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1. Sammandrag av rekommendationerna till följande centralvalnämnd









Slå fast valets tidtabell redan på våren
o Välj centralvalnämnd och rekrytera projektarbetare redan tidigare på våren
o Offentliggör kungörelsen om valet tidigare än några dagar före
kandidatnomineringen inleds
o Rösträtt och kandidatur: Röstberättigade i detta val var alla som närvaroanmält sig
senast på universitetets sista officiella anmälningsdag 15.9.2017. Det lönar sig att
överväga en senareläggning av tidsgränsen. Dessutom lönar det sig att beakta att
bestämmelserna om rätten att kandidera finns i AUS stadgar, inte i valordningen.
o Valvakan: Hittills har valet alltid avslutats samma dag som Polin Appro. Denna första
onsdag i november överensstämmer i allmänhet med de andra studentkårernas
sista valdagar. Det lönar sig att utreda om Polin Appro kunde ordnas till exempel den
föregående eller följande dagen så att valvakan skulle bli mera välbesökt. Om det
inte är möjligt gäller det att noggrant tänka över valvakans koncept och huruvida det
är förnuftigt att ordna den överhuvudtaget!
Tydlig arbetsfördelning mellan alla som deltar i valprojektet
Klarläggning av anvisningarna:
o Ifyllningsanvisningarna för kandidatanmälningarna bör göras ännu tydligare.
Dessutom bör man i god tid utreda om anmälningarna kan fyllas i elektroniskt i AUS
eget formulärsystem!
o Tydligare anvisningar om kandidatrekryteringen (vs. anvisningarna för den egentliga
valreklamen)
o AUS stöd till valförbunden: precisera anvisningarna om utlåning av AUS utrustning
o I framtida val lönar det sig att behålla anmärkningen som en form av sanktion, men
så att den inte är ett nödvändigt mellansteg före s.k. tyngre sanktioner påförs i
allvarliga fall.
Behövliga ändringar i valordningen:
o Vissa punkter måste förtydligas, särskilt alla stycken i anslutning till urnval borde
utgöra ett eget kapitel.
o Mer exakta bestämmelser om hanteringen av valfusk bör också övervägas.
Kommunikation
o Tydlig och enhetlig terminologi (+genomgång av termerna i språkversionerna!)
o För att undvika missförstånd ska kommunikationen till valförbunden gå genom AUS
kommunikationssektor eller centralvalnämndens sekreterare.
o Valmaterialet bör planeras och beställas redan på våren för att maximera
synligheten.
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2. Delegationsvalet 2017
2.1 Allmänt
I Aalto-universitetets studentkårs delegationsval valdes studentkårens högsta beslutande organ, en
delegation med 45 medlemmar, för åren 2018–2019. I valet ordnades inga separata
förhandsröstningsdagar, utan den sammanhängande röstningstiden var 31.10–8.11.2017.
Röstningen genomfördes helt och hållet elektroniskt på adressen http://vaalit.ayy.fi/.
Röstberättigade var alla personligen närvarande medlemmar i studentkåren som senast fredagen
den 15 september 2017 närvaroanmält sig vid Aalto-universitetet. Valbara, dvs. berättigade att ställa
upp som kandidater var även de studentkårsmedlemmar som frånvaroanmält sig.

2.2 Centralvalnämndens sammansättning
År 2017 hade centralvalnämnden följande sammansättning:
Iiro Lehtiniemi
Mikko Niemeläinen
Heikki Hynynen
Akseli Konttas
Juho Pyörny
Joonas Tietäväinen
Sami Mustonen

ordförande
vice ordförande

ersättare

Expertmedlemmar:
Johanna Pietiläinen
Katarina Vesikko
Jukka Karvonen

sekreterare, förvaltnings- och personalchef
kommunikationssakkunnig
IT-sakkunnig
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3. Kandidater, valkampanj och resultat
3.1 Kungörelse om val
Kungörelsen om valet (bilaga 1) offentliggjordes på tre språk 28.8.2017. Kungörelsen inkluderade
uppgifter om förrättandet av förhandsröstning och egentliga valdagar, mottagandet av
valhandlingar, tidpunkten och platserna för offentliggörandet av kandidatlistan samt uppgifter om
startdatumet för valreklam, dvs. de punkter som anges i 11 § i valordningen. Kungörelsen om valet
fanns till påseende på följande platser:
1.
2.
3.
4.

På Aalto-universitetets studentkårs officiella anslagstavla (Otsvängen 11, Esbo)
På Aalto-universitetets studentkårs webbplats (http://ayy.fi/vaalit)
På Aalto-universitetets campus i Otnäs (Otsvängen 1, Esbo)
I huvudbyggnaden vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur
(Tavastvägen 135 C, Helsingfors)
5. I huvudbyggnaden vid Aalto-universitetets handelshögskola (Runebergsgatan 14–16,
Helsingfors)
6. På Aalto-universitetets campus i S:t Michel

3.2 Kandidatnominering
Kandidatnomineringen pågick enligt kungörelsen om valet 4.9–2.10.2017. I valet kandiderade 274
personer, vilket även denna gång var färre än i det föregående valet (2015: 307 kandidater, 2013:
323 kandidater). Sammanlagt 13 valförbund deltog. Av dessa hörde 11 till någon av de tre
valringarna.
Kandidatantal enligt valring och valförbund 2017:
Valring: Jämerä Ratas 152 (2015: 144)
CHEM 18 (2015: 21)
Luja 45 (2015 under namnet Konergia)
LUOVA 20 (2015: 19)
Polytekarna 17 (2015: 18)
SCIsma 30 (2015: 36)
Voltti 22 (2015: 24)
Valring: Kylterirengas 75 (2015: 94)
Kylterirengas Töölö 34 (2015: 42)
Kylterirengas Otaniemi 36 (2015: 41)
Kylterirengas Mikkeli 5 (2015 under namnet Force Majeure)
Valring: Vapaus valita – Freedom to Choose 19 (NY)
Oikea Aalto 14 (NY)
Piraatit 5 (NY)
Valförbund:
Pro Arte 8 (2015: 7)
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Valförbund:
Vihreämpi Aalto 20 (2015: 37)

Enligt 10 § 3 mom. i valordningen fick kandidaterna tre vardagar på sig att korrigera bristfälliga
uppgifter i kandidatanmälan och i avtalen om valförbund eller valringar. Deadline för att återta
kandidaturen enligt 5 § 5 mom. i valordningen var 6.10.2017 kl. 16. Därefter sammanträdde
centralvalnämnden och lottade ut kandidatnumren. Jämfört med det föregående valet fungerade
den här processen betydligt bättre, och inget onödigt pappersarbete eller överflödiga
sammanträden behövdes som mellansteg. Antagligen hjälpte den valtidtabell som fanns på
valwebbplatsen och som skickats till valförbunden, och där kandidaterna enkelt kunde kontrollera
de viktiga datumen.
Kandidatlistan lades fram för påseende enligt 11 § 5 mom. 9.10.2017 på samma ställen som
kungörelsen om valet.
Efter att kandidatnomineringen avslutats blev studentkåren kontaktad av en person som på grund av
sin fortbildningsstatus inte kunnat gå med i studentkåren och ställa upp i valet, men som gärna hade
gjort det. Flera olika personer diskuterade i flera omgångar med den här personen, men eftersom
AUS medlemskriterier är tydliga gick det inte att ändra på situationen trots att personen gärna hade
gjort det.

