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1. Tiivistelmä suosituksista seuraavalle keskusvaalilautakunnalle









Vaalien aikatauluttaminen jo keväällä
o Keskusvaalilautakunnan valinta ja projektityöntekijän rekrytointi jo aiemmin keväällä
o Vaalijulistuksen julkistaminen aiemmin kuin pari päivää ennen ehdolle asettumisen
alkamista
o Äänioikeus ja ehdolle asettuminen: Nyt äänioikeutettuja olivat kaikki yliopiston
viralliseen ilmoittautumispäivään eli 15.9.2017 mennessä läsnäoleviksi
ilmoittautuneet. Takarajan myöhentämistä kannattaa harkita. Lisäksi kannattaa
huomioida, että ehdolle asettumisen oikeus on määritelty AYY:n säännöissä, ei
vaalijärjestyksessä.
o Vaalivalvojaiset: Tähän mennessä vaalit ovat päättyneet aina Polin Appron kanssa
samana päivänä. Tämä marraskuun ensimmäinen keskiviikko on yleisesti ottaen
kuitenkin muiden ylioppilaskuntien kanssa yhtenevä vaalien päättymispäivä.
Kannattaa kuitenkin selvittää, olisiko esim. Polin Appro mahdollista järjestää
vaikkapa edellisenä tai seuraavana päivänä, jotta vaalivalvojaisiin saataisiin
enemmän kävijöitä. Jos ei, kannattaa vaalivalvojaisten konseptia ja järjestämisen
järkevyyttä ylipäänsä miettiä tarkkaan!
Vaalien työnjako selväksi kaikkien projektiin osallistuvien kesken
Ohjeiden selkeytys:
o Ehdokaslomakkeiden täyttämisen ohjeistusta kannattaa selkeyttää entisestään.
Lisäksi kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin, voisiko ehdokaslomakkeen täyttää
sähköisesti AYY:n omaa lomakejärjestelmää hyödyntäen!
o Ehdokasrekrytoinnista selkeämpi ohjeistus (vs. varsinaisen vaalimainonnan ohjeet)
o Vaaliliitoille tarjottava tuki AYY:n puolesta: tarkennetaan AYY:n tavaroiden
lainaamista koskevat ohjeet
o Tulevissa vaaleissa huomautus kannattaa olla yhtenä osana sanktiolistaa, mutta
kuitenkin niin, että vakavissa tapauksissa huomautuksen antaminen ei ole
välttämätöntä ennen kuin annetaan ns. raskaampia sanktioita.
Vaalijärjestykseen kaivattavat muutokset:
o Selkeytettävä tiettyjä kohtia; erityisesti kaikki asiat liittyen uurnavaaleihin olisi hyvä
olla kokonaan omana lukunaan.
o Pohdittava myös mahdollista tarkempaa määrittelyä vaalivilppitilanteiden käsittelyn
suhteen.
Viestintä
o Sanasto selvä ja yhdenmukainen (+ kieliversioiden termien tarkistus!)
o Viestintä vaaliliitoille AYY:n viestintäsektorin tai KVL:n sihteerin kautta, jotta ei tule
väärinkäsityksiä / -ymmärryksiä
o Vaalimateriaalien suunnittelu ja tilaus jo keväällä näkyvyyden maksimoimiseksi
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2. Edustajistovaalit 2017
2.1 Yleistä
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa valittiin ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa
käyttävä 45-jäseninen edustajisto vuosiksi 2018–2019. Vaaleissa ei ollut erikseen
ennakkoäänestyspäiviä, vaan vaalien yhtäjaksoinen äänestysaika oli 31.10.–8.11.2017. Äänestys
tapahtui kokonaan sähköisesti osoitteessa http://vaalit.ayy.fi/.
Äänioikeus oli kaikilla Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi perjantaina 15.9.2017 mennessä
kirjoittautuneilla, henkilökohtaisesti läsnä olevilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Vaalikelpoisia eli
oikeutettuja asettumaan ehdolle olivat myös poissaolevaksi ilmoittautuneet ylioppilaskunnan
jäsenet.

2.2 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano oli vuonna 2017 seuraava:
Iiro Lehtiniemi
Mikko Niemeläinen
Heikki Hynynen
Akseli Konttas
Juho Pyörny
Joonas Tietäväinen
Sami Mustonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen

Asiantuntijajäsenet:
Johanna Pietiläinen
Katarina Vesikko
Jukka Karvonen

sihteeri, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
viestintäasiantuntija
it-asiantuntija
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3. Ehdokkaat, vaalikampanjointi ja tulokset
3.1 Vaalijulistus
Vaalijulistus (liite 1) annettiin kolmikielisenä 28.8.2017. Vaalijulistus sisälsi tiedot
ennakkoäänestyksen ja varsinaisten vaalipäivien toimituksesta, vaaliasiakirjojen vastaanottoa
koskevat tiedot, ehdokaslistauksen julkistuksen ajankohdan ja paikat sekä tiedot vaalimainonnan
alkamisesta eli kohdat, jotka on määritelty vaalijärjestyksen 11 §:ssä. Vaalijulistus asetettiin
nähtäville seuraaviin paikkoihin:
1.
2.
3.
4.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla (Otakaari 11, Espoo)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan internetsivuilla (http://ayy.fi/vaalit)
Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella (Otakaari 1, Espoo)
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennuksessa (Hämeentie 135
C, Helsinki)
5. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (Runeberginkatu 14–16, Helsinki)
6. Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella (Lönnrotinkatu 5, Mikkeli)

3.2 Ehdokasasettelu
Ehdokasasettelu oli vaalijulistuksen mukaisesti auki 4.9.–2.10.2017. Ehdolle asettui 274 henkilöä,
mikä oli jälleen vähemmän kuin edellisissä vaaleissa (2015: 307 ehdokasta, 2013: 323 ehdokasta).
Mukana oli yhteensä 13 vaaliliittoa. Näistä 11 kuului vaalirenkaisiin, joita oli yhteensä kolme.
Ehdokasmäärät renkaittain ja liitoittain 2017:
Vaalirengas: Jämerä Ratas 152 (vuonna 2015: 144)
CHEM 18 (vuonna 2015: 21)
Luja 45 (vuoden 2015 vaaleissa nimellä Konergia)
LUOVA 20 (vuonna 2015: 19)
Polytekarna 17 (vuonna 2015: 18)
SCIsma 30 (vuonna 2015: 36)
Voltti 22 (vuonna 2015: 24)
Vaalirengas: Kylterirengas 75 (vuonna 2015: 94)
Kylterirengas Töölö 34 (vuonna 2015: 42)
Kylterirengas Otaniemi 36 (vuonna 2015: 41)
Kylterirengas Mikkeli 5 (vuoden 2015 vaaleissa nimellä Force Majeure)
Vaalirengas: Vapaus valita – Freedom to Choose 19 (UUSI)
Oikea Aalto 14 (UUSI)
Piraatit 5 (UUSI)
Vaaliliitto:
Pro Arte 8 (vuonna 2015: 7)
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Vaaliliitto:
Vihreämpi Aalto 20 (vuonna 2015: 37)

Ehdokkaille annettiin vaalijärjestyksen 10 § 3 momentin mukaisesti kolme arkipäivää aikaa korjata
puutteelliset tiedot ehdokasilmoitukseen sekä vaaliliitto- tai rengassopimuksiin. Ehdokkuudesta
vetäytymisen deadline oli puolestaan vaalijärjestyksen 5 § 5 momentin mukaisesti 6.10.2017 klo
16.00 mennessä. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta kokousti ja arpoi ehdokasnumerot. Edellisiin
vaaleihin verrattuna tämä prosessi toimi huomattavasti paremmin, eikä välissä tullut turhaa
paperityötä tai kokoustamista. Oletettavasti asiaa auttoi vaalisivuilla ollut sekä vaaliliitoille lähetetty
vaalien aikataulu, josta ehdokkaat pystyivät helposti tarkistamaan oleelliset päivämäärät.
Ehdokaslista asetettiin näkyville vaalijärjestyksen 11 § 5 momentin mukaisesti 9.10.2017 samoihin
paikkoihin, kuin mihin vaalijulistus asetettiin nähtäville.
Ehdokasasettelun päätytyttä ylioppilaskuntaan oli yhteydessä henkilö, joka ei ollut
täydennyskoulutus-statuksensa takia voinut liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi ja asettua ehdolle,
mutta olisi kovasti halunnut. Henkilön kanssa keskusteltiin useaan eri otteeseen monen eri henkilön
toimesta, mutta koska AYY:n jäseneksi ottamisen kriteerit ovat selvät, ei tilanne muuttunut, vaikka
henkilö sitä kovasti toivoi.

3.3 Ehdokaslomakkeet
Ehdokasilmoittautumislomake (liite 2), vaaliliittosopimus (liite 3) ja vaalirengassopimus (liite 4)
tehtiin niin, että kukin oli valmiiksi kolmikielinen eikä erillisiä kieliversioita siksi tarvittu. Lomakkeet
olivat saatavilla vaalien internetsivuilla osoitteessa http://www.ayy.fi/vaalit/. Ehdokkaiden
asettamisessa käytettiin pienin muutoksin samoja lomakkeiden pohjia kuin vuonna 2013 ja 2015 sillä
erotuksella, että nyt pyrittiin poistamaan kaikki turha informaatio lomakkeesta. Vaalijärjestyksessä ei
enää joulukuun 2015 jälkeen vaadita erillistä asiahenkilöä jokaiselle ehdokkaalle, joten
ehdokaslomakkeen saattoi allekirjoittaa vaaliliiton asiahenkilö. Jatkossa allekirjoittajavaihtoehdoksi
voisi laittaa myös vara-asiahenkilön. Vaalirengassopimuksen taas saattoi vaaliliiton puolesta
allekirjoittaa vaaliliiton asiahenkilö- tai vara-asiahenkilö. Lomakkeiden allekirjoitusoikeuden
avaaminen oli oletettavasti järkevää, ja helpotti vaaliliittojen työtä. Tuleviin vaaleihin on syytä
selvittää mahdollisuutta sähköisiin lomakkeisiin, sillä ilmeisesti AYY:n lomakejärjestelmä taipuisi kyllä
siihen, että lomakkeen täyttöön vaaditaan tunnistautuminen / käyttäjän todentaminen.
Vaaliliittosopimuksen täyttämisen ohella vaaliliittoja pyydettiin vuoden 2015 tapaan toimittamaan
ehdokkaiden tiedot myös excel-pohjalla, johon tuli täyttää vaaliliiton ehdokkaiden nimet,
sähköpostiosoitteet ja viestinnässä käytettäväksi toivottu kieli. Tämä pohja helpotti ja nopeutti
Keskusvaalilautakunnan sihteerin lomakkeiden käsittelyä huomattavasti.

