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Keskusvaalilautakunta
Esityslista
Kokousaika
Kokouspaikka

2/2019
15.5.2019 kello 17.00
Otakaari 11, Rohkeus-neuvotteluhuone

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 3).

4. 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.

5. Sähköisen vaalin valvojien nimittäminen
eskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt, jotka eivät ole ehdolla
vaalissa, valvovat sähköistä vaalia keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Valvonnan
tarkoituksena on varmistaa vaalijärjestelmän toimivuus ja ehkäistä vaalivilppiä.
Esitys

Keskusvaalilautakunta päätti valita sähköisen vaalin valvojiksi Petteri Nummelan ja XX.

6. Vaalipäivien vahvistaminen sekä ennakkoäänestysajankohdan päättäminen (Heliste)
Vaalijärjestyksen 2 § 1 mom. mukaan

Edustajiston vaali toimitetaan joka toinen vuosi marraskuun 10. päivään mennessä. Vaali toimitetaan
vähintään kolmena (3) keskusvaalilautakunnan määräämänä arkipäivänä.
AYY:n nykyisen vaalijärjestyksen mukaan äänestys edustajistovaaleissa tehdään sähköisesti, minkä
vuoksi varsinaista ennakkoäänestystä ei ole.
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Esitys

Keskusvaalilautakunta päätti vahvistaa vaalien toimittamisen ajankohdan niin, että äänestys alkaa
XX ja päättyy XX. Keskusvaalilautakunta tarkentaa päätöstään kellonaikojen osalta hyväksyessään
vaalijulistuksen.

7. Vaalisivujen valmistelun ohjeistus (Liite 7)
Keskusvaalilautakunta keskusteli ennen kokoustaan 1/2019 vaalisivuston sisällöistä. Ylioppilaskunnan
ylläpitämän vaalisivuston valmistelusta on hyvä antaa työntekijöille ohjeistus, jotta sivustoa
päästään rakentamaan mahdollisimman pian.
Esitys

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen ohjeistuksen vaalisivujen valmistelua varten.
Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti merkitä tiedokseen aiheesta käydyn keskustelun.

8. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen
Toiminnan avoimuuden ja demokraattisuuden nimissä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat tulee
tarkastaa. Keskusvaalilautakunnan työjärjestyksen kohdan 7 alakohdan c mukaisesti:

c. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa

Esitys

Keskusvaalilautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä kokouksen 1/2019 (24.4.2019) pöytäkirjan.

9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Espoossa 3.5.2019
Petteri Heliste
puheenjohtaja

