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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALIN
MAINONTAMÄÄRÄYKSET
I Yleiset määräykset
1§ Soveltamisala
Näitä määräyksiä sovelletaan ylioppilaskunnan edustajistovaalissa 2017 toteutettavaan
vaalimainontaan.
2§ Vaalimainonta
Vaalimainonnaksi katsotaan suullinen, kirjallinen tai sähköisessä muodossa oleva
mainostarkoituksessa tapahtuva viestintä, joka on saatettu nähtäväksi tai kuultavaksi Itä-Suomen
yliopiston tai ylioppilaskunnan piirissä ja jossa käytetään viittausta edustajistovaaliin.
3§ Valvonta
Vaalimainontaa valvovat ylioppilaskunnan edustajiston asettama keskusvaalilautakunta,
ylioppilaskunnan hallitus, ylioppilaskunnan pääsihteeri ja muut työntekijät sekä
keskusvaalilautakunnan tehtävään määräämät henkilöt.
II Vaalimainonnan toteutus
1§ Vaalimainonnan sisältö
Vaalimainonnan tulee olla asiallista. Vaalimainonta ei saa olla harhaanjohtavaa.
2§ Epäreilu ja häiritsevä mainonta
Vaalimainonnassa ja ylioppilaskunnan virallisessa tiedotuksessa tulee välttää toimintatapoja, jotka
ovat omiaan saattamaan ehdokkaat väärin perustein eriarvoiseen asemaan. Lisäksi tulee välttää
toimintaa, joka häiritsee tai estää ylioppilaskunnan tai yliopiston toimintoja.
3§ Sopimaton ja hyvän maun vastainen vaalimainonta
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä keskusvaalilautakunnan
jäsenen tai keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa voi ehdokasta kuultuaan määrätä ehdokkaan
yksilöidyn, sopimattomaksi tai hyvän maun vastaiseksi todetun vaalimainonnan välittömästi
korjattavaksi tai keskeytettäväksi. Ehdokkaan tai hänen edustajansa on välittömästi määräyksestä
tiedon saatuaan korjattava tai keskeytettävä tämä yksilöity vaalimainonta.
Määräys vaalimainonnan korjaamisesta tai keskeyttämisestä on voimassa toistaiseksi. Määräys
täytyy antaa välittömästi tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.
III Tilojen käyttö vaalimainontaan
1§ Vaalimainonta yliopiston ja ylioppilaskunnan tiloissa
Vaalimainoksien kiinnittäminen ja esille jättäminen yliopiston ja ylioppilaskunnan alueella on
kielletty muualla kuin keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan erikseen osoittamilla paikoilla.

IV Vaalimainonnan erikoistapaukset
1§ Vaalimainonta ylioppilaskunnan tapahtumissa
Vaalimainonta on sallittua niissä ylioppilaskunnan tapahtumissa, joihin järjestäjä on antanut siihen
luvan. Järjestäjän tulee myöntää kaikille ehdokkaille yhtäläinen lupa mainontaan.
2§ Sähköinen vaalimainonta
Ylioppilaskunnan tai yliopiston ylläpitämiä sähköpostilistoja ei saa käyttää vaalimainonnassa.
Ylioppilaskunnan Internet-sivuille tulee vaaleille oma sivusto, jossa on tietoa edustajiston vaaleista.
Ehdokaslistoilla on mahdollisuus saada sivustolle omille Internet-sivuilleen johtava linkki.
3§ Virallinen tiedottaminen
Kaikessa ylioppilaskunnan viralliseen tiedottamiseen liittyvässä viestinnässä tulee noudattaa
tasapuolisuutta ja objektiivisuutta ehdokkaisiin nähden.
4§ Julkiset kommentit
Ylioppilaskuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee pidättäytyä julkisista kommenteista
yksittäisiin ehdokkaisiin ja ehdokaslistoihin liittyen, kun he edustavat ylioppilaskuntaa.
V Muita määräyksiä
1§ Ylioppilaskunnan resurssit vaalimainonnassa
Henkilöstön työpanoksen käyttö vaalimainontaan tai sen valmisteluun ei ole sallittua muutoin kuin
viralliseen tiedottamiseen tai keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
luvalla.
2§ Vaalimainonnan kieltäminen
Keskusvaalilautakunta tai vaalilautakunta voi tämän säännöstön määräysten rikkomisen johdosta
määrätä ehdokkaan vaalimainonnan korjattavaksi tai keskeytettäväksi.
Kaikki muiden listojen, vaaliliittojen tai ehdokkaiden häiriköinti on ehdottomasti kielletty.
Häiriköinniksi luetaan mm. vaalimainosten töhriminen, vaalitilaisuuksien häirintä tai muu asiaton
käytös muita ehdokkaita kohtaan. Keskusvaalilautakunta pidättää oikeuden keskeyttää sellaisen
ehdokkaan, listan tai vaaliliiton mainonnan ja kampanjoinnin, joka mm. edellä mainituin keinoin
häiritsee muiden vaalityötä.
Vaaliliitot tai yksittäiset ehdokkaat eivät saa ylläpitää tietokonetta tai muuta vastaavaa laitetta
sähköistä äänestämistä varten.
3§ Täydentävät määräykset
Keskusvaalilautakunta voi antaa täydentäviä määräyksiä ja ratkaisuja kiista- ja tulkintakysymyksiin
näiden määräyksien osalta.
4§ Yhteyshenkilöt
Vaalimainontamääräysten osalta ehdokkaiden yhteyshenkilöinä toimivat ja lisätietoja antavat
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Sami Gabbouj, puh. 045 355 9399, sähköposti:
sami.gabbouj@uef.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna-Kristiina Mikkonen puh. 044 576
8417 sähköposti: paasihteeri@isyy.fi.

5§ Voimaantulo
Nämä määräykset astuvat voimaan välittömästi.
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