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1. luku
1§

Vaalimainonta
Vaalimainonta

Vaalimainonnaksi katsotaan kaikki tietyn ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan asemaa
edistävä markkinointiviestintä. Mainoksen asettajaksi katsotaan se henkilö tai ryhmä, jota
mainos markkinoi.
Vaalimainonnan alkaessa kaikki vaaliliittojen tai renkaiden rekrytointimateriaali
ehdokkaiden saamiseksi ja muu vaaleihin liittyvä markkinointi ja kampanjointi lasketaan
vaaliliiton- tai renkaan vaalimainonnaksi.
2§

Mainonnan ajankohta

Vaaliliittojen- ja renkaiden on sallittua mainostaa ehdokkaiden saamiseksi 2.10.2019 klo
13:00 saakka. Nämä mainokset on kerättävä pois 3.10.2019 klo 13 mennessä.
Vaalimainonta on sallittua keskiviikkona 2.10.2019 klo 13.01 alkaen.
Mainosten asettajien on kerättävä mainoksensa pois perjantaihin 15.11.2019 klo 23.59
mennessä.
3§

Vaalimainonta kiinteistöissä

Aalto-yliopiston ja AYY:n kiinteistöissä mainonta on sallittu ilmoitustauluilla, pois lukien
viralliset ja tenteille sekä kursseille varatut taulut. Vaalimainokset eivät saa peittää
toisiaan etusijalla ovat vaaliliittojen, sekä liittoihin kuulumattomien ehdokkaiden
mainokset. Mainoksia ei saa kiinnittää oviin, ikkunoihin tai seiniin.
Mainonta kilta-, ainejärjestö- ja yhdistystiloissa on sallittu tilaa hallinnoivan killan,
ainejärjestön tai yhdistyksen luvalla. Mainonnan tasapuolisuudesta vastaa tällöin ao. tilan
hallinnoija. Keskusvaalilautakunta suosittaa kuitenkin tilojen hallinnoijaa huomioimaan
vaaliliitot- ja renkaat tasapuolisesti annettavan mainostilan suhteen.
Rakennusten sisällä mainosten suorajakelu on kielletty, mukaan lukien kahvilat ja
ravintolat. Sen sijaan pop up ständin pystyttäminen on sallittu, kunhan se ei ole keskellä
kulkureittejä tai ole muuten häiritseviä. Pop up -ständeillä saa olla tarjolla
vaalimateriaalia, mutta sitä ei saa aktiivisesti jakaa. Vaaliliitto ja rengas ovat vastuussa
ständinsä jälkien siivoamisesta.
Vaalimainonta opetustapahtumien yhteydessä on kielletty.
Kaikenlainen mainonta ja vaalitoiminta Harald Herlin -oppimiskeskuksen sekä Dipolin sisällä
on ehdottomasti kielletty.
4§

Vaalimainonta ulkona

Vaalimainoksia saa kiinnittää ulkona erikseen pystytettyihin julistetelineisiin.
Vaalimainosten kiinnittäminen mm. bussipysäkkeihin, lyhtypylväisiin ja sähkökaappeihin on
kielletty.
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Mainosten suorajakelu ulkona on sallittua ja ulkotiloihin saa pystyttää ständejä ja telttoja.
Ulkomainonnan osalta tulee kuitenkin huomioida, että vaalimainonta ei saa olla
häiritsevää. Vaaliliitto ja rengas ovat vastuussa ständinsä jälkien siivoamisesta.
5§

Vaalimainonta tietoverkoissa

Sähköpostilistoilla ja muissa vastaavissa viestintäkanavissa mainostaminen on sallittua
kanavan ylläpitäjän luvalla.
Keskusvaalilautakunta kannustaa ehdokkaita käyttämään sosiaalista mediaa
vaalimarkkinoinnissaan, mutta kehottaa myös noudattamaan hyviä tapoja ja
verkkokirjoittelun etikettiä.
6§

Yhteispainatetut vaalijulisteet

AYY tarjoaa erikseen ohjeistettavan mahdollisuuden vaalimateriaaliin.

2. luku
7§

Asiaton toiminta
Häiritsevä vaalimainonta

Häiritsevä vaalimainonta on kielletty.
Häiritseväksi voidaan laskea esimerkiksi sähköpostilistan normaalia käyttöä hankaloittava,
häiritsevää meteliä aiheuttava tai opetustapahtumia häiritsevä mainonta. Mainonta ei
saa syrjiä, kiihottaa laittomuuksiin eikä aiheuttaa kohtuutonta pahennusta.
Häiritseväksi mainonnaksi voidaan katsoa myös muiden ehdokkaiden, vaaliliittojen tai
vaalirenkaiden saattaminen asiattomasti epäedulliseen asemaan.
8§

Ylioppilaskunnan nimissä mainostaminen

Ylioppilaskunnan virallisten edustajien (hallitus, työntekijät, edustajiston puheenjohtajisto)
vaalimainonta ylioppilaskunnan nimissä on kiellettyä. Yksityishenkilöinä vaalimainonta on
sallittua myös edellä mainituille henkilöille.
9§

Vaalirauha

Vaalitoimituksen aikana kaikki vaalimainonta äänestyspaikoiksi osoitettujen AYY:n
päätteiden välittömässä läheisyydessä on kielletty lukuun ottamatta erikseen merkittyjä,
mainostamiseen tarkoitettuja paikkoja.
10 §

Vaalisanktiot

Keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan rajoittaa ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan oikeutta mainostaa vaaleissa. Keskusvaalilautakunnalla on myös tarvittaessa
oikeus sulkea ehdokas pois vaaleista. Vaalisanktiot ja niiden soveltamisen suuntaviivat on
tarkemmin kuvattu AYY:n vaalijärjestyksessä sekä keskusvaalilautakunnan päätöksessä
-yliopiston ylioppilaskunnan
edustajistovaaleissa 2019".
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11 §

Vahingonkorvaukset

Vaalimainonnan aiheuttamista vahingoista peritään vahingon aiheuttajalta korvaus siten
kuin vahingonkorvauslaissa määrätään. Vahingonkorvauksen harkintavalta on
ensisijaisesti keskusvaalilautakunnalla kuitenkin siten, että ylioppilaskunnan hallitus voi
kumota keskusvaalilautakunnan päätöksen.
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12 §

Muut määräykset
Vaalimainontaa koskevien määräysten täydentäminen

Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa kokouksessaan täydentää näitä määräyksiä. Nämä
täydennykset toimitetaan tiedoksi vaaliliittojen asiahenkilöille sekä kaikille ehdokkaille ja
julkaistaan AYY:n verkkosivuilla ja AYY:n virallisella ilmoitustaululla.
13 §

Lisätietoja

Lisätietoja vaalimainonnasta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Annika
Mälliseltä (p. 050-520 9434, annika.mallinen@ayy.fi). Vaalimainontaa koskevista
väärinkäytöksistä ja häiritsevästä vaalimainonnasta ilmoitetaan samalle henkilölle.

