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Edustajistovaalien mainontaa koskevat määräykset 2017
VAALIMAINONTA
1. Vaalimainonta. Vaalimainonnaksi katsotaan kaikki tietyn ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan
asemaa edistävä markkinointiviestintä. Mainoksen asettajaksi katsotaan se henkilö tai ryhmä, jota
mainos markkinoi.
2. Mainonnan ajankohta. Edustajistovaalien vaalimainonta on sallittua 10.10.2017 klo 8 alkaen.
Mainosten asettajien on kerättävä mainoksensa pois 10.11.2017 klo 18 mennessä.
3. Vaalimainonta kiinteistöissä. Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun
kiinteistöissä vaalimainonta on sallittu tavalla, joka ei loukkaa yksityisomaisuutta tai häiritse ihmisiä.
Keskusvaalilautakunta suosittelee käyttämään kohdassa 10 osoitettuja paikkoja.
Kiinteistöjen omistajat voivat rajoittaa vaalimainontaa tiloissaan, kuitenkin kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti kohdellen.
Vaalimainonta opetustapahtumien yhteydessä on kielletty.
4. Vaalimainonta tietoverkoissa. Vaalimainonta tietoverkoissa on sallittua siten, että mainonnassa
noudatetaan normaalia verkkokirjoittelun etikettiä.
Taideyliopiston ja sen akatemioiden hallinnoimilla sähköpostilistoilla mainostaminen on sallittua
kohtuudella.
Keskusvaalilautakunta kannustaa ehdokkaita käyttämään sosiaalista mediaa vaalimarkkinoinnissa,
mutta kehottaa myös noudattamaan hyviä tapoja ja verkkokirjoittelun etikettiä.

ASIATON TOIMINTA
5. Häiritsevä vaalimainonta. Häiritsevä vaalimainonta on kielletty. Häiritseväksi voidaan laskea
esimerkiksi keskustelupalstan tai sähköpostilistan normaalia käyttöä hankaloittava mainonta, häiritsevää meteliä äänentoistolaitteiden kautta aiheuttava mainonta tai opetustapahtumia häiritsevä
mainonta.
Häiritseväksi mainonnaksi voidaan katsoa myös muiden ehdokkaiden tai vaaliliittojen/vaalirenkaiden
saattaminen asiattomasti epäedulliseen asemaan oman vaalimainonnan yhteydessä.
6. Mainostaminen ylioppilaskunnan nimissä. Vaalimainonta ylioppilaskunnan nimissä on kiellettyä
myös sen virallisille edustajille (hallitus, työntekijät, edustajiston puheenjohtajisto). Yksityishenkilöinä
vaalimainonta on sallittua myös edellä mainituille henkilöille.
Edellä mainittu ei sulje pois tiedotusluontoisten, kokonaisen liiton tai renkaan ehdokkaista kertovien
kokoomaviestien tasapuolista lähettämistä ylioppilaskunnan nimissä.
7. Vaalirauha. Vaalitoimituksen aikana kaikki vaalimainonta äänestyspaikkojen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
8. Rangaistukset määräysten rikkomisesta. Keskusvaalilautakunta voi määrätä rangaistuksia ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten
(kuten näiden mainontaa koskevien määräysten) rikkomisesta. Keskusvaalilautakunnan käytössä on
lautakunnan harkinnan mukaan seuraavat rangaistusmuodot:
1. kirjallinen varoitus;
2. ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset;
3. vaaleista poissulkeminen.
Vaalimainonnan aiheuttamista vahingoista voidaan lisäksi periä vahingon aiheuttajalta korvaus siten
kuin vahingonkorvauslaissa määrätään.
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MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
9. Vaalimainontaa koskevien määräysten täydentäminen. Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa
kokouksessaan täydentää näitä määräyksiä. Nämä täydennykset toimitetaan tiedoksi vaaliliittojen
asiahenkilöille sekä kaikille ehdokkaille ja julkaistaan vaalien verkkosivuilla.
10. Vaalimainontapaikat
Kuvataideakatemia
 Elimäenkatu 25–27, Helsinki
Sibelius-Akatemia
 Töölönlahdenkatu 16 C, Helsinki (M-talo)
 Nervanderinkatu 13, Helsinki (N-talo)
 Töölönkatu 28, Helsinki (T-talo)
Teatterikorkeakoulu
 Haapaniemenkatu 6, Helsinki
 Lintulahdenkatu 3, Helsinki (Valo- ja äänisuunnittelun laitos)
Kuopion kampus
 Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio

VINKKEJÄ VAALIMAINONTAAN
Vaalijulisteet ja muu materiaali. Vaalijulisteet ovat kelpo keino näkyä yliopistokampuksilla. Julisteesta on hyvä käydä ilmi ainakin se, ketä tai keitä siinä mainostetaan, ehdokasnumerot (kun ovat
tiedossa), kenties ehdokkaan/ehdokkaiden kuva, miksi tämä ehdokas/nämä ehdokkaat kannattaisi
valita edustajistoon ja yleisesti ottaen mihin vaaleihin juliste liittyy. Vaalijulisteiden lisäksi voi keksiä
vaikka mitä muuta materiaalia: esitteitä, käyntikortteja, mainosmaskotteja ynnä muuta.
Vaalikone. Jokaisella ehdokkaalla on mahdollisuus lisätä pieni kuvaus itsestään vaalikoneeseen ja
vastata vaalikoneen kysymyksiin. Mahdollisuus kannattaa ilman muuta hyödyntää! Vaalikoneen täyttämättä jättäminen voi antaa ehdokkaasta välinpitämättömän ja epämotivoituneen kuvan. Vaaliliitot,
vaalirenkaat tai ehdokkaat voivat lisäksi tuottaa myös omia verkkosivuja, joilla on mahdollista kertoa
laajemmin omista ja yhteisistä tavoitteista.
Sosiaalinen media. Sosiaalinen media on oiva kanava tavoittaa etenkin omia kavereita. Ihmisiä voi
muistuttaa vaaleista ja esim. jakaa omaa vaalikonevastaussivua kätevästi Facebookin ja muiden sosiaalisen median kanavien välityksellä. Vaalien FB-sivulle päivitetään ajankohtaisia asioita vaaleihin
liittyen. Samat tiedot ilmestyvät toki yleensä myös vaalien verkkosivuille.
Vaalitapahtumat. Vaaliliitot, -renkaat tai yksittäiset ehdokkaat yksin tai yhdessä voivat järjestää
vaalitapahtumia ja mainostaa omaa ehdokkuuttaan siellä. Tapahtumat ovat hyvä keino tavata äänestäjiä kasvotusten, keskustella omista tavoitteista ja kasvattaa yleisesti äänestysaktiivisuutta. Ylioppilaskunnan hallitukselta voi myös hakea pientä avustusta yhteisiä, kaikille avoimia vaalitapahtumia (esim.
vaaliliittojen yhteiset vaalikarnevaalit tai -messut) varten.
Helsingissä 11.9.2017
TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Lisätietoja sekä ilmoitukset vaalimainontaa koskevista väärinkäytöksistä ja häiritsevästä
vaalimainonnasta:
Vaalityöntekijä Tiitus Petäjäniemi (tiitus83@hotmail.com, puh. 040 410 5166)