3.3 Kandidatanmälningar
Kandidatanmälningsblanketten (bilaga 2), avtalet om valförbund (bilaga 3) och avtalet om valring
(bilaga 4) upprättades på tre språk så att inga separata språkversioner behövdes. Blanketterna fanns
tillgängliga på valets webbplats på adressen http://www.ayy.fi/vaalit/. Vid kandidatnomineringen
användes, med smärre ändringar, samma blankettmallar som år 2013 och 2015 med den skillnaden
att man nu försökt stryka all onödig information från blanketten. Sedan december 2015 kräver
valordningen inte längre ett separat ombud för varje kandidat, och kandidatanmälan kunde därför
undertecknas av valförbundets ombud. I fortsättningen kunde också ombudets ersättare införas som
möjlig undertecknare. Avtalet om valring kunde undertecknas för valförbundets räkning av
valförbundets ombud eller ombudets ersättare. Den utvidgade underteckningsrätten var en klok
åtgärd som underlättade valförbundens arbete. Inför kommande val finns det skäl att utreda
möjligheten till elektroniska formulär eftersom AUS formulärsystem uppenbarligen skulle möjliggöra
att inloggning/användarverifiering krävs för att fylla i blanketten.
Utöver att fylla i avtalet om valförbund ombads valförbunden liksom år 2015 lämna in uppgifter om
kandidaterna även i en Excelmall med namnen på valförbundets kandidater, deras e-postadresser
och det önskade kommunikationsspråket. Denna mall underlättade betydligt behandlingen av
blanketterna, som utfördes av centralvalnämndens sekreterare.

3.4 Valreklam & sanktioner
Centralvalnämnden fattade beslut om reglerna för valreklamen på sitt möte 4/2017 28.8.2017
(bilaga 5). Det var tillåtet för valförbunden och valringarna att göra reklam för att rekrytera
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kandidater fram till den 2 oktober 2017 kl. 13. Därefter var den egentliga valreklamen tillåten från
och med måndagen den 2 oktober 2017 kl. 13.01. Reklamplacerarna skulle avlägsna sina reklamer
senast onsdagen den 15 november 2017 kl. 23.59.
I år utarbetades rätt entydiga anvisningar för valreklamen, även om den separata reklamen för att
rekrytera kandidater och gränserna för den väckte frågor. Det gäller att precisera detta i kommande
val. I övrigt fick centralvalnämnden inga klagomål om felplacerad reklam, eftersom valförbunden
övervakade varandra i valchefernas telegramgrupp så att många felplacerade valreklamer kunde
plockas bort innan några klagomål hann göras. Om samma förfarande används i kommande val
torde allt fungera fint.
De valsanktioner och riktlinjer för användningen av dem som godkändes på mötet 4/2017 (bilaga 6)
skiljde sig bara på en punkt från tidigare val. I år ville centralvalnämnden infoga en sanktion i form av
en anmärkning som ”--ges till en kandidat, ett valförbund eller en valring när aktören i fråga i
samband med valet oavsiktligen eller i övrigt lindrigt brutit mot valordningen eller
centralvalnämndens kompletterande eller tolkande bestämmelser.”
Endast en anmärkning gavs till en enskild kandidat efter att röstningen redan avslutats eftersom
centralvalnämndens ordförande fick en rapport om misstänkt köp av röster. Centralvalnämnden
utredde ärendet genom att diskutera saken med kandidaten och valchefen för kandidatens
valförbund. På basis av diskussionerna har inget brott begåtts, men eftersom det är fråga om en
särskilt tanklös valreklam beslutade centralvalnämnden att ge kandidaten en anmärkning.
Dessutom framkom under röstningen en s.k. motreklam till ett valförbunds reklamer, där
valförbundets identitet och visuella material hade använts för att sprida ett rasistiskt budskap och
andra värderingar som står i strid med valförbundets. De berörda gjorde en polisanmälan och
situationen utreddes. Enligt de uppgifter som AUS aktörer tagit del av har inga skyldiga gripits.
I övrigt förlöpte röstningstiden utan större störningar.
I kommande val lönar det sig att behålla anmärkningen som en form av sanktion, men så att den inte
är ett nödvändigt mellansteg före s.k. tyngre sanktioner påförs i allvarliga fall.

3.5 Valresultatet
Centralvalnämnden konstaterade vid rösträkningen att antalet röstberättigade i valet var totalt 13
542 personer. Antalet avgivna röster var totalt 4 559. Valdeltagandet i hela valet var 33,67 %, vilket
var 3,51 procentenheter högre än år 2015.
Nedan en förteckning över antalet personer som röstat samt valdeltagandet enligt årskurs och
högskola:
Årskurs Antal röstande Valdeltagande
N
991
20,91 %
2013
477
39,13 %
2014
612
40,21 %
2015
764
41,08 %
2016
807
40,41 %
2017
908
41,20 %
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Antal röstande

Valdeltagande

478
1371
430
571
758
950

20,76 %
43,52 %
43,09 %
29,55 %
29,43 %
36,89 %

Högskola
ARTS
BIZ
CHEM
ELEC
ENG
SCI

De högskolespecifika rösternas antal är en färre än det totala antalet röster. Det här beror på att
uppgiften om högskolan inte är tillgänglig för sammanlagt åtta personer bland de röstberättigade. Av
dessa åtta har endast en röstat, vilket således är orsaken till att ”röster fattas” från
högskoleuppgifterna.
Valringen Jämerä Ratas fick enkel majoritet med 2 439 röster och lyckades därmed få 25
delegationsplatser. Den nya valringen Vapaus valita – Freedom to Choose fick två (2) platser i
delegationen.
Två av valförbunden fick sju (7) platser vardera i delegationen. De här förbunden var SCIsma och
Kylterirengas Otaniemi. Oikea Aalto fick två (2) platser och är därmed ett nytt valförbund i
delegationen. Vihreämpi Aalto tappade mer än hälften av sitt understöd jämfört med valet 2015, då
det fick sex (6) platser jämfört med två (2) i den nuvarande delegationen. Iida Palosuo från Pro Arte
var den kandidat som fick flest röster (74).
Enligt det fastställda valresultatet är platsfördelningen i delegationen följande (ändring jämfört
med 2015):
Valring: Jämerä Ratas 25 (2015: 22)
CHEM 4 (+1)
Luja 3 (Konergia: -1)
LUOVA 4 (0)
Polytekarna 3 (+1)
SCIsma 7 (+1)
Voltti 4 (+1)
Valring: Kylterirengas 14 (2015: 14)
Kylterirengas Töölö 6 (0)
Kylterirengas Otaniemi 7 (+1)
Kylterirengas Mikkeli 1 (Force Majeure: -1)
Valring: Vapaus valita – Freedom to Choose 2 (NY)
Oikea Aalto 2 (+2)
Piraatit 0 (0)

Valförbund:
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Pro Arte 2 (0)
Valförbund:
Vihreämpi Aalto 2 (-4)

4. Röstning
4.1 Röstningssystemet
Det elektroniska röstningssystemet WebVoter som Aalto-universitetets studentkår (AUS) använt
tidigare lämpade sig inte längre utan betydande uppdateringar för röstningen. Systemet i fråga togs i
bruk år 2004 och understöder inte längre de nuvarande versioner av programservern (JBoss/WildFly)
i bakgrunden.
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) tog i sitt delegationsval 2016 i bruk ett nytt
elektroniskt valsystem som utvecklats för deras behov. Systemets egenskaper motsvarar också AUS
behov och uppfyller kraven på ett elektroniskt valsystem enligt AUS valordning. Systemet har en
MIT-licens som gör det möjligt att fritt ta det i bruk.
Nixu Oyj har också utfört en informationssäkerhetsbedöming av HUS valsystem. Samma system
kunde användas i AUS val med enbart text- och utseendeändringar som inte krävde någon ny
bedömning. Informationssäkerhetsbedömningen baserade sig delvis på Dual Control-principen som
dokumenterats i systemet och som motsvarar den som AUS tidigare använt. På grund av detta måste
centralvalnämnden utse två ADB-ansvariga som gemensamt ansvarade för att administrera det
elektroniska valsystemet.
Centralvalnämnden beslutade därmed redan på sitt första möte att
1. Om delegationsvalet 2017 genomförs helt eller delvis elektroniskt används HUS elektroniska
valsystem.
2. Den informationssäkerhetsbedömning som Nixu Oyj genomfört för systemet uppfyller kravet på
en säkerhetsgranskning enligt 15 § i valordningen.
3. AUS IT-sakkunniga, informatören och centralvalnämndens sekreterare genomför de behövliga
ändringarna i systemets texter och utseende.
Centralvalnämnden valde IT-sakkunniga Jukka Karvonen och centralvalnämndens medlem Joonas
Tietäväinen till ADB-ansvariga på sitt möte 3/2017 (30.5.2017).
Därtill fattade centralvalnämnden redan på sitt möte 2/2017 ett principbeslut om att förrätta
delegationsvalet 2017 helt och hållet elektroniskt. Detta för att valförberedelserna och särskilt de
elektroniska röstningsarrangemangen därigenom kunde framskrida smidigt redan under sommaren
2017.

