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Edustajistovaalit 2019
Projektisuunnitelma Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleja 2019 varten.

1.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano
Keskusvaalilautakunnassa istuvat hallituksen nimittäminä
•

Petteri Heliste, puheenjohtaja

•

Onni Lampi

•

Pyry Huhtanen

•

Riikka Nieminen

•

Tyko Viertiö

Äänivallattomina asiantuntijajäseninä toimivat kutsuttuina
•

Annika Mällinen (sihteeri)

AYY:n hallinto- ja HR-päällikkö

•

Petteri Nummela

AYY:n IT-asiantuntija

•

Henna Palonen

AYY:n viestintäasiantuntija

•

Kaisa Matikainen

AYY:n edustajistovaalien projektityöntekijä

Lisäksi AYY:n toiminnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

2.

Projektisuunnitelma

2.1

Työkokonaisuudet
Vaalien valmistelu voidaan jakaa seuraaviin työkokonaisuuksiin, joiden valmistelusta vastuulliset on
hyvä nimetä:
1.

2.

Viralliset tiedotteet, ohjeet ja määräykset (AYY:n työntekijät)
a.

Vaalijulistus

alkusyksy

b.

Mainontaa koskevat määräykset

alkusyksy

c.

Vaalilautakuntien työskentelyn ohjeet

lokakuun alku

Sähköinen äänestysjärjestelmä (Petteri N.)
a.

Järjestelmän toimintakunnon varmistaminen kesä

b.

Järjestelmän valvojien nimittäminen

kevät

3.

Vaalisivusto (AYY:n työntekijät)

4.

Vaalitiedotus ja markkinointi (Projektityöntekijä, Riikka)

a.

5.

AYY.fi alla toimiva vaalien tiedotussivusto

loppukevät/kesä

a.

Viralliset tiedotteet, äänestäjäkirje

alkusyksy

b.

Vaalien muu markkinointi

loppukeväästä alkaen

SYL:n / jonkun muun vaalikone, tulospalvelu (Petteri H.)
a.

yhteys SYL:oon

loppukevät

vaalit
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b.

kysymysten laadinta

kesä

c.

tulospalvelun selvittäminen

alkusyksy

Ehdokasasettelu
a.

Ehdokasilmoitusten valmistelu

kesä

b.

Ehdokasilmoitusten vastaanotto

alkusyksy

c.

Ehdokaslistojen koostaminen

syys-lokakuu

d.

Kyselyihin vastaaminen

keväästä alkaen, paino syksyllä

Uurnavaalit & lippuäänestys
a.

Äänestyskoppien, -lippujen ym. hankinta ja

b.
8.

9.

toimitus oikeisiin paikkoihin

lokakuu

Kirjeäänestyksen selvittäminen filiaaleille

loppukevät/kesä

Vaalilautakunnat

vain jos uurnavaali

a.

lautakuntien rekrytointi

alkusyksy

b.

lautakuntien koulutus

lokakuu

c.

valvonta

vaalit

Vaalivalvojaiset
a.

2.2

vain jos tehdään poikkeuspäätös

AYY:n yhteisösektori

syksy

Aikataulusuunnitelma
•

ÄÄNESTYSAIKA MA 28.10.

TI 5.11.2019

•

15.9.2019 mennessä jäsenmaksunsa maksanut on äänioikeutettu

•

4.9. 2.10.2019 Ehdolle asettuminen on auki

•

2.10. 5.11.2019 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)

•

6.10.2019 Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistan ja arpoo ehdokasnumerot

•

7.10.2019 Vaalikone aukeaa ehdokkaille

•

9.10.2019 Ehdokaslista asetetaan nähtäville (vaalijärjestys 11 § 5 mom)

•

20.10.2019 klo 00.00 mennessä ehdokaslistaan annettujen huomautusten (vaalijärjestys 11§ 5
mom) DL

•

20.10.2019 Vaalikone suljetaan ehdokkailta

•

21.10.2019 Vaalikone aukeaa äänestäjille

•

28.10.