3.4 Vaalimainonta & sanktiot
Keskusvaalilautakunta päätti vaalimainontaa koskevista määräyksistä kokouksessaan 4/2017
28.8.2017 (liite 5). Vaaliliittojen- ja renkaiden on sallittua mainostaa ehdokkaiden saamiseksi
2.10.2017 klo 13:00 saakka. Tämän jälkeen varsinainen vaalimainonta oli sallittua maanantaista
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2.10.2017 klo 13.01 alkaen. Mainosten asettajien tuli kerätä mainoksensa pois keskiviikkoon
15.11.2017 klo 23.59 mennessä.
Tänä vuonna vaalimainonnan ohjeista saatiin melko yksiselitteiset, joskin erillinen
ehdokasrekrytointiin liittyvä mainonta ja sen rajaviivat herättivät kysymyksiä. Tätä kannattaa siis
tarkentaa tulevissa vaaleissa. Muutoin virallisia valituksia väärin asetetuista mainoksista ei tullut
Keskusvaalilautakunnalle yhtään, sillä vaaliliitot paimensivat toinen toisiaan vaalipäälliköiden
telegram-ryhmässä, minkä johdosta moni väärin asetettu mainos ehdittiin poistaa, ennen kuin
asiasta ehdittiin tehdä valituksia. Mikäli tulevissa vaaleissa toimintaan samoin, toimivat hommat
hienosti.
Kokouksessa 4/2017 hyväksytyt vaaleissa käytettävät sanktiot ja niiden käytön suuntaviivat (liite 6)
olivat yhtä muutosta lukuun ottamatta samat kuin edellisissäkin vaaleissa. Tänä vuonna
Keskusvaalilautakunta halusi lisätä sanktioiden listalle huomautuksen, joka ”--annetaan ehdokkaalle,
vaaliliitolle tai vaalirenkaalle silloin, kun kyseinen toimija on vaaleihin liittyen epähuomiossa tai
muutoin lievästi rikkonut vaalijärjestystä tai keskusvaalilautakunnan antamia täydentäviä tai
tulkitsevia määräyksiä vastaan.”
Huomautuksia annettiin ainoastaan yksi kappale yksittäiselle ehdokkaalle jo äänestyksen
päättymisen jälkeen, sillä Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle raportoitiin epäily
ääntenostosta. Keskusvaalilautakunta selvitti asiaa keskustelemalla asiasta ehdokkaan ja tämän
vaaliliiton vaalipäällikön kanssa. Keskusteluiden perusteella asiassa ei ole tapahtunut rikosta, mutta
koska kyseessä on erityisen tökerö vaalimainonta, keskusvaalilautakunta päätti antaa kyseiselle
ehdokkaalle huomautuksen.
Lisäksi äänestyksen aikana ilmeni ns. ”vastamainos” erään vaaliliiton mainoksille, jossa kyseisen
vaaliliiton identiteettiä ja visuaalista materiaalia oli käytetty rasistisen sanoman ja muiden vaaliliiton
vastaisten arvojen levittämiseen. Asianomaiset tekivät asiasta rikosilmoituksen ja tilannetta
selvitettiin. AYY:n toimijoille tulleiden tietojen mukaan tekijöitä ei kuitenkaan saatu kiinni.
Muutoin äänestysaika sujui ilman suurempia häiriöitä.
Tulevissa vaaleissa huomautus kannattaa olla yhtenä osana sanktiolistaa, mutta kuitenkin niin, että
vakavissa tapauksissa huomautuksen antaminen ei ole välttämätöntä ennen kuin annetaan ns.
raskaampia sanktioita.

3.5 Vaalien tulos
Keskusvaalilautakunta totesi ääntenlaskennassaan, että äänioikeutettuja oli vaaleissa yhteensä
13542 henkilöä. Annettuja ääniä oli yhteensä 4559. Koko vaalien äänestysprosentti oli 33,67 %, mikä
oli 3,51 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2015.
Alla listattuna äänestäneiden henkilöiden lukumäärä ja äänestysprosentit vuosikursseittain sekä
korkeakouluittain:
Vuosikurssi Äänestäneiden Äänestysprosentti
määrä
N
991
20,91 %
2013
477
39,13 %
2014
612
40,21 %
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2015
2016
2017

764
807
908

41,08 %
40,41 %
41,20 %

Äänestäneiden Äänestysprosentti
Korkeakoulu määrä
ARTS
478
20,76 %
BIZ
1371
43,52 %
CHEM
430
43,09 %
ELEC
571
29,55 %
ENG
758
29,43 %
SCI
950
36,89 %
Korkeakoulukohtaisissa äänissä on yksi vähemmän, kuin annettuja ääniä. Tämä johtuu siitä, että
äänioikeutetuiden joukossa on yhteensä kahdeksan henkilöä, joiden korkeakoulutieto ei ole
saatavilla. Näistä kahdeksasta vain yksi on äänestänyt, ja näin ollen ”äänen puuttuminen”
korkeakoulutiedoista johtuu tästä.
Vaalirengas Jämerä Ratas sai yksinkertaisen äänienemmistön 2439 äänellä, ja onnistui täten
saamaan edustajistosta 25 paikkaa. Uusi vaalirengas Vapaus valita – Freedom to Choose sai
edustajistosta kaksi (2) paikkaa.
Vaaliliitoista kaksi nappasi itselleen seitsemän (7) paikkaa edustajistosta. Nämä liitot ovat SCIsma ja
Kylterirengas Otaniemi. Uutena vaaliliittona edustajistoon nousi Oikea Aalto kahdella (2) paikalla.
Vihreämmän Aallon kannatus väheni alle puoleen vuoden 2015 vaaleista, jolloin paikkoja oli kuusi (6)
nykyisen kahden (2) sijasta. Äänikuninkuuden vei Pro Arten Iida Palosuo 74 äänellä.
Vahvistetun vaalituloksen mukainen edustajiston paikkajako (muutos vuoteen 2015):
Vaalirengas: Jämerä Ratas 25 (vuonna 2015: 22)
CHEM 4 (+1)
Luja 3 (Konergia: -1)
LUOVA 4 (0)
Polytekarna 3 (+1)
SCIsma 7 (+1)
Voltti 4 (+1)
Vaalirengas: Kylterirengas 14 (vuonna 2015: 14)
Kylterirengas Töölö 6 (0)
Kylterirengas Otaniemi 7 (+1)
Kylterirengas Mikkeli 1 (Force Majeure: -1)
Vaalirengas: Vapaus valita – Freedom to Choose 2 (UUSI)
Oikea Aalto 2 (+2)
Piraatit 0 (0)
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Vaaliliitto:
Pro Arte 2 (0)
Vaaliliitto:
Vihreämpi Aalto 2 (-4)