9

4.2 Systemets funktion
I den elektroniska röstningen användes det elektroniska röstningssystem som Studentkåren vid
Helsingfors universitet (HUS) utvecklat. Röstningssystemet fungerade huvudsakligen problemfritt,
men under den sista röstningsdagen rapporterades inloggningsproblem under natten. Loggen visar
att det inte gick att logga in klockan 00.00–02.00 på natten. Orsaken var uppenbarligen ett fel i
användargränssnittet i anslutning till ändring av tidszonen. Samma problem förekom i
studentkårsvalet vid Villmanstrands tekniska universitet. I det val som HUS ordnade ett år tidigare
upptäcktes inte felet eftersom röstningen bara var öppen dagtid. Problemet gällde endast
inloggningen i användargränssnitten, och bakgrundssystemet har fungerat korrekt.
Systemutvecklaren har uppgett att felet korrigeras inför HUS val nästa år.
Samma system används numera av flera studentkårer och det är värt att överväga att utveckla ett
gemensamt röstningssystem på den grunden t.ex. inom ramen för FSF. Tekniska administratörer
skulle då utses för systemet och de skulle ansvara för systemets funktion i enlighet med Dual
Control-principen. Väljarna skulle administreras genom nätgränssnittet med varje studentkårs egna
Dual Control-koder.

5. Kandidattestet
5.1 Frågor
Tio av frågorna i kandidattestet var som vanligt riksomfattande frågor från Finlands studentkårers
förbund (FSF). Studentkårerna har möjlighet att lägga till 10 egna frågor så att det totala antalet
frågor är 20. Centralvalnämnden bearbetade AUS egna frågor under sommaren och godkände dem
på sitt möte 5/2017 (13.9.2017). Av dessa sammanställdes frågorna i AUS kandidattest (bilaga 7).
Frågetyperna var flervalsfrågor och frågor med en glidande svarsskala från helt av samma åsikt till
helt av annan åsikt. FSF hade på förhand bestämt att studentkårerna bara fick ha tre flervalsfrågor
och att resten av frågorna skulle ha en glidande svarsskala. Detta för att svarsskalan var mer exakt
och enligt ZEF utförde matchningen av väljare och kandidat på ett bättre sätt. Här gjordes inga
undantag, varför AUS egna utkast till frågor bearbetades något innan de slutliga frågorna godkändes.
Allmänt taget hade flervalsfrågor ur centralvalnämndens synvinkel varit ett bättre alternativ, men
ZEF och FSF rekommenderar en glidande skala från 1 till 100 eftersom de olika studentkårernas data
bör vara jämförbara. AUS frågor ställdes med en svarsskala från 1 till 5 eftersom skalan 1–100
upplevdes alldeles för bred. Enligt responsen från väljarna upplevde även de att AUS alternativ var
bättre än FSF:s. Kandidattestet blev mer exakt ju fler frågor som besvarades. Kandidattestet räknade
alltså en matchning för varje fråga för alla kandidater, och kandidaten ringades in mer exakt för varje
besvarad fråga.

5.2 Funktion
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Även denna gång levererade FSF kandidattestet på riksnivå till alla studentkårer och testet var också
den här gången utarbetat i samarbete med ZEF. Under tidigare år har det förekommit en hel del
problem med kandidattestet främst i fråga om frågeställningarna, lösandet av problem och själva
testets funktion, så inför det här valet hade FSF och ZEF försökt förbättra olika egenskaper. Syftet
med till exempel det minskade antalet flervalsfrågor var att förbättra överensstämmelsen mellan
kandidater och väljare, då spridningen i flervalsfrågorna ökat jämfört med tidigare år.
De tidigare problemen hade huvudsakligen tacklats och den här gången fungerade kandidattestet
åtminstone på admin-sidan rätt bra. FSF och ZEF ordnade en utbildning för huvudanvändarna redan i
augusti, och gav dessutom skriftliga anvisningar om användningen när valet närmade sig. Dessutom
hade ZEF en chattjour som var till rätt stor hjälp i situationer som måste lösas snabbt.
Det är åtminstone möjligt att bädda in ZEF:s kandidattest på den egna webbplatsen, även om det då
är osäkert om det fungerar t.ex. på mobila enheter. I det här valet saknades tid och resurser för att
testa kandidattestets funktion, så det vore bra om den här egenskapen kunde testas inför
kommande val. Placeringen av kandidattestet på AUS egen webbplats skulle kanske bättre styra
användaren till att bläddra i den övriga informationen om valet.
ZEF överlät en större Excelfil med de svar som kandidaterna fyllt i. Med hjälp av uppgifterna var det
möjligt att följa upp skillnaderna mellan kandidaternas och valförbundens svar och betoningar ännu
mer exakt än i kandidattestet, vilket i några alumners och Exceltrollkarlars händer gav upphov till
valanalyser som var till nytta och nöje för hela gemenskapen.

6. Kommunikation
6.1 Delegationsvalets projektarbetare
Frågan om att anställa en projektarbetare diskuterades redan under våren främst med
delegationens presidium och generalsekreteraren, men då ansågs det inte finnas något behov. På
hösten visade det sig att arbetsmängden var så stor att man beslutade att anställa en separat
visstidsanställd projektarbetare på deltid för att sköta särskilt uppgifter i anslutning till
kommunikationen om valet.
Projektarbetaren fick bl.a. i uppgift att göra upp/komplettera och genomföra en
kommunikationsplan för valet, producera innehåll för de sociala medierna, administrera
marknadsföringen i de sociala medierna, hålla kontakt med valförbunden och ämnesföreningarna
kring valets teman, ordna valvakan och sammanställa ett infopaket för väljarna om delegationsvalets
betydelse.
Uppdraget var endast ledigförklarat i en vecka på grund av den strama tidtabellen. Under den tiden
inkom fyra ansökningar och en lämplig person hittades för uppgiften.
Projektarbetaren inledde slutligen arbetet först den 21 september 2017 och arbetade fram till slutet
av november. Med tanke på fortsättningen vore det bra om projektarbetaren kunde börja redan på
våren för att på ett bättre sätt kunna anvisas projekthanteringsuppgifter i stället för enbart
kommunikationsrelaterade uppgifter.
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6.2 Kommunikation & anskaffningar
6.2.1 Pressmeddelanden
6.7 Valsidorna uppe nu!
https://ayy.fi/vaalit/valsidorna-uppe-nu/?lang=sv
4.9 Kandidatuppställningen i AUS delegationsval har börjat
https://ayy.fi/vaalit/de-officiella-webbsidorna-for-delegationsvalet-publicerades-i-junikandidatuppstallningen-sker-under-hosten-och-sjalva-valet-forrattas-i-november-du-kan-anmaladig-som-valchef-for-ett-nuvarande-ell/?lang=sv
7.9 Kandidatanmälan och avtal om koalition och valring är tillgängliga
https://ayy.fi/vaalit/kandidatanmalan-och-avtal-om-koalition-och-valring-ar-tillgangliga/?lang=sv
13.9 Centralvalnämnden uppdaterade kungörelsen om val
https://ayy.fi/vaalit/centralvalnamnden-uppdaterade-kungorelse-om-val/?lang=sv
28.9 Delta i studentkårens verksamhet – ställ upp i delegationsvalet! (inspirationsbrev och infopaket
för potentiella kandidater)
https://ayy.fi/vaalit/delta-i-studentharens-verksamhet-stall-upp-i-delegationsvalet/?lang=sv
3.10 Frågor på AUS:s kandidattest har kommit ut
https://ayy.fi/vaalit/fragor-pa-auss-kandidattest-har-kommit-ut-2/?lang=sv
9.10 274 kandidater i AUS femte delegationsval
https://ayy.fi/vaalit/274-kandidater-i-aus-femte-delegationsval/?lang=sv
18.10 Kandidattestet klart för kandidaterna
https://ayy.fi/vaalit/kandidattestet-klart-for-kandidaterna/?lang=sv
26.10 Kandidattestet är ute!
https://ayy.fi/vaalit/kandidattestet-ar-ute/?lang=sv
26.10 Varför lönar det sig att rösta? (inspirationsbrev och infopaket för väljare)
https://ayy.fi/vaalit/varfor-ska-jag-rosta/?lang=sv
30.10 AUS delegationsval 2017 har börjat – nu kan du rösta!
https://ayy.fi/vaalit/aus-delegationsval-2017-har-borjat-nu-kan-du-rosta/?lang=sv
2.11 AUS fördömer skadegörelse mot valreklam i delegationsvalet
https://ayy.fi/vaalit/aus-fordomer-skadegorelse-mot-valreklam-i-delegationsvalet/?lang=sv
2.11 Popup röstningsställer på kampus!
https://ayy.fi/vaalit/popup-rostningpunkter-pa-kampus/?lang=sv
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8.11 Äänestysjärjestelmässä havaittiin yöllinen katko (på finska)
https://ayy.fi/vaalit/aanestysjarjestelmassa-havaittiin-yollinen-katko/
8.11 AYY:n edustajistovaalien äänestysprosentti nousi – äänestäneitä 33,67 % (resultat, på finska)
https://ayy.fi/vaalit/ayyn-edustajistovaalien-aanestysprosentti-nousi-aanestaneita-3367/