•

5.11.2019 Ääntenlaskenta

•

7.11.2019 Tarkastuslaskenta & tuloksen vahvistus (vaalijärjestys 41 §)

•

12.11.2019 mainosten asettajien on kerättävä mainoksensa pois

5.11.2019 Äänestys auki (ks. Tarkemmat ajat vaalit.ayy.fi)

Vaaliliittojen tuki
•

6.10.2019 julistetilausten DL

•

5.11.2019 viimeinen päivä käyttää myönnetty avustus; ohjeet annetaan erikseen
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2.3

Kokousohjelma

2.3.1

KVL 1/2019

2.3.2

2.3.3

24.4.2017

•

Esittäytyminen ja tutustuminen

•

Järjestäytyminen (vpj + sihteeri)

•

Työjärjestyksen hyväksyminen

•

Asiantuntijoiden kutsuminen

•

Aikaisemman valmistelun läpikäynti

•

Alustavan projektisuunnitelman hyväksyminen

•

Työkokonaisuuksien vastuiden jakaminen

•

Keskustelun aloitus vaalien viestinnästä

•

Päätös sähköisestä vaalijärjestelmästä

KVL 2/2019

toukokuu

•

Koulutus (sähköinen äänestysjärjestelmä, vaalit yleisesti)

•

Alustavasta aikataulusuunnitelmasta keskustelu, ohjeistus jatkovalmisteluun

•

Varsinaisten vaalipäivien vahvistaminen sekä ennakkoäänestysajankohdan päättäminen

•

Sähköisen vaalin valvojien nimittäminen

KVL 3/2019

toukokuu

•

Vaalien tavoitteiden asettaminen

•

Päivitetty projektisuunnitelma

•

Vaalijulistuksen 1. draft

•

Vaalimainontaa koskevien määräysten 1. draft

•

Periaatepäätös keskusvaalilautakunnan käyttämistä rangaistuksista koskien vaalien
sääntöjen rikkomista

•

Periaatepäätös keskusvaalilautakunnan ohjeistuksesta ja puuttumisesta ylioppilaskunnan
keskustoimiston harjoittamaan vaalimarkkinointiin

2.3.4

•

Vaalisivujen valmistelun ohjeistus

•

Vaalimateriaalin hankintojen suunnitelma

KVL 4/2019

elokuu

•

Vaalijulistuksen hyväksyminen

•

Vaalimainontaa koskevien määräysten hyväksyminen

•

Vaalilautakuntien rekrytoinnin aloittaminen

•

Vaalikonekysymysten päättäminen

•

Äänestäjäkirjeen laadinnan aloittaminen

•

Ehdokas-, vaaliliitto- ja vaalirengaslomakkeiden hyväksyminen

•

Vaalivalvojaisten suunnittelu
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KVL 5/2019

syyskuu

•

Vaalilautakuntien nimittäminen, koulutuksen valmistelu

•

Vaalimateriaalin hankinnan seuranta

•

Äänestäjäkirjeen hyväksyminen

•

Mahdolliset vaalimainontasanktiot

•

Vaalivalvojaisten suunnittelun

KVL 6/2019

lokakuu

•

Yhdistettyjen ehdokaslistojen hyväksyminen

•

Mahdolliset vaalimainontasanktiot

KVL 7/2019

lokakuu

•

Ehdokaslistoja koskevien huomautusten käsittely

•

Mahdolliset vaalimainontasanktiot

•

Mahdolliset ennakkoäänestyksen edellyttämät päätökset

KVL 8/2019

X.X.2019

•

Mahdolliset vaalimainontasanktiot

•

Mahdolliset vaalipäivien edellyttämät päätökset

KVL 9/2019

koko päivä X.X.2019

•

Vaalien etenemisen tilannekatsaus

•

Mahdollisesti tarvittavat päätökset

KVL 10/2019

koko päivä X.X.2019

•

Vaalien etenemisen tilannekatsaus

•

Mahdollisesti tarvittavat päätökset

•

Ennakkoäänten laskeminen

•

Vaalilautakuntien laskentatyön valvominen

•

Vaaliliittojen ja renkaiden ääntenlaskenta sekä ehdokkaiden asettaminen järjestykseen

•

Valittujen julistaminen

KVL 11/2019

X.X.2019

•

Tarkastuslaskenta

•

Vaalien tuloksen vahvistaminen

•

Vaalilautakuntien antaman palautteen tarkastelu

•

Katsaus vaalien onnistumiseen

•

Loppuraportin valmistelun aloittaminen

KVL 12/2019

marraskuun loppu

joulukuun alku

•

Vaaliprojektin arviointi

•

Loppuraportin hyväksyminen