4. Äänestäminen
4.1 Äänestysjärjestelmä
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) aikaisemmin käyttämä sähköinen vaalijärjestelmä WebVoter
ei ilman merkittäviä päivityksiä soveltunut enää äänestyskäyttöön. Kyseinen järjestelmä on otettu
käyttöön vuonna 2004, eikä se enää tue nykyisiä versioita taustalla pyörivästä sovelluspalvelimesta
(JBoss/WildFly).
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) otti edustajistovaaleissaan vuonna 2016 käyttöön uuden
sähköisen vaalijärjestelmän, joka kehitettiin heidän tarpeisiinsa. Järjestelmä vastaa
ominaisuuksiltaan myös AYY:n tarpeita ja täyttää AYY:n vaalijärjestyksen vaatimukset sähköiselle
vaalijärjestelmälle. Järjestelmä on lisensoitu MIT-lisenssillä, joka mahdollistaa sen vapaan
käyttöönoton.
HYY:n vaalijärjestelmälle on myös toteutettu tietoturva-arviointi Nixu Oyj:n toimesta. Järjestelmän
käyttö AYY:n vaaleissa voitiin toteuttaa vain teksti- ja ulkoasumuutoksilla, jotka eivät aiheuttaneet
tarvetta uuteen arviointiin. Tietoturva-arviointi pohjautui osiltaan järjestelmässä dokumentoituun
Dual Control -periaatteeseen, joka on vastaava AYY:n aikaisemmin käyttämän kanssa. Tämä vaati
keskusvaalilautakuntaan nimeämään kaksi ATK-vastaavaa, jotka yhteisesti vastasivat sähköisen
vaalijärjestelmän ylläpidosta.
Keskusvaalilautakunta päätti siten jo ensimmäisessä kokouksessaan, että
1. Jos vuoden 2017 edustajistovaalit toteutetaan kokonaan tai osittain sähköisenä, käytetään tähän
HYY:n sähköistä vaalijärjestelmää.
2. Järjestelmälle Nixu Oyj:n toimesta toteutettu tietoturva-arviointi täyttää vaalijärjestyksen 15 §
mukaisen tietoturvatarkistuksen vaatimuksen.
3. Tarvittavat muutokset järjestelmän teksteihin ja ulkoasuun toteutetaan AYY:n IT-asiantuntijan,
tiedottajan ja KVL:n sihteerin toimesta.
Keskusvaalilautakunta valitsi ATK-vastaaviksi IT-asiantuntija Jukka Karvonen sekä KVL:n jäsen Joonas
Tietäväinen kokouksessaan 3/2017 (30.5.2017).
Keskusvaalilautakunta teki lisäksi jo kokouksessaan 2/2017 periaatepäätöksen siitä, että vuoden
2017 edustajistovaalit järjestettäisiin kokonaan sähköisesti. Tämä siksi, että tällä tavoin vaalien
valmistelussa ja erityisesti sähköisen äänestyksen järjestelyissä päästiin etenemään jouhevasti jo
kesän 2017 aikana.
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4.2 Järjestelmän toimivuus
Sähköisessä äänestyksessä käytettiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kehittämää
sähköistä äänestysjärjestelmää. Äänestysjärjestelmä toimi pääosin ongelmitta, mutta viimeisenä
päivänä saatiin tieto, ettei kirjautuminen järjestelmään onnistunut aamuyöllä. Lokien perusteella
kirjautuminen järjestelmään ei ole ollut mahdollista yöaikaan kello 00:00 – 02:00. Syynä on ilmeisesti
ollut käyttöliittymän puolella ollut virhe aikavyöhykemuutoksessa. Sama ongelma esiintyi
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vaaleissa. HYY:n vuotta aikaisemmin
järjestetyissä vaaleissa tätä ei huomattu, koska äänestys oli auki vain päiväsaikaan. Ongelma koski
vain käyttöliittymän kirjautumista ja taustajärjestelmä on toiminut oikein. Järjestelmän kehittäjä on
sanonut korjaavansa tämän ensi vuoden HYY:n vaaleihin.
Samaa järjestelmää käyttää jo nykyisin useampi ylioppilaskunta ja olisi harkinnan arvoista kehittää
tämän pohjalta yhteistä äänestysjärjestelmää esim. SYL:n piirissä. Tällöin järjestelmälle nimettäisiin
tekniset ylläpitäjät, jotka vastaavat järjestelmän toimivuudesta Dual Control periaatteen mukaisesti
ja äänestäjien hallinta toteutettaisiin verkkoliittymän kautta kunkin ylioppilaskunnan omilla Dual
Control-tunnuksilla.

5. Vaalikone
5.1 Kysymykset
Vaalikoneen kysymyksistä kymmenen kappaletta oli tuttuun tapaan Suomen ylioppilaskuntien liitolta
(SYL) tulleita, valtakunnallisia kysymyksiä. Ylioppilaskunnille on mahdollisuus lisätä 10 omaa
kysymystään, eli kysymyksiä tuli yhteensä 20. AYY:n omia kysymyksiä työstettiin
Keskusvaalilautakunnan puolesta kesän aikana ja ne hyväksyttiin kokouksessa 5/2017 (13.9.2017).
Näistä koostettiin yhdessä AYY:n vaalikoneen kysymykset (liite 7).
Kysymystyyppeinä käytettiin monivalintakysymyksiä sekä täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä –
skaalalle sijoittuvia ”liutin”-kysymyksiä. SYL oli etukäteen päättänyt, että ylioppilaskunnilla saattoi
olla vain kolme monivalintakysymystä muiden kysymysten ollessa liutin-kysymyksiä. Tämä siksi, että
janakysymykset olivat tarkempia, ja niiden kautta äänestäjä-ehdokas –match toteutui ZEF:n mukaan
paremmin. Tähän ei tehty poikkeuksia, eli minkä vuoksi AYY:n omia kysymysluonnoksia muokattiin
hieman ennen lopullisten kysymysten hyväksymistä.
Yleisesti ottaen monivalintakysymykset olisivat olleet AYY:n keskusvaalilautakunnan näkökulmasta
parempia, mutta ZEF ja SYL suosittelivat käyttämään janakysymyksiä asteikolla 0-100, koska haluttiin
vertailukelpoista dataa eri yokuntien väliltä. AYY:n janakysymykset tosin asetettiin välille 1-5, sillä
väli 0-100 koettiin aivan liian laajaksi. Äänestäjiltä tulleen palautteen perusteella myös äänestäjät
kokivat AYY:n välityksen paremmaksi, kuin SYL:n. Vaalikoneen tarkkuus parani sitä mukaan, mitä
pidemmälle vaalikonetta täydensi. Vaalikone siis laski kysymyskohtaisen mätsin kaikkien
ehdokkaiden osalta ja jokaiseen kysymykseen vastattaessa ehdokas tarkentui.
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5.2 Toiminnallisuus
Vaalikone toimitettiin tälläkin kertaa SYL:n toimesta valtakunnallisesti kaikille ylioppilaskunnille ja oli
nytkin tehty yhteistyössä ZEF:n kanssa. Aiempina vuosina vaalikoneen suhteen on ollut aika paljon
ongelmia lähinnä kysymysten asettelun, ongelmatilanteiden ratkomisen sekä itse koneen toimimisen
kanssa, joten näihin vaaleihin SYL ja ZEF olivat pyrkineet parantamaan erilaisia ominaisuuksia.
Esimerkiksi juuri monivalintakysymysten vähentämisen tarkoituksena oli lisätä parempaa
vastaavuutta ehdokkaiden ja äänestäjien kanssa, kun monivalintakysymysten osalta tullut aiempiin
vuosiin verrattuna yhtä suurta hajontaa.
Pääosin aiemmat ongelmat olikin selätetty, ja tällä kertaa vaalikone toimi ainakin admin-puolella
melko hyvin. SYL ja ZEF järjestivät koneen pääkäyttäjille koulutuksen jo elokuussa, minkä lisäksi
koneen käyttöön annettiin vielä kirjallisia ohjeita lähempänä vaaleja. Lisäki ZEF:llä oli päivystävä
chat-tuki, mikä auttoi nopeampia ratkaisuja vaativissa tilanteissa melko hyvin.
Ainakin ZEF:n kone on mahdollista upottaa omille nettisivuille, mutta tällön sen toimiminen esim.
mobiililaitteilla on epävarmaa. Näissä vaaleissa ei ollut aikaa eikä resursseja kokeilla loputtomiin
vaalikoneen toiminnallisuutta, joten olisi hyvä, mikäli tulevissa vaaleissa esimerkiksi tätä
ominaisuutta voisi kokeilla. Koneen sijainti suoraan AYY:n omilla sivuilla johdattaisi käyttäjän ehkä
paremmin myös selailemaan muita vaaleihin liittyviä tietoja.
ZEF luovutti ehdokkaiden vaalikoneeseen täyttämistä vastauksista isomman dataexcelin. Datan
avulla oli mahdollista seurata ehdokkaiden ja vaaliliittojen vastausten ja painotusten eroavuutta
vielä vaalikonetta tarkemmin, ja tästä kehkeytyikin muutaman AYY-alumnin ja excel-velhon toimesta
mukavaa ja koko yhteisöä hyödyttänyttä vaalianalyysiä.

6. Viestintä
6.1 Edustajistovaalien projektityöntekijä
Keskustelua projektityöntekijän palkkaamisesta käytiin jo keväällä, lähinnä edustajiston
puheenjohtajiston ja pääsihteerin välillä, mutta tuolloin ylimääräisen henkilön palkkaamiselle ei
nähty tarvetta. Syksyn tullen tekemistä näytti kuitenkin olevan niin paljon, että pohdinnan jälkeen
päätettiin palkata erillinen määräaikainen ja puolipäiväinen projektityöntekijä hoitamaan erityisesti
vaalien viestintään liittyviä asioita.
Tehtäviksi muodostuivat mm. vaalien viestintäsuunnitelman tekeminen/täydentäminen &
toteuttaminen, somen sisällön tuottaminen, some mainonnan hallinnointi, yhteydenpito
vaaliliittoihin & ainejärjestöihin vaalien aiheista, vaalivalvojaisten järjestäminen sekä infopaketin
kokoaminen äänestäjille edustajistovaalien tärkeydestä.
Projektityöntekijän paikka oli haussa vain viikon tiukan aikataulun vuoksi. Tuona aikana saatiin neljä
hakemusta, joiden joukosta löydettiinkin sopiva henkilö hoitamaan tehtävää.
Projektityöntekijä aloitti lopulta vasta 21.9.2017 ja työskenteli marraskuun loppuun saakka. Jatkon
kannalta olisi hyvä, että projekti työntekijä voisi aloittaa jo keväällä, jolloin hänelle voisi osoittaa
paremmin koko projektin hallintaa pelkkien viestinnällisten tehtävien sijaan.
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6.2 Toteutettu viestintä & hankinnat
6.2.1 Tiedotteet
6.7. Vaalisivut nyt auki!
https://ayy.fi/vaalit/vaalisivut-nyt-auki/
4.9. AYY:n edustajistovaalien ehdokasasettelu on käynnissä!
https://ayy.fi/vaalit/ayyn-edustajistovaalien-ehdokasasettelu-on-kaynnissa/
7.9. Ehdokasilmoitukset sekä vaaliliitto- ja vaalirengassopimuspohjat saatavilla
https://ayy.fi/vaalit/ehdokasilmoitukset-seka-vaaliliitto-ja-vaalirengassopimuspohjat-saatavilla/
13.9. Keskusvaalilautakunta päivitti vaalijulistusta
https://ayy.fi/vaalit/keskusvaalilautakunta-paivitti-vaalijulistusta/
28.9. Lähde mukaan ylioppilaskunnan toimintaan – asetu ehdolle edustajustovaaleissa!
(kannustusviesti ja infopaketti potentiaalisille ehdokkaille)
https://ayy.fi/vaalit/lahde-mukaan-ylioppilaskunnan-toimintaan-asetu-ehdolle-edustajistovaaleissa/
3.10. AYY:n vaalikonekysymykset luettavissa
https://ayy.fi/vaalit/ayyn-vaalikonekysymykset-luettavissa/
9.10. AYY:n viidensissä edustajistovaaleissa 274 ehdokasta
https://ayy.fi/vaalit/ayyn-viidensissa-edustajistovaaleissa-274-ehdokasta/
18.10. Vaalikone on auki ehdokkaille
https://ayy.fi/vaalit/vaalikone-on-ehdokkaille-auki-2/
26.10. Vaalikone on nyt auki
https://ayy.fi/vaalit/vaalikone-on-nyt-auki/
26.10. Miksi kannattaa äänestää? (kannustusviesti ja infopaketti äänestäjille)
https://ayy.fi/vaalit/miksi-kannattaa-aanestaa/
30.10. AYY:n edustajistovaalit ovat täällä – äänestysaika on alkanut!
https://ayy.fi/vaalit/ayyn-edustajistovaalit-2017-ovat-taalla-aanestysaika-on-alkanut/
2.11. AYY tuomitsee ilkivallan edustajistovaalien mainonnassa
https://ayy.fi/vaalit/ayy-tuomitsee-ilkivallan-edustajistovaalien-mainonnassa/
2.11. Popup-äänestyspisteet kampuksilla
https://ayy.fi/vaalit/popup-aanestyspisteet-kampuksilla/
8.11. Äänestysjärjestelmässä havaittiin yöllinen katko
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https://ayy.fi/vaalit/aanestysjarjestelmassa-havaittiin-yollinen-katko/
8.11. AYY:n edustajistovaalien äänestysprosentti nousi – äänestäneitä 33,67 % (tulokset)
https://ayy.fi/vaalit/ayyn-edustajistovaalien-aanestysprosentti-nousi-aanestaneita-3367/

