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Vaalimainonnan ohjeet Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 
edustajistovaaleissa syksyllä 2021 

Yleiset ohjeet 
 
- Vaalimainonta voi alkaa 12.10.2021 klo 12.00 
- Muiden ehdokkaiden ja vaaliliittojen mainoksia ei saa turmella eikä peittää 
- Edustajistovaalien mainonnassa tulee noudattaa hyviä käytöstapoja 
- Kaikenlaisten palkkioiden tarjoaminen tietyllä tapaa äänestämisestä, 

äänestämättä jättämisestä tai äänen luovuttamisesta toisen käyttöön on 
ehdottomasti kielletty 

- Vaalimainonta ja vaaleissa toimiminen ei saa loukata ketään sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella 

 
Mainosmateriaalien jakaminen 
 
- Edustajistovaalien mainostamista varten varataan käyttöön kampuksella 

sijaistevat ylioppilaskunnan ilmoitustaulut. Ilmoitustauluihin kiinnitetään 
vaalimainonnan ohjeet. Jokaiselle ehdokaslistalle varataan yhtä suuri tila 
mainontaa varten. Mainoksia saa kiinnittää vain kyseisiin ilmoitustauluihin ja 
mainosten tulee liittyä edustajistovaaleihin. Yksittäinen ehdokas saa kiinnittää 
omia mainoksiaan vain omalle vaaliliitolle osoitetulle alueelle eli koko 
ilmoitustaulua ei saa varata omille mainoksilleen 

- Järjestöjen tiloissa päätöksen mainosten kiinnittämisen säännöistä tekee tilassa 
toimivan järjestön hallitus. Ainejärjestökäytävästä päättävät käytävällä toimivat 
järjestöt yhdessä. Mainosten kiinnittämisessä tulee olla samat säännöt kaikille 
järjestön jäsenille, taustaryhmästä tai vaaliliitosta riippumatta. Lisätietoja saa 
ottamalla yhteyden kyseiseen järjestöön. Keskusvaalilautakunta kannustaa 
järjestöjä avoimen demokratian edistämiseen 

- Mainoksia saa jakaa kampuksen aulatiloissa (Mathildan aula, Erkin aula ja 
Tritonian aula), vaaliliittojen tai ylioppilaskunnan järjestämissä vaalitilaisuuksissa 
ja kampusalueella yliopiston rakennusten ulkopuolella. Kampanjointi ei saa 
häiritä kenenkään kulkua sisä- tai ulkotiloissa eikä ruokailua ravintoloissa. 
Mainosten jakajat vastaavat, ettei mainonta synnytä roskausta lähiympäristöön.  

- Opetustilanteissa mainostaminen on kielletty 
- Vaalitilaisuuksien ja yliopiston tiloissa tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä ei 

saa tarjota mahdollisuutta äänestämiseen 
- Vaalimainokset on poistettava 5.11.2021 kello 16:00 mennessä 

 
Vaalitilaisuudet yliopiston tiloissa 
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Vaalitilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava valtakunnalliset ohjeistukset 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tapahtumia voidaan järjestää Vaasan 
yliopiston antamien tilojen käyttöä koskevien rajoitusten puitteissa. Ohjeistukset ja 
rajoitukset voivat muuttua kesken syksyn, mikäli koronavirustilanne niin vaatii. 

 
- Yliopiston tiloissa ja kampuksen ulkoalueilla voidaan järjestää 

edustajistovaaleihin liittyviä vaalitilaisuuksia, kuten vaaliesitteiden 
jakotapahtumia 

- Tilaisuuksia varten on tehtävä tilavaraus yliopiston tilapalveluiden kautta 
- Tilaisuuksia järjestettäessä on noudatettava Vaasan yliopiston järjestyssääntöjä 

sekä ylioppilaskunnan tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä 
- Ylioppilaskunta vastaa vaalipaneelien järjestämisestä 
- Ehdokkailla ja muilla vaalitilaisuuksiin osallistuvilla on oikeus osallistua 

tilaisuuksiin ilman häiriötä 
 
Sähköinen mainostaminen 
 
- Yliopiston sähköpostilistoja sekä muita yliopiston kanavia voi käyttää vain 

edustajistovaalien yleiseen mainontaan. Henkilökohtainen tai yksittäistä 
vaaliliittoa koskeva sähköpostimainonta on kiellettyä yliopiston 
sähköpostiosoitteisiin ja sähköpostilistojen kautta. 

- Ehdokkaiden listojen sosiaalisen median vaalimainonnan tulee noudattaa 
samoja periaatteita näiden ohjeiden kanssa. 

 
 
Näiden ohjeiden rikkomisesta voi tehdä kantelun keskusvaalilautakunnalle. Kanteluita 
vastaanottaa ylioppilaskunnan pääsihteeri. Keskusvaalilautakunta ratkaisee 
vaalimainonnassa tapahtuneet rikkomukset tapauskohtaisesti. Rikkomukset voivat 
johtaa erinäisiin sanktioihin aina listan hylkäämiseen asti. Sanktioista päättää 
keskusvaalilautakunta ylioppilaskunnan sääntöjen määräämällä tavalla. 
 
Ylioppilaskunnan tarjoamat materiaalit 
 
Ylioppilaskunta tarjoaa ehdokkaiden käyttöön sosiaaliseen mediaan käytettäviä 
valmiita pohjia. Ehdokkaat voivat halutessaan ladata pohjat käyttöönsä täältä: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VkS8GE8FabI40uhI0_IhESKVLqHANXit?usp=
sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1VkS8GE8FabI40uhI0_IhESKVLqHANXit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VkS8GE8FabI40uhI0_IhESKVLqHANXit?usp=sharing