6.2.2 Valtidtabellen på webbplatsen & till valcheferna
Tidtabellen för valet publicerades på AUS valwebbplats (ayy.fi/vaalit) och skickades separat till
valcheferna per e-post. Tidtabellen var i stora drag följande, även om det blev en del ändringar i
datumen:
15.9.2017 Den som betalat sin medlemsavgift senast vid denna tidpunkt är röstberättigad
4.9–2.10.2017 Kandidatnomineringen pågår
2.10–8.11.2017 Valreklam är tillåten
5.10 kl. 23.59 Deadline för komplettering av bristfälliga uppgifter i kandidatanmälningar, avtal om
valförbund eller valringar 3 vardagar efter att kandidatnomineringen avslutats (10 § 3 mom. i
valordningen)
6.10 kl. 16.00 Deadline för att återta kandidaturer (5 § 5 mom. i valordningen)
6.10.2017 Centralvalnämnden fastställer kandidatlistan och lottar ut kandidatnummer
9.10.2017 Kandidatlistan läggs fram för påseende (11 § 5 mom. i valordningen)
9.10.2017 Deadline för affischbeställningar
20.10.2017 kl. 00.00 Deadline för anmärkningar om kandidatlistan (11 § 5 mom. i valordningen)
25.10.2017 Kandidattestet stängs för kandidaterna
26.10.2017 Kandidattestet öppnas för väljarna
30.10 – 8.11.2017 Röstning (se närmare tider på vaalit.ayy.fi)
8.11.2017 Rösträkning
10.11.2017 Kontrollräkning & fastställande av resultatet (41 § i valordningen)
15.11.2017 Reklamplacerarna ska avlägsna sina reklamer
Stöd till valförbunden
8.11.2017 sista användningsdagen för beviljade bidrag, anvisningar utfärdas separat

6.2.3 Trycksaker

Kungörelse om val
(tryckt i egen skrivare)
Allmän valaffisch
Flygblad
Visitkort
Dekaler
Halarmärken

Beställt

Överskott (cirka)

Pris (inkl. moms)

250
2500
2500
3x1000 = 3000
2000

0
1200
1100
800
1000

57€
55€
17€
273€
943€

Material gavs också till valförbunden för utdelning. De mängder som anges i tabellen är överskottet
från kontoret och beaktar inte det material som blivit över hos valförbunden.
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Mängden överblivna trycksaker (bilaga 8) är stor, men åtgången var god under valveckan. Om
materialet beställts och utdelningen inletts tidigare hade mängden varit rimlig. Dekaler, nålar och
annat allmänt material borde kunna delas ut redan under höstens evenemang och särskilt till
förstaårsstudenterna.
Den här gången tryckte vi förutom länken också en scanningsbar QR-kod på flygblad och visitkort.
Idén skulle ha fungerat om vi haft rätt QR-kod – men koden fungerade inte på grund av ett problem
med http- och https-prefixen. När länken skrivs in i adressfältet leder den till rätt https-adress. I
materialet hade länken försetts med prefixet http, som webbläsaren inte kunde koppla till httpsadressen.
Halarmärket Äänestin (jag röstade) fungerade som ett trevligt incitament för väljarna. De kom dock
fram först på måndagen efter att röstningssystemet öppnats, och därför kunde de marknadsföras
först efter att en del redan hunnit rösta. Ett intyg över röstning krävdes för att få halarmärket, i form
av till exempel en skärmdump eller ett försök att rösta på nytt. Det här förvirrade väljarna –
antagligen eftersom anvisningarna kommit sent och informatören som inte var röstberättigad själv
inte hade möjlighet att kontrollera saken. Allt som allt var halarmärkena ändå en bra sak eftersom
de som hämtade märken var entusiastiska över dem. Men märkena måste marknadsföras mer, delas
ut på fler ställen och med tydligare kriterier.
Det föreslogs att halarmärkena ska delas ut av valförbunden. Den här gången blev det inte så på
grund av farhågor om att det kunde påverka röstningsbeteendet. Därför fick valförbunden endast
dela ut allmänt material, inte belöningar i form av halarmärken.

7. Bokslut
För delegationsvalet budgeterades 5 200 euro för år 2017.
Allmänt taget har övergången till elektroniskt val betydligt minskat studentkårernas utgifter för
valet. AUS använde ett elektroniskt valsystem för tredje gången i följd och kan således inte tala om
besparingar av den särskilda orsaken.
I år användes mer pengar än tidigare år för valmaterial. För valet 2017 budgeterades medvetet stöd
för valförbunden, vilket med undantag av valaffischerna inte förekommit i tidigare val. Nu beställdes
utöver valaffischerna även dekaler, halarmärken för dem som röstat, visitkort med QR-koden till
valwebbplatsen samt flygblad med allmän information. Det här kostade totalt 1 500 euro.
Dessutom fick valförbunden på AUS bekostnad rullvepor, kandidatrekryteringsaffischer och
kandidataffischer, möjligheten att boka en lokal gratis (främst bastur med undantag av Smökki och
Strandbastun med sina baljor) samt 50 € för t.ex. kampanjservering (med undantag av alkohol och
tobaksprodukter). I slutändan valde rätt få valförbund att utnyttja den här möjligheten till
ekonomiskt stöd. Sammanlagt fanns 13 valförbund vilket innebär 650 € i ekonomiskt stöd. Dessutom
användes cirka 1 200 € för andra stödutgifter för valförbunden.
För att öka synligheten på campusområdet beslutade centralvalnämnden att beställa,
förhoppningsvis som en långsiktigare anskaffning, tre stycken affischställningar för utomhusbruk
som också kan användas i framtida val (om de stulna fanerdelarna ersätts med nya). De kostade 720
€.
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Valvakan inklusive mat och dryck kostade 180 euro. Eftersom valvakan ordnades i samarbete med KY
kostade lokalen ingenting.
Totalt sett var budgeten lagom stor. Med beaktande av att valdeltagandet steg finns det skäl att
minnas att synligheten ökar just med olika typer av trycksaker.
Utfallet i mitten av december var totalt 5 473,82 euro. Detta borde inkludera alla kostnader, vilket
betyder att budgeten överskreds med nästan 300 euro.