6.2.2 Vaalien aikataulu nettisivuille & vaalipäälliköille
Vaalien aikataulu julkaistiin sekä AYY:n vaalisivuilla (ayy.fi/vaalit) sekä lähetettiin erikseen
vaalipäälliköille sähköpostilla. Vaalien aikataulu oli pääpiirteissään seuraava, vaikka joitakin
muutoksia päivämääriin tulikin:
15.9.2017 mennessä jäsenmaksunsa maksanut on äänioikeutettu
4.9.–2.10.2017 Ehdolle asettuminen on auki
2.10.–8.11.2017 Vaalimainonta sallittua
5.10. klo 23.59 mennessä puutteellisten tietojen täydentäminen ehdokasilmoitukseen, vaaliliitto- tai
vaalirengassopimukseen 3 arkipäivää ehdolle asettumisen päätyttyä (vaalijärjestys 10 § 3 mom)
6.10. klo 16.00 mennessä: ehdokkuudesta vetäytymisen DL (vaalijärjestys 5§ 5mom)
6.10.2017 Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistan ja arpoo ehdokasnumerot
9.10.2017 Ehdokaslista asetetaan nähtäville (vaalijärjestys 11 § 5 mom)
9.10.2017 julistetilausten DL
20.10.2017 klo 00.00 mennessä ehdokaslistaan annettujen huomautusten (vaalijärjestys 11§5mom)
DL
25.10.2017 Vaalikone suljetaan ehdokkailta
26.10.2017 Vaalikone aukeaa äänestäjille
30.10. – 8.11.2017 Äänestys auki (ks. Tarkemmat ajat vaalit.ayy.fi)
8.11.2017 Ääntenlaskenta
10.11.2017 Tarkastuslaskenta & tuloksen vahvistus (vaalijärjestys 41 §)
15.11.2017 mainosten asettajien on kerättävä mainoksensa pois
Vaaliliittojen tuki
8.11.2017 viimeinen päivä käyttää myönnetyn avustuksen käytölle; ohjeet annetaan erikseen.

6.2.3 Painotuotteet

Vaalijulistus (painettu
omalla tulostimella)
Yleinen vaalijuliste
Flyerit
Käyntikortit
Tarrat
Haalarimerkit

Tilattu

Ylijäämä (noin)

Hinta (sis. alv)

250
2500
2500
3x1000 = 3000
2000

0
1200
1100
800
1000

57€
55€
17€
273€
943€

Materiaaleja annettiin myös vaaliliitoille jaettavaksi. Taulukossa mainitut määrät ovat
keskustoimistolla ylijääneiden materiaalien määrä, jossa ei oteta huomioon näitä vaaliliitoilta
ylijääneitä materiaaleja.
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Painotuotteita (liite 8) jäi yli reilusti, mutta niiden menekki oli vaaliviikolla hyvää. Materiaalin määrä
olisi ollut kohtuullinen, mikäli ne olisi tilattu ja saatu jakoon aiemmin. Tarroja, pinssejä tai muita
yleiskivoja materiaaleja pitäisi pystyä jakamaan jo syksyn tapahtumista ja erityisesti fukseille.
Tällä kertaa painoimme käyntikortteihin ja flyereihin linkin lisäksi skannattavan QR-koodin. Se olisi
ollut toimiva idea, jos QR-koodi olisi ollut oikea – kyseessä oli ongelma http- ja https-alkuliitteiden
kanssa. Linkkiä osoitekenttään kirjoittaessa se osaa viedä henkilön https-osoitteeseen.
Materiaaleissa linkkiin oli laitettu http, jota selain ei osannut uudelleenohjata https-osoitteeseen.
Äänestin-haalarimerkit olivat mukava kannustin äänestäjille. Ne kuitenkin tulivat maanantaina
äänestysjärjestelmän avautumisen jälkeen, jonka vuoksi niitä pystyttiin mainostamaan vasta sen
jälkeen, kun osa oli jo ehtinyt äänestää. Haalarimerkin saamiseksi vaadittiin todistus äänestämisestä,
minkä pystyi todistamaan kuvakaappauksella tai yrittämällä äänestää uudestaan. Tämä kuitenkin
hämmensi äänestäjiä – luultavasti siksi, että ohjeet olivat tulleet myöhään ja koska tiedottaja ei itse
pystynyt äänestyskelvottomana asiaa tarkistamaan. Kaiken kaikkiaan haalarimerkit olivat kuitenkin
hyvä asia, sillä ne, jotka merkkejä hakivat, olivat niistä innoissaan. Niitä kuitenkin tulee mainostaa
enemmän, selventää saantikriteerejä ja jakaa useammilla paikoilla.
Haalarimerkkejä ehdotettiin jaettavaksi vaaliliittojen toimesta. Tällä kertaa tätä ei kuitenkaan
toteutettu, koska sen pelättiin vaikuttavan ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Siksi vaaliliitot saivat
jakoon vain yleisiä materiaaleja, ei haalarimerkin tapaisia palkintoja äänestämisestä.

7. Tilinpäätös
Edustajistovaaleja varten oli budjetoitu 5 200 euroa vuodelle 2017.
Yleisesti ottaen sähköisiin vaaleihin siirtyminen on vähentänyt ylioppilaskunnilla vaalikuluja
huomattavasti. AYY:llä sähköinen äänestysjärjestelmä on ollut käytössä jo kolmissa peräkkäisissä
vaaleissa, joten enää ei voida puhua siitä, että nyt olisi tullut säästöä erityisesti tästä syystä.
Tänä vuonna AYY:n omiin vaalimateriaaleihin käytettiin aiempia vuosi enemmän rahaa. Vuoden 2017
vaaleja varten budjetoitiin tietoisesti tukea vaaliliitoille, jota ei ole aiemmissa vaaleissa ollut
vaalijulisteita lukuunottamatta ollenkaan. Nyt tilattiin vaalijulisteiden lisäksi tarroja, haalarimerkkejä
äänestäneille, äänestyssivulle vievän QR-koodin sisältäviä käyntikortteja sekä yleisinfo flyereita
jaettavaksi. Näihin kului yhteensä noin 1500 euroa.
Tämän lisäksi vaaliliitot saivat AYY:n piikkiin rollupit, ehdokasrekrytointijulisteet ja ehdokasjulisteet,
mahdollisuuden varata yksi ilmainen tilavuokra (lähinnä saunat pl. Smökki ja Rantsu paljuineen) sekä
käyttää 50 € esimerkiksi kampanjatarjoiluihin (pl. alkoholi- ja tupakkatuotteet). Varsin harva
vaaliliitto lopulta käytti hyväkseen tätä rahallisen tuen mahdollisuutta. Vaaliliittoja oli yhteensä 13,
joten tukea kuluisi yhteensä 650 €. Tämän lisäksi muihin vaaliliittojen tukikuluihin meni noin 1200 €.
Pyrkimyksenä lisätä näkyvyyttä kampusalueella, Keskusvaalilautakunta päätti tilata toivottavasti
pidempiaikaisena hankintana ulkojulistetelineitä kolme kappaletta, joita voi käyttää tulevissakin
vaaleissa (kunhan niihin hankkii uudet vanerit varastettujen tilalle). Näihin kului 720 €.
Vaalivalvojaisiin kului ruokineen ja juomineen noin 180 euroa. Koska vaalivalvojaiset järjestettiin
yhdessä KY:n kanssa, ei tilavuokrakustannuksia tullut.
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Kokonaisuudessaan budjetti oli sopiva. Ottaen huomioon, että äänestysprosentti nousi, on syytä
pitää mielessä, että näkyvyyttä saadaan lisää juurikin erilaisilla painotuotteilla.
Toteuma oli joulukuun puolivälissä kaikkiaan 5473,82 euroa. Tässä toteumassa pitäisi olla kaikki
mahdolliset kulut, eli näin ollen budjetti ylittyi lähes 300 eurolla.

