalnämnden, som också ska ge valnämnderna anvisningar, se till att de följer
reglerna och övervaka valets gång.
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VI

Kapitlet
Rösträkning och fastställande av valresultatet
36 § När delegationen tillsätts utan val
Om antalet godkända kandidater på kandidatlistan är lika många som det antal
personer som ska väljas förrättas inget val, utan centralvalnämnden förklarar
kandidaterna valda.
Om antalet godkända kandidater på kandidatlistan är mindre än det antal personer som
ska väljas förrättas inget val, utan centralvalnämnden förklarar kandidaterna valda och
anordnar ett fyllnadsval med iakttagande av denna valordning.
37 § Rösträkning
Vid elektroniskt val räknas valresultatet maskinellt. Beräkningssättet är det samma som
vid urnval. Rösträkningen utförs på centralvalnämndens sammanträde som hålls på den
sista röstningsdagen omedelbart efter avslutad valförrättning. Över mötet upprättas ett
protokoll där valresultatet fastställs och som de medlemmar som är närvarande på mötet
undertecknar.
Vid urnval
sammanträder centralvalnämnden
den andra
valdagen för att
räkna förhandsrösterna och övervaka valnämndernas rösträkning. Efter avslutad
valförrättning utför varje valnämnd rösträkningen för sin vallokal. Rösträkningen kan
inledas tidigast efter avslutad valförrättning den sista valdagen.
Under rösträkningen ska minst tre (3) ledamöter i valnämnden vara närvarande.
Rösterna räknas i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.

först räknas hur många röstberättigade som enligt vallängden har utnyttjat sin
rösträtt,
urnorna töms och antalet röstsedlar räknas utan att röstsedlarna öppnas,
röstsedlarna öppnas och granskas, blanka röstsedlar och röstsedlar som är
ogiltiga på basis av bestämmelserna i 38 § sorteras separat,
de resterande röstsedlarna sorteras separat för respektive kandidat,
antalet röstsedlar för respektive kandidat räknas.

I valnämndens protokoll antecknas antalen enligt punkt 1, 2 och 5 samt för varje röstsedel
som ogiltigförklarats orsaken till att den ogiltigförklarats. Alla röstsedlar och protokollet,
undertecknat av valnämndens ordförande och närvarande ledamöter, lämnas därefter
utan dröjsmål till centralvalnämnden i en förseglad urna.
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Centralvalnämnden kontrollerar valnämndernas protokoll och de beräkningar som införts
i dessa.
38 § Ogiltiga röstsedlar vid urnval
En röstsedel är ogiltig om
1. den inte har erhållits av valnämnden,
2. den inte är stämplad på korrekt sätt,
3. kandidatens nummer har skrivits så att det inte tydligt framgår vilken kandidat
den röstande har avsett,
4. det finns osakliga anteckningar på den,
5. den i enlighet med 30 § 2. mom. har ogiltigförklarats under valförrättningens
gång.
39 § Räkning av valförbundens och valringarnas röster
Centralvalnämnden räknar valförbundens och valringarnas röster. Över
rösträkningssammanträdet förs protokoll som undertecknas av alla närvarande
ledamöter i centralvalnämnden.
I rösträkningen beaktas endast de kandidater som fått understöd i valet.
Kandidaterna i varje valförbund rangordnas enligt antal röster. Om flera kandidater har
fått samma antal röster avgörs deras inbördes ordning genom lottdragning. Därefter
tilldelas den kandidat som fått flest röster ett jämförelsetal som är valförbundets hela
röstetal, följande kandidat får hälften (1/2) av detta, därpå följande får en tredjedel (1/3)
och så vidare. Om valförbundet inte ingår i en valring är det erhållna jämförelsetalet
slutligt.
I en valring rangordnas valförbundens kandidater enligt deras jämförelsetal som erhållits
i enlighet med 3 mom. Om flera kandidater får samma jämförelsetal avgörs deras
inbördes ordning genom lottdragning. Därefter tilldelas den kandidat i valringen som fått
flest röster ett jämförelsetal som är valringens hela röstetal, följande kandidat får hälften
(1/2) av detta, därpå följande får en tredjedel (1/3) och så vidare.
40 § Rangordning av kandidaterna enligt jämförelsetal
Alla kandidater rangordnas enligt sina slutgiltiga jämförelsetal. Om flera kandidater får
samma jämförelsetal avgörs deras inbördes ordning genom det personliga röstetalet
och, om även detta är detsamma, genom lottdragning. Med början från den kandidat
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som fått det största slutliga jämförelsetalet förklaras så många kandidater valda som ska
väljas i valet och de återstående kandidaterna ersättare.
41 § Kontrollräkning
Centralvalnämnden ska inleda kontrollräkningen av rösterna tidigast ett (1) dygn och
senast fyra (4) dygn efter avslutad rösträkning. Efter kontrollräkningen fastställer
centralvalnämnden valresultatet.
Över kontrollräkningen förs protokoll som undertecknas av alla närvarande ledamöter i
centralvalnämnden.
42 § Komplettering av delegationen
Om en medlem av delegationen avgår, förlorar sin valbarhet eller är förhindrad eller
jävig att vara ledamot i delegationen kallar delegationens ordförande i hens ställe i den
ordning som anges av jämförelsetalet en ersättare ur samma valförbund eller, om detta
inte är möjligt, ur samma valring.

