
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (2) 

Vaalimainontamääräykset 
Edustajistovaali 

_______________________________________________________________________ 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta +358 44 325 0036 Y-tunnus 2043215-0 
PL 52 (Ketunpolku 4) kamo@kamk.fi  
87101 KAJAANI  www.opiskelijakuntakamo.fi 

1 §  Soveltamisala  
 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa noudatetaan opiskelijakunnan 
sääntöjen ja vaaliohjesäännön lisäksi näitä määräyksiä, jotka koskevat opiskelijakunnan 
edustajistovaalissa toteutettavaa vaalimainontaa.  

2§ Vaalimainonta  
 

Vaalimainonnan tulee olla asiallista. Vaalimainonta ei saa olla harhaanjohtavaa. Vaalimainonnaksi 
katsotaan suullinen, kirjallinen tai sähköisessä muodossa oleva mainostarkoituksessa tapahtuva 
viestintä, joka on saatettu nähtäväksi tai kuultavaksi Kajaanin ammattikorkeakoulun tai 
opiskelijakunnan piirissä ja jossa käytetään viittausta edustajistovaaliin.  

3 §  Valvonta  
 
Vaalimainontaa valvovat opiskelijakunnan edustajiston asettama keskusvaalilautakunta, 
opiskelijakunnan hallitus, opiskelijakunnan toiminnanjohtaja ja muut työntekijät sekä 
keskusvaalilautakunnan tehtävään määräämät henkilöt.  

4§ Epäreilu ja häiritsevä mainonta  
 
Vaalimainonnassa ja opiskelijakunnan virallisessa tiedotuksessa tulee välttää toimintatapoja, jotka 
ovat omiaan saattamaan ehdokkaat väärin perustein eriarvoiseen asemaan. Lisäksi tulee välttää 
toimintaa, joka häiritsee tai estää opiskelijakunnan tai ammattikorkeakoulun toimintoja.  

5§ Sopimaton ja hyvän maun vastainen vaalimainonta  
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä 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.  

6§ Vaalimainonta ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan tiloissa  
 
Vaalimainoksien kiinnittäminen ja esille jättäminen ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan alueella 
on kielletty muualla kuin keskusvaalilautakunnan erikseen osoittamilla paikoilla.  

7§ Vaalimainonta opiskelijakunnan tapahtumissa  
 
Vaalimainonta on sallittua niissä opiskelijakunnan tapahtumissa, joihin järjestäjä on antanut siihen 
luvan. Järjestäjän tulee myöntää kaikille ehdokkaille yhtäläinen lupa mainontaan.  
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8§ Sähköinen vaalimainonta  
 
Opiskelijakunnan tai ammattikorkeakoulun tai edustajansa ylläpitämiä sähköpostilistoja ei saa käyttää 
vaalimainonnassa. Ehdokkaita kannustetaan käyttämään sosiaalista mediaa vaalimarkkinoinnissaan, 
mutta kehoitetaan myös noudattamaan hyviä tapoja ja verkkokirjoittelun etikettiä. 

9§ Virallinen tiedottaminen  
 
Kaikessa opiskelijakunnan viralliseen tiedottamiseen liittyvässä viestinnässä tulee noudattaa 
tasapuolisuutta ja objektiivisuutta ehdokkaisiin nähden.  

10§ Julkiset kommentit  
 
Opiskelijakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee pidättäytyä julkisista kommenteista 
yksittäisiin ehdokkaisiin ja ehdokaslistoihin liittyen, kun he edustavat opiskelijakuntaa.  

11§ Opiskelijakunnan resurssit vaalimainonnassa  
 
Henkilöstön työpanoksen käyttö vaalimainontaan tai sen valmisteluun ei ole sallittua muutoin kuin 
viralliseen tiedottamiseen. 

12§ Vaalimainonnan kieltäminen  
 
Keskusvaalilautakunta tai vaalilautakunta voi tämän säännöstön määräysten rikkomisen johdosta 
määrätä ehdokkaan vaalimainonnan korjattavaksi tai keskeytettäväksi. Kaikki muiden 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 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.  

13§ Täydentävät määräykset  
 
Keskusvaalilautakunta voi antaa täydentäviä määräyksiä ja ratkaisuja kiista- ja tulkintakysymyksiin 
näiden määräyksien osalta.  

14§ Voimaantulo  
 
Nämä määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Näitä määräyksiä voidaan muuttaa 
keskusvaalilautakunnan päätöksellä.  
 
Määräykset on hyväksytty keskusvaalilautakunnan kokouksessa 12.10.2015. 