8. Projektin eteneminen & koordinointi
8.1 Keskusvaalilautakunnan kokousten kautta
Kevät 2017
AYY:n edustajistovaalit 2017 -projekti käynnistyi keväällä 2017 keskusvaalilautakunnan
perustamisella. AYY:n hallitus avasi haun keskusvaalilautakuntaan kokouksessaan 10/2017
(21.2.2017) ajalle 21.2.–6.3.2017. Hakuajan päättymiseen mennessä keskusvaalilautakuntaan oli
tullut vain yksi hakemus, joten hallitus päätti kokouksessaan 14/2017 (7.3.2017) jatkaa hakuaikaa
27.3.2017 saakka. Pidennetyn hakuajan aikana tuli viisi hakemusta lisää ja kuudes aivan hakuajan
päättymisen jälkeen. Hallitus nimitti vaaleja järjestämään keskusvaalilautakunnan kokouksessaan
18/2017 (28.3.2017). Keskusvaalilautakuntaan hallitus nimitti puheenjohtajan, viisi jäsentä sekä
yhden varajäsenen.
Keskusvaalilautakunnan työ alkoi 19.4.2017 pidetyllä kokouksella (melkein kuukautta myöhemmin
kuin edellisissä vaaleissa), jossa keskusvaalilautakunta järjestäytyi, hyväksyi itselleen työjärjestyksen,
kutsui kokoonpanoonsa asiantuntijoita AYY:n organisaatiosta, kävi läpi alustavaa
projektisuunnitelmaa sekä kävi läpi AYY:n työntekijöiden ja edustajiston puheenjohtajiston jo siihen
mennessä tekemää valmistelutyötä vaaleja silmällä pitäen. Näiden lisäksi keskusvaalilautakunta
päätti ottaa käyttöön AYY:n edustajistovaalien sähköisessä äänestyksessä Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan (HYY) vuoden 2016 edustajistovaalissaan käyttöönottaman sähköisen
vaalijärjestelmän ja korvata sillä aiemmin käytössä olleen WebVoter vaalijärjestelmän. Samalla
keskusvaalilautakunta sai perehdytyksen sähköisestä äänestysjärjestelmästä AYY:n IT-asiantuntija
Jukka Karvoselta.
Edellisen vaalin tapaan projektisuunnitelma tehtiin vaaliprojektille projektin alussa ja sitä päivitettiin
kevätkauden viimeisessä kokouksessa. Projektisuunnitelma auttoi projektin eteenpäin viemistä
suuresti, sillä siihen oli kerättynä kootusti mitä päätöksiä ja mihin mennessä KVL:n tuli tehdä ja näin
vältyttiin tilanteilta, joissa jokin vaalien kannalta välttämätön, tärkeä tai edes hyödyllinen asia olisi
unohtunut tai viivästynyt. Kahden vuoden takaisten vaalien tapaan suunnitelmaan oli varattu
vaalisyksylle ylimääräisiä kokouksia, jotka jätettiin pitämättä tarpeettomina. Lisäksi joidenkin
tehtävien käsittelyä aikaistettiin asiantuntijoiden kalenterin niin salliessa ja näin syksyn työmäärää
saatiin hajautettua laajemmalle ajalle.
Työjärjestyksen hyväksyminen keskusvaalilautakunnalle on oleellista, sillä AYY:n säännöstö ei
muutoin määrittele keskusvaalilautakunnan työskentelyn toimintatapoja. Työjärjestykseksi
hyväksyttiin vuonna 2017 vuoden 2015 keskusvaalilautakunnan työjärjestyksestä heidän
parannusehdotuksillaan muokattu versio.
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Toisessa kokouksessaan 11.5. keskusvaalilautakunta vahvisti vaalipäivät (vaalijärjestyksen nojalla)
päivämäärän tarkkuudella, kellonajat päätettiin tarkentaa vaalijulistuksen antamisen yhteydessä.
Vuonna 2016 päivitetty AYY:n vaalijärjestys mahdollistaisi vaalien toteuttamisen osittain tai
kokonaan uurnavaalina edustajiston päätöksenä KVL:n esityksestä. Vaalien valmisteluiden selkeyden
takaamiseksi keskusvaalilautakunta teki toisessa kokouksessaan periaatepäätöksen että vaalit
järjestetään kokonaan sähköisesti, näin kaikki valmistelut voitiin keskittää kokonaan sähköisesti
toteutettavien vaalien mukaisiksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyi vaalien visuaalisen ilmeen
ja ohjeistuksen vaalisivujen valmisteluista, jotta vaalien markkinointi voitaisiin aloittaa jo kesän
aikana.
Päätökset vaalipäivistä tehtiin tarkoituksella hyvissä ajoin, jotta syksyn aikatauluttaminen helpottuisi
ja jotta viestintä vaaleista voitaisiin aloittaa jo kevään puolella oikein tiedoin. Syksyn aikataulusta
käytiin myös keskustelua tehdyn luonnoksen perusteella. On erittäin suositeltavaa aikatauluttaa
vaalien päivämäärät syksyn osalta jo kevään puolella, sillä säännöt ja vaalijärjestys määrittelevät
monia varsin pitkiäkin väliaikoja vaalien eri vaiheille. Näiden huomioiminen ajoissa on tärkeää, ettei
jonkin oleellisen asian tekeminen heti alkusyksystä unohdu.
Toisen ja kolmannen kokouksensa välissä keskusvaalilautakunta sai koulutusta vaaliasioista
yleisemmällä tasolla vuoden 2015 keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Hamilkar Bergrothilta.
Yleisen vaaliperehdytyksen lisäksi keskusvaalilautakunta teki vaaleista riskianalyysin. Riskianalyysissä
havaittujen suurimpien riskien pohjalta KVL päätti kehittää toimintatapojaan. Tämän tyyppinen
koulutus on keskusvaalilautakunnalle ehdottoman hyödyllistä, sillä vaalit osana demokraattista
järjestelmää ovat kaikille tutut, mutta niiden yksityiskohdat ja pohjimmaiset periaatteet tuntevat
vain harvat.
Keskusvaalilautakunnan kolmannessa kokouksessa 30.5. päivitettiin ensimmäisessä kokouksessa
hyväksyttyä projektisuunnitelmaa, keskusteltiin vaalijulistuksen sisällön luonnoksesta,
vaalimainontaa koskevista määräyksistä ja sääntöjen rikkomisesta määrättävistä sanktioista sekä
vaalimateriaalin hankinnasta ja vaaliliittojen tukemisesta. Näiden lisäksi nimitettiin sähköisen vaalin
valvojat ja määritettiin sähköisen vaalin valvontamenettelyksi Dual Control-periaatteen mukainen
menettely. Edellisten lisäksi keskusvaalilautakunta asetti vaaleille kolme tavoitetta:
1. Vaalit näkyvät ja kuuluvat (40 prosentin äänestysaktiivisuustavoite ja vähintään 350
ehdokasta) a) Äänestysaktiivisuustavoitetta ei saavutettu, äänestysprosentti jäi 33,67
prosenttiin. Äänestysprosentti nousi 3,51 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista. Vaalien
näkyvyyteen satsattiin edellisiä vaaleja enemmän palkkaamalla projektityöntekijä
markkinoimaan vaaleja sekä edustajiston puheenjohtajistolla oli oma projektinsa
äänestysaktiivisuuden kasvattamiseksi ja vaalien näkyvyyden kasvattamiseksi.
2. Kolmikielisyys (vaaleihin osallistuminen onnistuu roolista riippumatta yhtä hyvin suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi, lisäksi englanninkielisiin vaalisivuihin ja materiaaleihin panostetaan
paremman KV-opiskelijoiden tavoittamiseksi takaamiseksi) a) Vaalien kaikki virallinen
tiedottava materiaali oli kolmikielisenä tarjolla. Hallintomateriaali on tarjolla vain suomeksi.
b) Nettisivujen tiedotusmateriaalin käännöksissä oli ajoittain viivettä, mutta kaikki oleelliset
tiedotteet saatiin kolmikielisinä tarjolle kohtuullisessa aikataulussa ottaen huomioon
joidenkin tiedotteiden alkukielisen version julkaisukiireen. c) Vaalijärjestelmän käännöksissä
paljastui virheitä ja puutteita äänestyksen alettua ja ne korjattiin.
3. Kampusten tasapuolinen kohtelu a) Sähköinen äänestysjärjestelmä takasi kaikkien
kampusten opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet äänestää vaaleissa. Myös AYY:n tarjoama
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paperinen materiaali (julisteet ym.) toimitettiin pääkampusten lisäksi Mikkelin filiaaliin.
Kesä 2017
Kevään työskentelyn jälkeen erinäisten asiakirjojen valmistelu jäi jaettujen vastuiden perusteella
kesän aikana tehtäväksi. Kesän aikana KVL:n puheenjohtaja ja sihteeri olivat tiiviisi yhteyksissä
vaalien valmisteluista.
Kesän aikana ainoa keskusvaalilautakunnan tapahtuma oli 3.7. järjestetty vaalikonekysymysten
ideointi, johon osallistui lopulta vain kaksi KVL:n jäsentä. Tapahtumassa luonnosteltiin edellisten
vaalien kysymysten pohjalta sekä uusia ideoiden 12 kysymystä, joiden pohjalta KVL voisi muotoilla
AYY:n omat kysymykset vaalikoneeseen.
Kesän aikana yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä asui asepalvelukseen, mikä esti hänen
osallistumisensa kokouksiin läsnä olevana loppuprojektin ajan.
Syksy 2017
Syksyn ensimmäisessä kokouksessa (KVL 4/2017) 28.8. keskusvaalilautakunta hyväksyi
vaalijulistuksen sekä ehdokas-, vaaliliitto- ja vaalirengaslomakkeiden pohjat sekä merkittiin tiedoksi
kesällä laaditut luonnokset vaalikonekysymyksistä. Kokouksessa hyväksyttiin vaalimainontaa
koskevat määräykset, joita oli pohjustettu tapaamisessa yhdessä yliopiston edustajien kanssa.
Määräysten jälkeen hyväksyttiin sanktiot niiden rikkomisesta.
Viidennessä kokouksessaan 13.9. keskusvaalilautakunta hyväksyi AYY:n vaalikonekysymykset ja
äänioikeutetuille lähetettävän äänestäjäkirjeen sekä määritti AYY:n vaaliliitoille antaman tuen.
Edellisessä kokouksessa hyväksytyssä vaalijulistuksessa oli havaittu ristiriita AYY:n vaalijärjestyksen
kanssa ja keskusvaalilautakunta päivitti vaalijulistuksen vaalijärjestyksen mukaiseksi.
Keskusvaalilautakunnan kuudes kokous pidettiin 6.10. eli neljä vuorokautta edustajistovaalien
ehdokasasettelun päättymisen jälkeen. Ajoituksen perusteena oli se, että vaalijärjestyksen mukaan
ehdokkaalla on kolme vuorokautta aikaa perua ehdolle asettumisensa. Tällä kokouksen ajoituksella
vältyttiin siltä että ehdokaslistaan jäisi tyhjiä numeroita ehdokkaan vetäytyessä vaaleista.
Kokouksessa KVL ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen sekä -renkaiden sopimukset, arpoi
vaalirenkaiden ja –liittojen järjestyksen ja antoi ehdokasnumerot.
Keskusvaalilautakunta kokousti vielä kerran ennen äänestyksen alkua. 26.10. pidetyssä kokouksessa
keskusvaalilautakunta tarkensi antamiaan ohjeita vaalimainonnasta pop-up ständien osalta. Lisäksi
KVL merkitsi tiedoksi äänestysjärjestelmän asentamisen pöytäkirjan.
Kahdeksannessa kokouksessaan 8.11. keskusvaalilautakunta suoritti edustajistovaalien
ääntenlaskennan. Uuden äänestysjärjestelmän tuloslaskenta ei toiminut odotetulla tavalla, joten
vaalien tuloslaskennassa jouduttiin käyttämään vuoden 2015 vaalien tuloslaskennan yhteydessä
luotua Excel-taulukkoa. Tuloslaskennan yhteydessä IT-asiantuntija Jukka Karvonen antoi KVL:lle
suullisen raportin vaalijärjestelmän toiminnasta äänestyksen aikana.
Edustajistovaalien äänten tarkastuslaskenta suoritetiin kaksi vuorokautta myöhemmin 10.11. Ennen
tarkistuslaskentaa oli jo tullut tietoon että käytetyssä Excelissä oli suunnitteluvirhe, joka mahdollisti
virheellisen sijoituksen vertailulukujen erojen ollessa riittävän pieniä. Tämä rakenteellinen virhe
korjattiin ja tarkastuslaskenta suoritettiin ensin korjatulla Excel-taulukolla. Tämän jälkeen KVL
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tarkasti vielä puheenjohtajan johdolla paikkojen jakautumisen oikein renkaittain ja liitoittain toisella
Excel-laskennalla.
Tarkastuslaskennan yhteydessä havaittiin myös, että ensimmäisessä laskennassa oli virheellisesti
saatu kahdelle ehdokkaalle yksi ääni, vaikka he olivat jääneet ilman ääniä. Virhe johtui
äänestystuloksen ottamisesta väärällä komennolla ulos äänestysjärjestelmästä. Tarkastuslaskennan
myötä KVL poisti edustajiston kokoonpanosta kaksi ilman ääniä jäänyttä ehdokasta.
KVL antoi vaalien ainoa sanktion vaalimainnonnastatarkastuslaskenta kokouksessaan eli
äänestysajan jo umpeuduttua. Ehdokkaalle annettiin huomautus hyvän tavan vastaisesta
mainonnasta.