8. Projektets förlopp & samordning
8.1 Genom centralvalnämndens möten
VÅREN 2017
Projektet AUS delegationsval 2017 inleddes våren 2017 med att centralvalnämnden tillsattes. AUS
styrelse ledigförklarade posterna i centralvalnämnden på sitt möte 10/2017 (21.2.2017) för tiden
21.2–6.3.2017. Vid utgången av ansökningstiden hade endast en ansökan inkommit, och styrelsen
beslutade därför på sitt möte 14/2017 (7.3.2017) att förlänga ansökningstiden till 27.3.2017. Under
den förlängda ansökningstiden inkom ytterligare fem ansökningar, och en sjätte strax efter utgången
av ansökningstiden. Styrelsen tillsatte på sitt möte 18/2017 (28.3.2017) centralvalnämnden för att
ordna valet. Styrelsen utnämnde en ordförande, fem medlemmar och en ersättare.
Centralvalnämnden inledde sitt arbete med ett möte 19.4.2017 (nästan en månad senare än inför
det föregående valet) där nämnden konstituerade sig, godkände sin arbetsordning, kallade
expertmedlemmar från AUS organisation, gick igenom en preliminär projektplan och det
beredningsarbete som AUS anställda och delegation dittills utfört med tanke på valet. Dessutom
beslutade centralvalnämnden att som ersättning för valsystemet WebVoter som tidigare använts i
den elektroniska röstningen i AUS delegationsval ta i bruk det elektroniska valsystem som
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) lanserat i sitt delegationsval 2016. Samtidigt fick
centralvalnämnden en introduktion i det elektroniska röstningssystemet av AUS IT-sakkunniga Jukka
Karvonen.
I likhet med det föregående valet gjordes en projektplan upp i början av valprojektet och
uppdaterades på vårens sista möte. Projektplanen var till stor hjälp för att föra projektet framåt
eftersom den innehöll en sammanställning av vilka beslut centralvalnämnden måste fatta när. På så
sätt glömde eller fördröjde nämnden inga nödvändiga, viktiga eller nyttiga åtgärder med tanke på
valet. Liksom under valet två år tidigare hade tider för extra möten bokats in under valhösten, men
behövde inte utnyttjas. Dessutom tidigarelades behandlingen av vissa ärenden när experternas
kalendrar tillät det, och på så sätt kunde höstens arbetspensum spridas ut över en längre tid.
Det är väsentligt att centralvalnämnden godkänner en arbetsordning, eftersom centralvalnämndens
arbetssätt inte fastställs någon annanstans i AUS regelverk. Som arbetsordning år 2017 godkändes
en version av centralvalnämndens arbetsordning från år 2015 som uppdaterats med nämndens
förbättringsförslag.
På sitt andra möte den 11 maj fastställde centralvalnämnden datumen för valdagarna (med stöd av
valordningen) och beslutade att precisera klockslagen i samband med kungörelsen om valet. AUS
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valordning som uppdaterats år 2016 möjliggör att valet helt eller delvis genomförs som urnval
genom delegationens beslut på förslag av centralvalnämnden. För att säkerställa valförberedelsernas
tydlighet fattade centralvalnämnden på sitt andra möte ett principbeslut om att valet förrättas helt
och hållet elektroniskt. På så sätt kunde alla förberedelser koncentreras på ett elektroniskt valsätt.
Dessutom godkände centralvalnämnden en visuell profil för valet och en anvisning om webbplatsen
för valet, för att kunna inleda marknadsföringen redan under sommaren.
Besluten om valdagarna fattades avsiktligt i god tid för att underlätta schemaläggningen av hösten
och kunna inleda valkommunikationen redan under våren med korrekt information. Höstens
tidtabell diskuterades utifrån ett utkast. Vi rekommenderar starkt att valdatumen schemaläggs
redan på våren eftersom stadgarna och valordningen föreskriver flera synnerligen långa mellanrum
mellan valets olika skeden. Det är viktigt att beakta dessa i tid för att man inte ska glömma bort
någon väsentlig åtgärd redan i början av hösten.
Mellan sitt andra och sitt tredje möte fick centralvalnämnden utbildning i valrelaterade ärenden på
allmän nivå av ordföranden för centralvalnämnden 2015, Hamilkar Bergroth. Utöver den allmänna
utbildningen om valet utförde centralvalnämnden en riskanalys av valet. Utifrån de största riskerna
som identifierats beslutade centralvalnämnden att utveckla sina verksamhetssätt. Den här typen av
utbildning är definitivt nyttig för centralvalnämnden eftersom alla känner till val som en del av det
demokratiska systemet, men endast få känner till detaljerna och de grundläggande principerna.
På centralvalnämndens tredje möte den 30 maj uppdaterades den projektplan som godkänts på det
första mötet. Utkastet till valaffischens innehåll, bestämmelserna om valreklam och sanktionerna för
överträdelser samt anskaffningen av valmaterial och stödet till valförbunden diskuterades. Utöver
detta utnämndes övervakare för det elektroniska valet och ett förfarande enligt Dual Controlprincipen fastställdes för övervakningen. Därtill ställde centralvalnämnden upp tre mål för valet:
1. Valet ska synas och höras (målsatt valdeltagande på 40 procent och minst 350 kandidater) a)
det målsatta valdeltagandet uppnåddes inte utan valdeltagandet stannade på 33,67 procent.
Valdeltagandet ökade med 3,51 procentenheter jämfört med föregående val. Satsningen på
valets synlighet var större än i det föregående valet i och med att man anställde en
projektarbetare för att marknadsföra valet och delegationens presidium hade ett eget
projekt för att öka valdeltagandet och valets synlighet.
2. Trespråkighet (oavsett roll är det lika lätt att delta i valet både på finska, svenska och
engelska, dessutom satsar vi på engelskspråkiga valsidor och material för att bättre nå
utländska studerande) a) Allt officiellt informationsmaterial om valet fanns tillgängligt på tre
språk. Förvaltningsmaterialet finns tillgängligt enbart på finska. b) Tidvis fördröjdes
översättningen av informationsmaterialet på webbplatsen, men alla väsentliga
meddelanden fanns tillgängliga på tre språk inom rimlig tid med beaktande av den
brådskande publiceringen av vissa meddelanden på originalspråket. c) Fel och brister i
valsystemets översättningar framkom efter att röstningen inletts och korrigerades.
3. Jämlik behandling av alla campus a) Det elektroniska röstningssystemet garanterade lika
möjligheter för studenterna på alla campus att rösta i valet. Även AUS material i
pappersform (affischer o.dyl.) skickades förutom till huvudstadsregionens campus också till
S:t Michelfilialen.
Sommaren 2017
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Efter vårens arbete blev sommarens uppgift att bereda olika dokument enligt de ansvarsområden
som fördelats. Under sommaren höll centralvalnämndens ordförande och sekreterare tät kontakt
kring valförberedelserna.
Centralvalnämndens enda evenemang under sommaren var idémötet kring frågorna i
kandidattestet, som ordnades den 3 juli och där slutligen endast två av nämndens medlemmar
deltog. På mötet skisserades utgående från nya idéer och frågorna i tidigare val 12 frågor som skulle
utgöra grunden för AUS egna frågor i kandidattestet.
Under sommaren inledde en av centralvalnämndens medlemmar sin militärtjänstgöring och var
därför förhindrad att närvara vid mötena under resten av projekttiden.
Hösten 2017
På höstens första möte (KVL 4/2017) 28.8 godkände centralvalnämnden kungörelsen om valet samt
mallarna för kandidatanmälan och avtalen om valförbund och valringar. Nämnden antecknade också
för kännedom de utkast till kandidattestfrågor som utarbetats under sommaren. På mötet
godkändes bestämmelserna om valreklamen som förberetts på ett möte med universitetets
representanter. Efter bestämmelserna godkändes sanktionerna för överträdelser av dessa.
På sitt femte möte 13.9 godkände centralvalnämnden AUS frågor för kandidattestet och det brev
som skickas till de röstberättigade samt fastställde det stöd som AUS ger valförbunden. I den
kungörelse om valet som godkänts på det föregående mötet upptäcktes en motstridighet i
förhållande till AUS valordning och centralvalnämnden uppdaterade kungörelsen så att den
överensstämde med valordningen.
Centralvalnämndens sjätte möte hölls 6.10 dvs. fyra dygn efter att kandidatnomineringen avslutats.
Motiveringen för tidpunkten var att kandidaterna enligt valordningen har tre dygn på sig att dra
tillbaka sin kandidatur. I och med den här mötestidpunkten kunde man undvika tomma nummer på
kandidatlistan till följd av att kandidater dragit sig ur. På mötet godkände nämnden
kandidatanmälningarna och valförbundens och valringarnas avtal, lottade ut valförbundens och
valringarnas ordningsföljd och fastställde kandidatnumren.
Centralvalnämnden höll ännu ett möte innan röstningen inleddes. På mötet 26.10 preciserade
centralvalnämnden sina anvisningar om valreklam i fråga om popup-röstningsställen. Dessutom
antecknade nämnden för kännedom protokollet om installationen av röstningssystemet.
På sitt åttonde möte 8.11 förrättade centralvalnämnden delegationsvalets rösträkning.
Resultaträkningen i det nya röstningssystemet fungerade inte på det förväntade sättet, och därför
måste den Exceltabell som skapats i samband med rösträkningen i valet 2015 användas igen. I
samband med rösträkningen gav den IT-sakkunniga Jukka Karvonen en muntlig rapport till
centralvalnämnden om hur valsystemet fungerade under röstningen.
Kontrollräkningen av rösterna i delegationsvalet förrättades två dygn senare, 10.11. Redan innan
kontrollräkningen hade det framkommit att den Exceltabell som använts innehöll ett fel som
möjliggjorde felaktiga placeringar när skillnaderna mellan jämförelsetalen var tillräckligt små. Detta
strukturella fel korrigerades och kontrollräkningen utfördes först med den korrigerade Exceltabellen.
Därefter kontrollerade centralvalnämnden ännu under ordförandens ledning den korrekta
platsfördelningen per ring och förbund med en andra Excelkalkyl.
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I samband med kontrollräkningen upptäcktes också att två kandidater i den första rösträkningen
felaktigt fått varsin röst trots att de blivit utan röster. Felet berodde på att felaktiga kommandon
använts för att exportera valresultatet ur röstningssystemet. I och med kontrollräkningen avlägsnade
centralvalnämnden ur delegationssammansättningen två kandidater som inte fått några röster.
Centralvalnämnden utfärdade valets enda sanktioner för valreklam på sitt kontrollräkningsmöte,
dvs. efter att röstningstiden redan gått ut. Kandidaten fick en anmärkning för valreklam som stred
mot god sed.

