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Keskusvaalilautakunta
Esityslista
Kokousaika
Kokouspaikka

1/2019
24.4.2019 kello 16.00
Otakaari 11, Kestävyys-neuvotteluhuone

Paikalla:

Petteri Heliste, puheenjohtaja
Onni Lampi
Pyry Huhtanen
Riikka Nieminen
Tyko Viertiö

Poissa:

Onni Lampi

Sihteeri:

Annika Mällinen, hallinto- ja HR-päällikkö

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Esitys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 3).

4. Keskusvaalilautakunnan järjestäytyminen (Heliste)
Vaalijärjestyksen 4 § 2 mom. mukaan keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.
Esitys

Keskusvaalilautakunta valitsi varapuheenjohtajakseen NN ja päätti kutsua sihteerikseen hallinto- ja
HR-päällikkö Annika Mällisen.

5. Keskusvaalilautakunnan työjärjestyksen hyväksyminen (Heliste, liite 5)
Vaalijärjestys määrittää keskusvaalilautakunnan työskentelyä varsin vähäisessä määrin. Tästä syystä
on paikallaan täydentää sitä keskusvaalilautakunnan työjärjestyksellä (liite 5).
Esitys

Keskusvaalilautakunta hyväksyi itselleen työjärjestyksen liitteen 5 mukaisesti.

6. Asiantuntijoiden kutsuminen (Heliste)
Edustajistovaalit ovat toisaalta tekninen, demokraattiseen päätöksentekoon liittyvä toimitus, mutta
myös viestinnällinen ponnistus. Tätä taustaa vasten keskusvaalilautakunnan on järkevää kutsua
työskentelyyn mukaan näiden alojen asiantuntijoita.
Esitys

Keskusvaalilautakunta päätti kutsua äänivallattomiksi asiantuntijajäseniksi seuraavat henkilöt:
Petteri Nummela

IT-asiantuntija
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Henna Palonen

viestintäasiantuntija

Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti todeta, että ylioppilaskunnan toiminnanjohtajalla on
lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti kutsua Iiro Lehtiniemen ja/tai Hamilkar Bergrothin kouluttamaan
lautakuntaa vaaleihin liittyvistä kysymyksistä ja todeta, että koulutus järjestetään myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
7. Sähköisen vaalijärjestelmän valinta
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vaalijärjestyksen kohdan 14§ mukaan äänestys
edustajistovaaleissa suoritetaan sähköisenä. Vaali voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain
uurnavaalina keskusvaalilautakunnan esityksestä ja edustajiston päätöksellä. Keskusvaalilautakunta
antaa vaalijulistuksen yhteydessä ohjeet sähköisen vaalin järjestelyistä sekä menettelytavoista
poikkeustilanteissa.
Esitys

Keskusvaalilautakunta päätti, että
1.
Vuoden 2019 edustajistovaalit toteutetaan kokonaan tai sähköisenä ja vaaleissa käytetään
HYY:n sähköistä vaalijärjestelmää, joka oli käytössä myös AYY:n vuoden 2017
edustajistovaaleissa.
2.
Tarvittavat muutokset järjestelmän teksteihin ja ulkoasuun toteutetaan AYY:n IT-asiantuntijan,
viestintäasiantuntijan ja KVL:n sihteerin toimesta.

8. Alustava projektisuunnitelma (Heliste, liite 8)
Vaalit ovat moniosainen projekti, joka kannattaa suunnitella hyvin etukäteen. Tätä varten on
valmisteltu alustava projektisuunnitelma.
Esitys

Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedokseen vaalien alustavan projektisuunnitelman liitteen 9
mukaisesti.

9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Espoossa 23.4.2017
Petteri Heliste
puheenjohtaja