8.2 Edustajiston puheenjohtajiston rooli – vaalipäälliköiden ja liittojen tukeminen
Edustajiston puheenjohtajisto halusi tälle vuodelle ottaa jonkin toimisto-ohjelmaprojektin, joksi
valikoitui edustajistovaalit. Ajatuksena oli, että KVL:n ja AYY:n viestinnän virallisten osuuksien lisäksi
edustajistovaaleissa olisi vielä hyvin tilaa innostamiselle ja aktiivisuuden nostattamiselle. Lopullisena
tavoitteena oli vaalien näkyvyyden ja äänestysaktiivisuuden nostaminen, joka lopulta voisi näkyä
jopa uuden edustajiston aktiivisuutena. EPJstö ideoi tapoja nostaa vaaliaktiivisuutta alkukeväästä.
Pääajatukseksi nousi vaaliliittojen aktivointi hyvissä ajoin ennen syksyn vaaleja, koska ajateltiin että
vaaliliitoilla on paras potentiaali päästä lähelle äänestäjiä ja työtä saadaan hajautettua useammalle
toimijalle.
Vaaliliitoille päätettiin jo etukäteen tarjota ns. palvelupaketti edarivaaleihin valmistautumisen tueksi.
Vaaliliittoja kannustettiin miettimään vaalilinjauksiaan etukäteen ja tarjottiin mahdollisuuksia
näkyvyyteen AYY:n viestintäkanavissa. Tätä varten tulevista vaaliliitoista pyrittiin jo etukäteen
löytämään ns. Vaalipäällikkö. Vaalipäälliköt toimivat yhteyshenkilöinä alustaviin vaaliliittoihin tuen
tarjoamiseksi ja heille tarjottiin työkaluja vaaliliittonsa aktivointiin jo hyvissä ajoin. Heihin oltiin
yhteydessä Telegram-ryhmässä ja sähköpostilla. Vaalipäälliköt pystyivät myöhemmin vaalien aikaan
helposti toimimaan vaaliliittonsa virallisena asiahenkilönä.
Liitteenä (liite 9) on kokoelma vaalipäälliköille lähetettyjä viestejä. Koska asiat muuttuivat matkan
varrella, kaikki viesteissä alunperin luvatut asiat eivät välttämättä toteutuneet juuri sillä tavalla, kuin
alussa ajateltiin.
Vaalipäällikköjä etsittiin paitsi AYY:n virallisilla viestintäkanavilla, myös kontaktoimalla vanhoja
edustajistoryhmiä ja opiskelija-aktiiveja eri korkeakouluista. Tavoitteena oli saada kaikkiin
korkeakouluihin tietoisuus edarivaaleista ja aktiivisuutta jo hyvissä ajoin. Joistain korkeakouluista oli
haastavampaa löytää yhteyshenkilöitä, etenkin ARTS:ssa kaikilla kiinnostuneilla tuntui jo olevan
kädet täynnä tekemistä. Jos samanlainen projekti toteutetaan uudestaan, kannattaisi ARTS:n
aktivoiminen aloittaa huomattavasti aiemmin. Vaalipäälliköiden etsintä oli tärkeää pohjatyötä koko
projektille, joten siihen kannattaa panostaa myös tulevaisuudessa.
Kevään lopulla vaalipäälliköiden avuksi tuotettiin lista mahdollisista vaaliteemoista, joihin he
ryhmineen voisivat tarttua. Kesän aikana julkaistiin AYY:n vaalisivut, joille vaalipäälliköitä pyydettiin
liittonsa kanssa tuottamaan liittonsa kuvaus vaaliteemoineen. Vaikka osa liitoista todennäköisesti
ilmaantuisikin vasta lähempänä vaaleja, vaaliliittojen ilmaantumisen nettisivuille arveltiin
kannustamaan muitakin aktivoitumaan aiemmin tai enemmän. Vaaliliittojen esittelytekstejä tuli
nettisivuille ripotellen, ja viimeiset vasta useiden muistuttelujen jälkeen. Tämä toimi kuitenkin
hyvänä herättelynä vaalitoimintaan, joten suosittelemme tämän tekemistä uudestaan.
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Kesän lopulla tiedossa oleville vaaliliitoille tarjottiin mahdollisuus tilata ehdokkaiden rekrytointiin
tähtääviä vaalijulisteita, joiden levittämisestä kampuksilla säädettiin KVL:n ohjeissa. Lisäksi vaaliliitot
saivat tilata yhden roll-upin, jota pystyi käyttämään käytäväkampanjoinnissa tai vaalitilaisuuksissa.
Vaaliliitot hyödynsivät näitä innokkaasti ja tämä oli projektin tehokkainta AYY:n resurssien käyttöä
näkyvyyden lisäämiseksi.
Syksyn alussa kokeiltiin myös videoprojektia, jossa vaaliliitot saivat vastata heille osoitettuihin
kysymyksiin lyhyillä videopätkillä, jotka koottiin AYY:n kanavilla levitettäväksi vaalivideoksi. Tarkoitus
oli tuottaa video, jota vaaliliitot haluaisivat levittää omillakin kanavillaan, näin lisäten tietoisuutta
edustajistovaaleista. Videoprojektilla oli useita haasteita ja aikataulu venyi, mutta lopulta saatiin
kasaan vaalivideo, jolla oli muutamilta liitoilta videopätkiä. Se julkaistiin AYY:n FB-sivuilla ja jotkin
liitot jakoivat sitä eteenpäin. Idea oli hyvä, mutta käytäntö oli työläämpi kuin ajateltiin. Materiaalin
saaminen vaaliliitoilta oli odotettua haastavampaa, ja aikataulun venymisenkin jälkeen alle puolet
sitä lopulta toimittivat.
Syksyllä edustajiston puheenjohtajisto järjesti yhdessä AYY:n viestinnän kanssa kaksi
käytäväpaneelia, jotka streamattiin AYY:n FB- ja IG-tileille. Paneelit onnistuivat hyvin, vaikkakin
ensimmäiseen paneeliin saatiin parempi osallistujamäärä. Paneelikysymykset annettiin liittojen
tietoon etukäteen, mikä koettiin hyväksi tavaksi vaalipäällikköjen kokemattomuuden vuoksi.
Ensimmäinen vaalipaneeli pidettiin Otakaari 1 pääaulassa ennen äänestyksen alkamista. Vähäisen
liveyleisön vuoksi toinen paneeli siirrettiin Täffän opiskelijaravintolaan. Silloin äänestys oli jo auki, ja
yleisöä riitti. Toinen vaalipaneeli meinattiin perua viime hetkellä sillä noin neljä tuntia ennen alkua
puolet kahdeksasta mukaan ilmoittautuneesta panelistista perui osallistumisensa. Lopulta paneeliin
saatiin viisi osallistujaa.
Projektin viimeisenä vaiheena voidaan pitää vaalivalvojaisia, jotka KVL, AYY:n viestintä ja EPJ:stö
järjestivät yhdessä KY:n kanssa. Samalla pidettiin KY:n vaalivalvojaiset. Vaalivalvojaisiin järjestettiin
ohjelmaksi tunnelmaa nostattavia puheita ja houkuttimena oli herkullista ruokaa. Tunnelmaa
nostattamalla haluttiin saada äänten julkaisemisen hetki ja siten edaattorikauden alku tuntumaan
erityisemmältä. Tapahtumassa olikin aika hyvä määrä osallistujia ja mukava tunnelma.
Vaaliliittojen liittokohtaisesti saama tuki
Tuen muoto
Ehdokasrekrytointi-julisteet 25
kpl
Roll-upit 1 kpl
Vaalien näkyvyyteen vapaasti
käytettävää rahaa