8.2 Delegationspresidiets roll – stöd till valcheferna och förbunden
För det här året ville delegationens presidium ta på sig ett av projekten i kontorets program, och
valde delegationsvalet. Tanken var att det utöver centralvalnämndens och kommunikationsteamets
andelar skulle finnas gott om rum för att inspirera och höja aktiviteten i delegationsvalet. Det slutliga
målet var att öka valets synlighet och valdeltagandet, som till slut rentav kunde ta sig uttryck i den
nya delegationens aktivitetsnivå. Delegationens presidium kläckte idéer för att höja valaktiviteten
redan i början av våren. Huvudtanken blev att aktivera valförbunden i god tid före höstens val,
eftersom man tänkte sig att valförbunden har den bästa potentialen att närma sig väljarna och att
arbetet på så sätt kan spridas ut på fler aktörer.
Redan på förhand beslutade man att erbjuda valförbunden ett s.k. servicepaket som stöd i
förberedelserna inför delegationsvalet. Valförbunden uppmuntrades att fundera på sina riktlinjer
redan på förhand och de erbjöds möjligheter att synas i AUS kommunikationskanaler. Därför
försökte man redan på förhand inom de blivande valförbunden hitta s.k. valchefer. Valcheferna
agerade som kontaktpersoner till de preliminära valförbunden för det stöd som erbjöds, och de
erbjöds själva verktyg för att aktivera sina valförbund i god tid. Presidiet höll kontakt med dem i en
Telegramgrupp och via e-post. Valcheferna kunde senare under själva valet enkelt fungera som
officiella ombud för sina valförbund.
Bifogad (bilaga 9) finns en samling meddelanden som skickats till valcheferna. Eftersom saker och
ting ändrades under tidens gång uppfylldes inte nödvändigtvis alla de saker som ursprungligen
utlovades i meddelandena just på det sätt som tanken var i början.
Valchefer efterlystes både i AUS officiella kommunikationskanaler och genom att kontakta de gamla
delegationsgrupperna och studentaktiva från olika högskolor. Målet var att sprida medvetenheten
om delegationsvalet och öka aktiviteten vid alla högskolor i god tid. Från vissa högskolor var det
svårare att hitta kontaktpersoner, särskilt vid ARTS verkade det som om alla intresserade redan hade
händerna fulla. Om ett liknande projekt genomförs på nytt lönar det sig att börja aktivera ARTS
betydligt tidigare. Jakten på valchefer var ett viktigt förberedande arbete för hela projektet, och är
värt en satsning även i framtiden.
I slutet av våren producerades en lista över möjliga valteman som hjälp för valcheferna och deras
grupper. Under sommaren öppnades AUS valwebbplats och valcheferna ombads tillsammans med
sina förbund skicka in en beskrivning av förbundet och dess valteman. Trots att en del förbund
sannolikt skulle bildas först närmare valet antogs valförbundens närvaro på webbplatsen uppmuntra
också andra att aktivera sig tidigare eller mer. Valförbundens presentationstexter droppade in
stegvis och de sista kom först efter flera påminnelser. Presentationerna utgjorde ändå en lyckad
väckarklocka för valaktiviteten, så vi rekommenderar att det görs igen.
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För de valförbund som stod klara i slutet av sommaren erbjöds en möjlighet att beställa valaffischer
för rekryteringen av kandidater. Placeringen av de här affischerna på campus reglerades i
centralvalnämndens anvisningar. Dessutom fick valförbunden beställa varsin rullvepa som kunde
användas i korridorkampanjerna eller på valtillställningarna. Valförbunden utnyttjade ivrigt
möjligheten och det här utgjorde också den effektivaste användningen av AUS resurser för att öka
synligheten.
I början av hösten gjordes också ett försök med ett videoprojekt där valförbunden fick svara på
frågor i korta videosnuttar som sammanställdes till en valvideo som distribuerades i AUS kanaler.
Avsikten var att producera en video som valförbunden ville sprida också i sina egna kanaler, och
därigenom öka medvetenheten om delegationsvalet. Videoprojektet var förknippat med flera
utmaningar och tidtabellen förlängdes, men till slut sammanställdes en valvideo med snuttar från
några valförbund. Den publicerades på AUS Facebooksida och delades av några förbund. Idén var
god men svårare än förväntat att genomföra i praktiken. Det var svårare än väntat att få material
från valförbunden, och även efter att tidtabellen förlängts skickade färre än hälften sist och slutligen
in material.
På hösten ordnade delegationens presidium tillsammans med AUS kommunikationsteam två
korridordebatter som strömmades på AUS Facebook- och Instagramkonton. Debatterna var lyckade
även om fler deltog i den första av dem. Valförbunden fick läsa frågorna på förhand vilket upplevdes
som bra på grund av valchefernas bristande erfarenhet. Den första valdebatten ordnades i
huvudentrén vid Otsvängen 1 innan röstningen inleddes. På grund av den fåtaliga livepubliken
flyttades den andra debatten till Täffäs studentrestaurang. Då hade röstningen redan börjat och
publiken var stor. Den andra valdebatten var nära att ställas in i sista stund eftersom hälften av de
åtta anmälda deltagarna backade ur cirka fyra timmar före debatten. Till slut fick man ihop fem
deltagare.
Det sista projektskedet kan anses vara valvakan, som centralvalnämnden, AUS kommunikationsteam
och delegationens presidium ordnade tillsammans med KY. Samtidigt hölls KY:s valvaka.
Stämningshöjande tal ordnades som program och god mat serverades för att locka deltagare.
Genom att höja stämningen ville arrangörerna få resultatögonblicket och därmed
delegationsperiodens start att kännas speciella. Valvakan hade också rätt gott om deltagare och
stämningen var bra.
Stödet till valförbunden per förbund
Stödform
Kandidatrekryteringsaffischer
25 st.
Rullvepor 1 st.
Pengar för fri användning i
synlighetssyfte