VII

Kapitlet
Valresultat och överklagande
43 § Offentliggörande av resultatet
Valresultatet offentliggörs åtminstone på studentkårens officiella anslagstavla
omedelbart efter rösträkningen. Även det av centralvalnämnden fastställda valresultatet
offentliggörs åtminstone på studentkårens officiella anslagstavla.
44 § Överklagande av beslut
En medlem av studentkåren kan innan valförrättningen avslutas överklaga valnämndens
åtgärder eller beslut hos centralvalnämnden, som ska avgöra ärendet utan dröjsmål.
Centralvalnämndens beslut om överklagande av en valnämnds beslut eller ett ärende
som underställts centralvalnämnden av en valnämnd får inte överklagas.
Andra beslut av centralvalnämnden än de som avses i 1 mom. får överklagas i enlighet
med stadgarna för studentkåren.
Beslut som sin till karaktär är enbart förberedande eller verkställande får dock inte
överklagas.
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45 § Handlingar och röstsedlar
Valhandlingarna och röstsedlarna ska förvaras på ett låst ställe tills eventuella
överklaganden som avses i 44 § är avgjorda. Därefter läggs handlingarna i studentkårens
arkiv. De röstsedlar som använts i valet ska förvaras i studentkårens arkiv åtminstone
fram till att valet av den delegation som följer på den som valts i det aktuella valet är
avslutat. Därefter kan röstsedlarna förstöras.

VIII Kapitlet
Extra delegationsval
46 § Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas om delegationen i enlighet med 10 § i stadgarna
beslutar att upplösa sig själv.
47 § Tillämpning av valordningen
Vid extra delegationsval tillämpas bestämmelserna i denna valordning om inte annat
bestäms i detta kapitel.
48 § Tillsättande av centralvalnämnd
En centralvalnämnd ska tillsättas med iakttagande av bestämmelserna i 4 § inom 14 dygn
från det att delegationen upplösts.
49 § Kungörelse
Centralvalnämnden ska utfärda en kungörelse om valet senast 30 dygn före valet.

IX

Kapitlet
Särskilda bestämmelser
50 § När valfusk uppdagas
Om en kandidat gör sig skyldig till en handling som uppfyller kännetecknen för valbrott,
röstköp, röstningsfusk eller förvanskande av valresultat i enlighet med 14 kap. i strafflagen
(39/1889) ska centralvalnämnden konstatera att kandidaten har förlorat sin valbarhet.
Om ett ombud eller en ersättare i valförbundet gör sig skyldig till en handling som
uppfyller kännetecknen för valbrott, röstköp, röstningsfusk eller förvanskande av
valresultat ska centralvalnämnden avskeda ombudet eller ersättaren från sin post.
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Om någon utger sig vara kandidat eller ombud i två eller flera valförbund utesluter
centralvalnämnden personen från dem alla, och om det är fråga om en kandidat
ogiltigförklarar centralvalnämnden personens kandidatur.
51 § Ändring och ikraftträdande av valordningen
Beslut om ändringar av denna valordning kan fattas på delegationens sammanträde
med en majoritet av de närvarande delegationsledamöternas röster.
Denna valordning tillämpas på delegationsval som hålls efter att valordningen trätt i
kraft.
Delegationen har godkänt denna valordning på sitt sammanträde 5/2021 17.6.2021.
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