Rahallinen arvo (€)
25

Hyödyntäneet liitot (n=11)
6

50
50

6
5

Nettisivunäkyvyys

-

11

Vaaliteemojen apulista

-

Ei tietoa

AYY:n vaalivideo
Tilavuokra
Viralliset ehdokasjulisteet 50
kpl (viestinnän vastuulla)
Käytäväpaneeli 1
Käytäväpaneeli 2
Yhteensä

Tilavuokran verran
noin 61

4
6
11

186

8
5
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Kehitettävää
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi projektin olisi voinut aloittaa vielä aiemmin keväällä.
Vaalipäälliköiden etsiminen kannattaisi aloittaa aiemmin, minkä lisäksi enemmän huomiota voisi
kiinnittää ainejärjestöihin. Etenkin vuoden alussa ainejärjestöillä on paremmat mahdollisuudet
huomioida edustajistovaalit toiminnan suunnittelussa. Istuvan edustajiston epäaktiivisempia ryhmiä
tulee kontaktoida erityisen aktiivisesti ja ajoissa vaalipäällikön löytämiseksi.
Kaikki lopulta vaaleihin lähteneet liitot eivät olleet huomanneet vaalipäällikkökuulutusta ennen
varsinaisen vaalitoiminnan alkua, vaikka asiasta viestittiin useaan kertaan. Yhtenä ideana esitettiin,
että AYY:n viikkotiedotteen ulkopuolella lähetettäisiin vaalisähköposti, jonka viikkotiedotteita
lukemattomatkin huomaisivat helpommin.
EPJ:stön ja AYY:n viestinnän välillä olisi pitänyt olla enemmän vuoropuhelua. Useammat tapaamiset
jo keväällä olisivat auttaneet, jotta edustajistovaaleja tekevät tahot olisivat olleet syksyn alussa
samalla sivulla. Viestinnän resursseja olisi voinut lisätä jo aiemmassa vaiheessa, jolloin
puheenjohtajiston toiminta ei todennäköisesti olisi lähtenyt laajentumaan viestinnän vastuualueelle.
Videoprojektia ei kannata tehdä, elleivät kaikki liitot ole selvästi innokkaita ja sitoutuneita siihen.
Yhteisprojekteihin sitouttamiseen voi auttaa suunnittelukokousten pitäminen keväällä. Tässä
projektissa pidettiin yksi ideointikokous keväällä, missä puhuttiin mm. käytäväpaneeleista.
Käytäväpaneeleista myös muistuteltiin moneen otteeseen ja päivämääriä valittiin yhdessä.
Videoprojekti sen sijaan tuotiin aika yllättäen vaalipäälliköille EPJ:stöltä, jolloin se ei luultavasti
tuntunut yhtä omalta.
Kaiken kaikkiaan edustajistovaaliprojekti oli hauska ja kiinnostava, ja äänestysprosenttikin nousi.
Hommasta ei selvitty ilman pieniä kommelluksia, mutta ne saatiin selvitettyä suhteellisen nopeasti ja
niistä opittiin projektin aikana.

8.3 Projektin koordinoinnista
8.3.1 Vastuunjako ja koordinointi
Vaalien tärkein ulosanti: vaaleilla tulee olla yksi vastuuhenkilö!
Vuoden 2017 edustajistovaaleissa koordinointivastuu ei ollut alusta asti selvä, mikä aiheutti
ongelmia tiedonkulussa ja muissa järjestelyissä. Ehdotamme, että seuraavissa vaaleissa
koordinointivastuu on vaalityöntekijällä, joka lisäksi tekee tiivistä yhteistyötä KVL:n sihteerin ja
tiedottajan kanssa. Vastuu on siis täysin AYY:n työntekijöillä, jotka ovat vaaleissa puolueettomia
tahoja.
Koordinaattori voi pyytää KVL:n puheenjohtajan ja jäsenet toimimaan käytäväpaneelissa,
äänestyspisteillä tai vaalivalvojaisissa. Mikäli edustajiston puheenjohtajat haluavat olla mukana
toiminnassa, koordinaattori voi delegoida heille eri tehtäviä, kuten vaalien lobbaamista
potentiaalisille ehdokkaille sekä vaalivalvojaisten vetämisen. Näissä on kuitenkin noudatettava
varovaisuutta, mikäli he ovat itse ehdolla vaaleissa. Toiminnan täytyy olla puolueetonta, mutta myös
näyttää siltä ulkopuolisen silmin.
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Valmisteleva työ tulee aloittaa aiemmin, jotta koordinaatio on helpompaa ja selkeämpää. Tämän
vuoksi vaalityöntekijä tulee palkata jo keväällä – tällöin vastuujako työntekijöiden kesken tulee
jaettua jo perehdytyksen yhteydessä.
Vastuuhenkilön tehtävät (koordinaatiovastuu, toteutus yhdessä työntekijöiden kanssa):











Vaaliprojektin koordinointi
Viestinnän koordinointi
Painomateriaalien tilaaminen
Vaaliliittojen painomateriaalien tilaaminen ja koordinointi
Yhteydenpito ja muu tiedon välitys vaaliliitoille
Käytäväpaneelin, äänestyspisteiden ja vaalipaneelin koordinointi
Vaaliliittojen promootiomateriaalit (esittelyvideot, sosiaalinen media yms.)
KVL:n sihteeröinti ja asiakirjojen valmistelu
Budjetin seurannan päävastuu
Vaalikoneen pääkäyttäjänä toimiminen (mikäli SYL:n toimittama vaalikone)

Tiedottajan tehtävät:



Tiedotteissa avustaminen
Painomateriaalien tilaaminen painopalvelusta (yleiset materiaalit, vaaliliittojen materiaalit)

IT-asiantuntijan tehtävät:


Äänestysjärjestelmä

8.3.2 Viestintäkanavat
Vaaliviestinnästä vastaavat työntekijät!
Koordinaation puutteen vuoksi vuoden 2017 vaaleissa eri tahoilta tuli erilaista viestiä ja viestiminen
tapahtui eri kanavissa. Kaikilla ei myöskään ollut pääsyä kaikkiin kanaviin. Tämä aiheutti
informaatiokatkoksia eri tahojen välillä ja tämän myötä sekaannuksia eri vaiheissa vaaleja.
Ehdotamme, että seuraavissa vaaleissa viestintävastuu on ainoastaan työntekijöillä. Vaalityöntekijä
hoitaa yhteydenpidon vaaliliittoihin ja vastaa kysymyksiin viestinnästä ja painomateriaaleista.
Tiedottaja hoitaa verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja painomateriaaleja yhdessä vaalityöntekijän
kanssa. KVL:n sihteeri vastaa kysymyksiin vaalimainonnasta ja -sanktioista sekä muista sääntöihin
kirjatuista asioista.
Ehdotamme myös, että kaikki viestintä vaaliliittojen suuntaan tapahtuu vain yhdellä kanavalla.
Esimerkiksi AYY:n tällä hetkellä käytössä oleva Microsoft Teams on tasapuolinen kanava, sillä sinne
on pääsy niin AYY:n piirissä toimivilla henkilöillä että ulkopuolisilla, joille kutsu lähetetään.
Vaaliliittojen kanavalla on hyvä olla General-kanava virallista tiedottamista varten sekä Offtopickanava muuta kommunikointia varten.
General-kanavalla tapahtuva virallinen tiedottaminen on esimerkiksi tiedottaminen vaalien
aikatauluista ja painomateriaalinen tilaamisesta sekä vaalijulistuksen antamisesta ja muista tärkeistä
asioista.
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Offtopic-kanavalla esimerkiksi KVL:n puheenjohtajalla on mahdollisuus sparrata vaalipäälliköitä, tai
vaalipäälliköillä toisiaan. Työntekijöillä on mahdollisuus seurata tätä kanavaa, mutta ei velvollisuutta,
ellei heitä tägätä viestiin. Työntekijöillä ei ole vastuuta vastata kaikkeen keskinäiseen jutusteluun.
Teamsin käyttö saa viestinnän näyttämään viralliselta ja sitouttaa vaalipäälliköitä toimintaan eri
tavalla, kuin esimerkiksi Telegram-kanava. Kun päätös tulee ylhäältäpäin työntekijöiltä, Teams on
juuri AYY:n perustama ja moderoima kanava, joka antaa varmasti paikkansapitävää ja ajankohtaista
informaatiota. Teamsin käyttö takaa myös sen, että se näyttää viralliselta ja työntekijöiden ei oleteta
vastaavan toimistoaikojen ulkopuolella (paitsi hätätapauksissa).
Työntekijöillä ei ole velvollisuutta vastata muuta kautta kuin sähköpostilla tai Teamsista tulleisiin
viesteihin. Muilla kuin työntekijöillä taas ei ole vastuuta vastata koordinointia koskeviin kyselyihin
ehdokkailta tai vaalipäälliköiltä, vaan nämä kysymykset tulee ohjata suoraan työntekijöille ja/tai
Teamsiin. Esimerkiksi viestit väärässä paikassa olevista vaalijulisteista tulee laittaa sähköpostilla.
Jodelin kaltaisten kanavien huuteluihin työntekijöillä ei ole velvollisuutta puuttua. Ne voi välittää
työntekijöille eteenpäin, jolloin niistä voidaan tarvittaessa tehdä virallinen tiedote.
Lyhyesti:




Vain yksi kanava yhteydenpitoon vaaliliittojen ja ehdokkaiden kanssa.
Kanavan tulee olla virallinen ja työntekijöiden päättämä.
Järjestelyjä koskevista asioista vastaavat työntekijät ja he vain heillä on mandaatti vastata
näitä koskeviin kysymyksiin.

Sanasto
Vaaliviestinnässä esiintyi epäselvyyttä englannin- ja ruotsinkielisen sanaston kanssa. Eri
materiaaleissa esiintyi vaihtoehtoja representative council ja general council sekä delegationsval ja
fullmäktigeval. Oikeat termit ovat representative council ja delegationsval. Tämä johtuu siitä että
osaa materiaalista ei lähetetty AYY:n kääntäjille vaan käännettiin muiden työntekijöiden toimesta
ilman oikolukemista
Popup-äänestyspisteet
Vaikka vaalit käytiin kokonaan sähköisesti, AYY järjesti myös popup-äänestyspisteet
keskustoimistolla ja Otakaari 1:n aulassa. KY järjesti äänestyspisteet Töölössä KY-talon pääaulassa
sekä Mikkelin kampuksella ja Tokyo Arabian kampuksen pääaulassa. Näistä vain AYY:n pisteet olivat
virallisia ja puolueettomia, mutta myös muista äänestyspisteistä tiedotettiin. AYY:n Keskustoimiston
piste oli auki toimistoaikaan klo 12–16 ja Kanditalon äänestyspiste erityisesti lounasaikaan
seuraavasti:






to 2.11. klo 11–13
pe 3.11. klo 11–16
ma 6.11. klo 11–16
ti 7.11. klo 10–13
ke 8.11. klo 10–16 (äänestyksen päättymiseen asti)

Popup-pisteiden tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta vaaleista ja toimia fyysisenä muistutuksena siitä,
että vaalit ovat käynnissä. AYY:n pisteellä oli flyereitä, tarroja ja käyntikortteja sekä tietokone, jolla
pääsi halutessaan äänestämään, katsomaan ehdokkaansa tai tekemään vaalikoneen.
Keskustoimistossa ja Kanditalossa jaettiin myös äänestysporkkanaa eli Äänestin!-haalarimerkkiä.
Äänioikeutensa käyttämisen pystyi todistamaan äänestämällä paikan päällä, screenshotilla tai
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yrittämällä äänestää uudestaan. Keskustoimistolla äänestämässä kävi muutama ihminen, Kanditalon
aulassa kymmenisen henkilöä päivässä.
Ongelma: työntekijäpula. Kanditalon pisteen koordinointia vaikeutti työntekijäpula. Esimerkiksi
kaikki hallituksen jäsenet olivat jäävejä auttamaan asiassa, sillä he olivat ehdolla vaaleissa. Pistettä
piti pääosin vaalityöntekijä sekä tiedottaja, mutta lisäksi KVL:n sihteeri ja puheenjohtaja sekä
työntekijöitä edunvalvonnan puolelta. Ratkaisuehdotus: Ehdotamme ensi vaaleihin KVL:n jäsenten
mobilisaatiota popup-pisteen pitäjinä. Jo yksi puolen päivän vuoro helpottaisi kaikkien muun
taakkaa.
Ongelma: äänestäminen eri kampuksilla. AYY:n rajallisten resurssien vuoksi AYY pystyi järjestämään
Keskustoimiston lisäksi vain yhden äänestyspisteen. Tämä taas asetti muut kampukset eriarvoiseen
asemaan. KY:llä oli resurssit pitää äänestyspisteitä sekä Töölössä että Mikkelissä. Tokyon resurssit
olivat rajallisemmat ja he olisivat kaivanneet AYY:n tukea. Avunpyynnön aikataulusta johtuen AYY ei
kuitenkaan tätä apua pystynyt tarjoamaan, mutta Arabian piste järjestyi lopulta vapaaehtoisvoimin.
Ratkaisuehdotus: Ensi vaaleissa kaikki Arts-opiskelijat ovat toivottavasti muuttaneet Otaniemeen,
mutta Kanditalon lisäksi pistettä voisi miettiä myös toiselle puolelle kampusta. Myös Töölöön olisi
hyvä lähettää AYY:n edustaja, jotta ei näytä siltä, että äänestyspisteellä suositaan jotain vaaliliittoa.
Ongelma: popup-pisteiden ja vaaliliittojen ständien läheisyys. AYY:n äänestyspisteen
puolueettomuuden kannalta muodostui ongelmalliseksi se, että vaaliliitot kampanjoivat
äänestyspisteen läheisyydessä. Ratkaisuehdotus: Sääntöihin tulee kirjata päätös siitä, etteivät
vaaliliitot saa kampanjoida x-metriä tai viereisessä pöydässä AYY:n ständistä. Tällöin popup-pisteen
paikka tulee varata etukäteen ja ilmoittaa siitä vaaliliitoille.
Kaiken kaikkiaan popup-pisteet olivat onnistunut kokeilu nopeasta aikataulusta huolimatta.
Parannusehdotukset pähkinänkuoressa:







Suunnittelu ja tiedotus paljon aikaisemmin.
Porkkanasta (esim. haalarimerkit) tiedottaminen aiemmin ja laajemmin.
KY:n ja/tai Tokyon kanssa tehtävästä yhteistyöstä sopiminen aiemmin.
Pisteet laajemmin kampukselle/kampuksille.
KVL:n jäsenten mobilisointi.
Puolueettomuuden huomiointi.

8.4 Vaalivalvojaiset
Vaalivalvojaiset järjestettiin yhteistyössä KY:n kanssa, sillä KY:n edustajistovaalien tulokset tulivat
samaan aikaan AYY:n edustajistovaalien kanssa. Valvojaiset järjestettiin KY:n Sahalla klo 18–21.
Valvojaisten järjestäminen jäi syystä tai toisesta viime hetkeen. Tällä kertaa vaalien
projektityöntekijä järjesti tilat, tiedottaja ruoat ja edustajiston EPJ yhdessä KY:n kanssa ohjelman.
EPJ:t vetivät illan ohjelman, KVL:n puheenjohtaja esitteli vaalitulokset ja työntekijät hoitivat
tiedotteen lähettämisen toimistolta.
Tapahtuman markkinointi viivästyi myös siksi, että KY:ltä ei saatu vahvistusta vaalivalvojaisten
mainoksen ilmeestä. Lopulta tiedottaja ja AD päätyivät tekemään ilmeen ilman toisen osapuolen
hyväksyntää. Tapahtuma julkaistiin edellisenä päivänä eli tiistaina eikä siitä siksi tiedotettu
viikkotiedotteessa kuin yleisesti.
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Valvojaisiin odotettiin noin 50 osallistujaa. Tapahtumaan tilattiin 200 pitkää sushirullaa, eli 4/henkilö
(tilauksessa saapui 180, työntekijät ottivat näistä toimistolle vielä parikymmentä). Sushi oli nopealla
aikataululla hyvä vaihtoehto, sillä siitä sai sekä kasvis- että sekaversiot, jotka olivat myös
lähtökohtaisesti gluteenittomia ja laktoosittomia. Rullia jäi jonkin verran yli, mutta niitä jaettiin
osallistujille kotiin vietäväksi. Juotavana oli vettä ja skumppaa.
Osallistujat tulivat ja menivät, mutta parhaimmillaan tapahtumassa oli 40 henkilöä. Tämä oli hyvä
osallistujamäärä ottaen huomioon, että tapahtumasta tiedotettiin vasta tapahtumaa edeltävänä
päivänä. Kuulopuheiden mukaan ”sushia ja skumppaa” oli tässä tapauksessa hyvä
markkinointitaktiikka. Facebook-tapahtumaan ilmoittautui osallistuvan 26 henkilöä ja 52 ilmaisi
kiinnostuksensa.
Ongelmaksi muodostui vaalivalvojaisten ajoittuminen samalle päivälle suuren tapahtuman, Polin
Appron kanssa. Tämän takia vaalivalvojaisia suunniteltiin alun perin Helsingin keskustan baariin tai
AYY:n tiloihin. Sahaan päädyttiin kuitenkin siksi, että siellä oli jo valmiiksi KY:n vaalivalvojaiset, jolloin
paikalle oli varmasti tulossa jonkin verran ihmisiä.
Vaalivalvojaisten Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/142570636471494/
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Liite 5: Vaalimainonnan ohjeet kolmikielisenä
Liite 6: Vaalisanktiot kolmikielisenä
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