Penningvärde (€)
25

Mottagande förbund (n=11)
6

50
50

6
5

Webbplatssynlighet

-

11

Hjälplista med valteman

-

Uppgifter saknas

AUS valvideo
Lokalhyrning

Till beloppet av
lokalhyran

4
6
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Officiella kandidataffischer 50
st. (kommunikationsteamets
ansvar)
Korridordebatt 1
Korridordebatt 2
Totalt

cirka 61

11

186

8
5

Vidare utveckling
För att uppnå det bästa resultatet kunde projektet ha inletts ännu tidigare på våren. Det finns skäl
att börja leta valchefer redan tidigare och att fästa mer uppmärksamhet vid ämnesföreningarna.
Särskilt i början av året har ämnesföreningarna bättre möjligheter att beakta delegationsvalet i
planeringen av sin verksamhet. Den sittande delegationens mindre aktiva grupper bör kontaktas
särskilt aktivt och i tid för att hitta valchefer.
Alla valförbund som slutligen deltog i valet hade inte lagt märke till valchefsutlysningen innan den
egentliga valaktiviteten inleddes trots att man informerat om saken flera gånger. En idé som
framfördes är att ett nyhetsbrev om valet kunde skickas ut vid sidan av AUS veckobrev så att också
de som inte läser veckobrevet med större sannolikhet skulle lägga märke till det.
Delegationens presidium och AUS kommunikationsteam borde ha fört en tätare dialog. Fler träffar
redan på våren kunde ha hjälpt delegationsvalsaktörerna att inleda hösten på samma linje.
Kommunikationsresurserna kunde ha utökats redan i ett tidigare skede så att presidiets verksamhet
sannolikt inte hade behövt utvidgas till kommunikationsteamets ansvarsområde.
Videoprojektet lönar sig inte om inte alla förbund är tydligt intresserade och engagerade.
Planeringsmöten under våren kan bidra till att engagera parterna i samprojekt. I det här projektet
hölls ett idémöte på våren där bl.a. korridordebatterna behandlades. Påminnelser om
korridordebatterna skickades också ut flera gånger och datumen valdes gemensamt. Videoprojektet
däremot presenterades rätt överraskande för valcheferna av delegationspresidiet och upplevdes
därför antagligen inte på samma sätt som valförbundens eget.
Allt som allt var delegationsvalsprojektet roligt och intressant, och även valdeltagandet steg. Smärre
missöden kunde inte undvikas, men de kunde redas ut relativt snabbt och gav upphov till lärdomar
under projektets gång.

8.3 Samordningen av projektet
8.3.1 Ansvarsfördelning och samordning
Den viktigaste behållningen: valet ska ha en ansvarsperson!
Ansvaret för samordningen av valet 2017 var inte tydligt från första början, vilket orsakade problem i
informationsgången och de övriga arrangemangen. Vi föreslår att ansvaret för samordningen av det
följande valet ska ligga hos valarbetaren, som dessutom ska samarbeta tätt med
centralvalnämndens sekreterare och informatören. AUS anställda har alltså det fulla ansvaret i
egenskap av opartiska aktörer.
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Samordnaren kan be centralvalnämndens ordförande och medlemmar att delta i arbetet med
korridordebatten, vid röstningsställena eller på valvakan. Om delegationens presidium vill delta i
aktiviteterna kan samordnaren delegera olika uppgifter till dem, till exempel att kontakta potentiella
kandidater eller att ordna valvakan. Här bör man dock vara försiktig om personerna själva
kandiderar i valet. De måste handla opartiskt och även ge det intrycket utåt.
Det förberedande arbetet bör inledas tidigare för att samordningen ska vara lättare och tydligare.
Därför ska valarbetaren anställas redan på våren. På så sätt fördelas ansvaret mellan de anställda
redan i samband med introduktionen i arbetet.
Den ansvariga personens uppgifter (samordningsansvar, genomförande tillsammans med de
anställda):











Samordning av valprojektet
Samordning av kommunikationen
Beställning av tryckt material
Beställning och samordning av valförbundens tryckta material
Kontakt med och övrig informationsförmedling till valförbunden
Samordning av korridordebatten, röstningsställena och valdebatten
Valförbundens reklammaterial (presentationsvideor, sociala medier o.dyl.)
Sekreterarskapet i centralvalnämnden och beredningen av handlingar
Huvudansvar för budgetuppföljningen
Huvudanvändare för kandidattestet (om FSF levererar kandidattestet)

Informatörens uppgifter:



Bistå med informationsmeddelanden
Beställning av tryckt material (allmänt material, valförbundens material)

Den IT-sakkunnigas uppgifter:


Röstningssystemet

8.3.2 Kommunikationskanaler
De anställda ansvarar för valkommunikationen!
På grund av bristande samordning skickade olika parter ut olika budskap i olika kanaler i samband
med valet 2017. Alla hade inte heller tillgång till alla kanaler. Det här ledde till problem med
informationsgången mellan olika aktörer och därigenom till missförstånd i olika skeden av valet.
Vi föreslår att enbart de anställda ansvarar för kommunikationen i följande val. Valarbetaren sköter
kontakten med valförbunden och svarar på frågor om kommunikationen och det tryckta materialet.
Informatören sköter webbplatsen, de sociala medierna och det tryckta materialet tillsammans med
valarbetaren. Centralvalnämndens sekreterare svarar på frågor om valreklam och valsanktioner samt
om annat som föreskrivs i regelverket.
Vi föreslår också att all kommunikation till valförbunden sker i en kanal. Till exempel Microsoft
Teams som AUS använder för närvarande är en jämlik kanal eftersom den kan användas av både
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personer inom AUS och av externa personer som får en inbjudan. Valförbunden bör ha en allmän
General-kanal för officiell information och en Offtopic-kanal för övrig kommunikation.
Den officiella informationen på General-kanalen utgörs till exempel av information om valets
tidtabell och beställningen av trycksaker samt kungörelsen om valet och andra viktiga ärenden.
I Offtopic-kanalen har till exempel centralvalnämndens ordförande möjlighet att sparra valcheferna
eller valcheferna varandra. De anställda kan följa den här kanalen men har ingen skyldighet att göra
det om de inte taggats i meddelandet. De anställda har inget ansvar att svara på alla interna
diskussioner.
Om Teams används i kommunikationen ser den officiell ut och engagerar valcheferna i
verksamheten på ett annat sätt än till exempel en Telegramkanal. Om ett beslut kommer uppifrån
från de anställda är Teams en kanal som införts och modereras av just AUS och som garanterat ger
korrekt och aktuell information. Användningen av Teams garanterar också ett officiellt utseende och
att de anställda inte förväntas svara utanför kontorstiden (förutom i nödfall).
De anställda är inte skyldiga att svara på något annat sätt än per e-post eller på meddelanden som
kommit via Teams. De som inte är anställda har inget ansvar för att besvara kandidaternas eller
valchefernas samordningsrelaterade frågor, utan de frågorna ska styras direkt till de anställda
och/eller Teams. Till exempel meddelanden om felplacerade valaffischer ska skickas per e-post. De
anställda är inte skyldiga att ingripa i diskussioner som förs i kanaler som till exempel Jodel. De kan
vidarebefordras till de anställda och vid behov utformas till officiella meddelanden.
I korthet:




Bara en kanal för kontakten med valförbunden och kandidaterna.
Kanalen ska vara officiell och bestämmas av de anställda.
De anställda ansvarar för ärenden som rör arrangemangen och enbart de har mandat att
besvara frågor som gäller det ämnet.

Terminologi
I valkommunikationen förekom oklarheter i fråga om den engelsk- och svenskspråkiga terminologin.
I materialet förekom alternativen representative council och general council samt delegationsval och
fullmäktigeval. De rätta termerna är representative council och delegationsval. Det här beror på att
en del av materialet inte skickades till AUS översättare utan översattes av andra anställda utan att
korrekturläsas.
Popup-röstningsställen
Trots att valet förrättades helt och hållet elektroniskt ordnade AUS också popup-röstningsställen på
huvudkontoret och i entrén vid Otsvängen 1. KY ordnade röstningsställen i Tölö i KY-husets
huvudentré samt på campus i S:t Michel och Tokyo i huvudentrén på campus Arabia. Av dessa var
endast AUS röstningsställen officiella och opartiska, men information skickades ut också om de
andra röstningsställena. Röstningsstället på AUS huvudkontor var öppet under kontorstiden kl. 12–
16 och röstningsstället i Kandihuset särskilt under lunchtid enligt följande:





tors 2.11 kl. 11–13
fre 3.11 kl. 11–16
mån 6.11 kl. 11–16
tis 7.11 kl. 10–13
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ons 8.11 kl. 10–16 (tills röstningen avslutades)

Syftet med röstningsställena var att öka medvetenheten om valet och utgöra en fysisk påminnelse
om att valet pågår. På AUS röstningsställe fanns flygblad, dekaler, visitkort och en dator som kunde
användas för att rösta, söka sin kandidat eller fylla i kandidattestet. På huvudkontoret och i
Kandihuset delades halarmärken ut som ett incitament att rösta. Väljarna kunde bevisa att de
utnyttjat sin rösträtt genom att rösta på plats, genom att visa upp en skärmdump eller genom att
försöka rösta igen. I huvudkontoret röstade några personer, i Kandihusets entré ett tiotal personer
per dag.
Problem: brist på arbetskraft. Samordningen av röstningsstället i Kandihuset försvårades av bristen
på arbetskraft. Till exempel var alla styrelsemedlemmar jäviga att hjälpa eftersom de kandiderade i
valet. Det blev i huvudsak valarbetaren och informatören som skötte röstningsstället, med hjälp av
centralvalnämndens sekreterare och anställda från intressebevakningen. Lösningsförslag: Vi föreslår
att centralvalnämndens medlemmar mobiliseras för att sköta popup-stället i nästa val. Redan ett
halvdagsskift skulle minska arbetsbördan för alla andra.
Problem: röstning på olika campus. På grund av AUS begränsade resurser kunde AUS endast ordna
ett röstningsställe utanför huvudkontoret. Det här försatte övriga campus i en ojämlik ställning. KY
hade resurser att ordna röstningsställen både i Tölö och S:t Michel. Tokyos resurser var mer
begränsade och de hade behövt stöd från AUS. På grund av tidpunkten när hjälpen begärdes kunde
AUS inte erbjuda något stöd, men röstningsstället i Arabia kom till slut till stånd med frivilliga krafter.
Lösningsförslag: I nästa val har alla Arts-studenter förhoppningsvis flyttat till Otnäs, men utöver
Kandihuset kunde man också överväga ett röstningsställe på andra sidan av campus. Det vore också
bra att skicka en AUS-företrädare till Tölö för att det inte ska se ut som om man genom
röstningsstället favoriserar ett visst valförbund.
Problem: det korta avståndet mellan popup-ställena och valförbundens infoställen. Med tanke på
AUS-röstningsställets opartiskhet var det problematiskt att valförbunden förde sina kampanjer i
närheten av röstningsstället. Lösningsförslag: Ett beslut om att valförbunden inte får föra kampanj x
meter från eller vid bordet bredvid AUS röstningsställe bör skrivas in i valreglerna. Då ska platsen för
popup-stället reserveras på förhand och valförbunden ska informeras om det.
Allt som allt var popup-ställena ett lyckat försök trots den strama tidtabellen. Förbättringsförslagen i
ett nötskal:







Planeringen och informationen bör tidigareläggas rejält.
Informationen om morötter (t.ex. halarmärken) bör skickas ut tidigare och i större
omfattning.
Överenskommelser om samarbete med KY och/eller Tokyo bör ingås tidigare.
Fler röstningsställen bör spridas över campus/alla campus.
Centralvalnämndens medlemmar bör mobiliseras.
Opartiskheten bör beaktas.

8.4 Valvakan
Valvakan ordnades i samarbete med KY eftersom resultatet i KY:s delegationsval offentliggjordes
samtidigt med resultatet i AUS delegationsval. Valvakan ordnades på KY:s Saha kl. 18–21.
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Av en eller annan orsak sköttes arrangemangen först i sista minuten. Den här gången organiserade
valets projektarbetare lokalen, informatören maten och delegationspresidiet tillsammans med KY
programmet. Presidiet ledde kvällens program, centralvalnämndens ordförande presenterade
valresultatet och de anställda skickade pressmeddelandet från kontoret.
Marknadsföringen av evenemanget fördröjdes också eftersom KY inte gav sin bekräftelse för
reklamens utseende. Till slut bestämde sig informatören och AD:n för att göra reklamen utan den
andra partens godkännande. Informationen om evenemanget publicerades dagen innan, dvs. på
tisdagen, och ingick därför inte i veckobrevet.
Cirka 50 deltagare väntades till valvakan. För evenemanget beställdes 200 långa sushirullar, dvs.
4/person (leveransen innehöll 180 st. och de anställda tog ett tjugotal av dem till kontoret). Sushi var
ett bra alternativ med så kort varsel eftersom det gick att beställa både vegetariska versioner och
blandkostversioner som också i princip var glutenfria och laktosfria. En del rullar blev över men de
delades ut till deltagarna som fick ta med dem hem. Som drycker serverades vatten och bubbel.
Deltagarna kom och gick men som bäst var 40 personer på plats. Det var ett bra deltagarantal med
tanke på att informationen om evenemanget skickades ut först dagen innan. Enligt ryktet var ”sushi
och skumpa” i det här fallet var en bra marknadsföringstaktik. I Facebookevenemanget uppgav 26
personer att de deltar och 52 personer att de var intresserade.
Att valvakan ordnades samma dag som det stora evenemanget Polin Appro visade sig utgöra ett
problem. Därför var den ursprungliga planen att valvakan skulle ordnas i en bar i Helsingfors
centrum eller i AUS lokaler. Saha valdes ändå eftersom KY:s valvaka skulle ordnas där, vilket betydde
att en del publik garanterat skulle vara på plats.
Valvakans Facebookevenemang: https://www.facebook.com/events/142570636471494/

9. Bilagor
Bilaga 1: Kungörelsen om valet på tre språk
Bilaga 2: Den trespråkiga blanketten för kandidatanmälan
Bilaga 3: Det trespråkiga avtalet om valförbund
Bilaga 4: Det trespråkiga avtalet om valringar
Bilaga 5: Anvisningarna för valreklamen på tre språk
Bilaga 6: Valsanktionerna på tre språk
Bilaga 7: Frågorna i kandidattestet på tre språk
Bilaga 8: Det grafiska materialet
Bilaga 9: Delegationspresidiets meddelanden till valcheferna
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