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Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan
rangaistuskäytännöt vaalimainontarikkomuksissa ja muissa
rikkeissä
VYY:n vaalijärjestyksessä sanotaan seuraavaa:
21 § Sääntöjen rikkominen
Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille
sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden rikkomisesta. Käytettävien
rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä ennen mainostusajan alkamista.
Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai
keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat
1) kirjallinen varoitus,
2) ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset,
3) ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan vaaleista poissulkeminen.
Keskusvaalilautakunta on velvoitettu käsittelemään rikkeet, mikäli rikkeistä tehdään
valitus. Valitukset toimitetaan kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille, joka saattaa
rikkomuksen/rikkomukset keskusvaalilautakunnan tietoon.
Keskusvaalilautakunta voi ryhtyä toimenpiteisiin myös ilman kantelua, mikäli
keskusvaalilautakunta havaitsee ohjeiden vastaista toimintaa. Vaalimainonta alkaa
14.10.2019 klo 12:00 ja mahdolliset valitukset on käsiteltävä vaalihuoneistojen
sulkeutumiseen mennessä 6.11.2019 klo 18:00.
Keskusvaalilautakunta toteaa, että sääntöjen mukaisiin rangaistuksiin ryhdytään
seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. Kirjallinen varoitus
Keskusvaalilautakunta voi antaa kirjallisen varoituksen joko yksittäiselle ehdokkaalle,
vaaliliitolle tai vaalirenkaalle, mikäli todetaan ohjerikkomuksen tapahtuneen. Kirjallinen
varoitus asetetaan aina nähtäville myös ylioppilaskunnan nettisivuille.
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Mikäli yksittäinen ehdokas rikkoo vaalimainonnasta annettuja ohjeita tai muita
keskusvaalilautakunnan antamia ohjeita, voi keskusvaalilautakunta päättää antaa
hänelle kirjallisen varoituksen.
Mikäli ohjeiden vastainen toiminta toistuu varoituksen jälkeen, annetaan kirjallinen
varoitus ehdokkaan lisäksi myös vaaliliiton tai vaalirenkaan asiamiehelle. Tällöin
todetaan, että seuraavasta sääntörikkeestä seuraukset ovat vakavampia. Kirjallinen
varoitus on mahdollista antaa myös jo ensimmäisestä rikkeestä vaaliliiton tai
vaalirenkaan asiamiehelle, mikäli ohjeiden vastaiseen toimintaan osallistuu useampia
saman vaaliliiton tai vaalirenkaan ehdokkaita tai mikäli rikkomus on
keskusvaalilautakunnan tulkinnan mukaan riittävän vakava.
2. Vaalimainontaa koskevat rajoitukset
Mikäli ohjeiden vastainen toiminta jatkuu kirjallisesta varoituksesta huolimatta, on
keskusvaalilautakunnalla oikeus rajoittaa ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan
vaalimainontaa.
Vaalimainontaa rajoittavina keinoina keskusvaalilautakunta voi muun muassa:
- poistaa ehdokkaan, vaaliliiton tai vaalirenkaan ehdokkaiden vastaukset
edustajistovaalikoneesta,
- poistaa ehdokkaan kuva ja tiedot vaaliliiton vaalimainoksista, jotka ovat
asetettu keskusvaalilautakunnan osoittamille paikoille,
- poistaa vaaliliiton tai vaalirenkaan vaalimainokset, jotka ovat asetettu
keskusvaalilautakunnan osoittamille paikoille,
- poistaa ehdokas, vaaliliitto tai vaalirengas keskusvaalilautakunnan
edustajistovaaleista tiedottavista viesteistä,
- kieltää ehdokasta, vaaliliittoa tai vaalirengasta jakamasta vaaleihin liittyvää
materiaalia yliopiston kampusalueella vaaleista poissulkemisen uhalla.
3. Vaaleista poissulkeminen
Äärimmäisenä keinona keskusvaalilautakunnalla on ehdokkaan, vaaliliiton tai
vaalirenkaan vaaleista poissulkeminen. Tämä tehdään aina vasta viimeisenä
mahdollisena ratkaisuna sen jälkeen, kun asiassa on kuultu kaikkien vaaliliittojen
vaaliasiamiehiä.
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Student Union of the University of Vaasa Central Election
Board penalty protocol on infractions regarding
electioneering and other related matters
1

The VYY electoral order states the following:
Section 21 Breaking the rules
The Central Election Board orders penalties to candidates, electoral coalitions and
electoral rings for breaking the rules or disregarding instructions given by the
Central Election Board. The guidelines for applicable penalty measures must be
defined before the electioneering period begins. The Central Election Board has the
right to remove a candidate from the election due to electoral fraud or for serious
violation of orders given by the Central Election Board.
The applicable penalty measures of the Central Election Board are as follows:
1. written warning,
2. limiting the electioneering of a candidate, electoral coalition or electoral
ring,
3. removal of a candidate, electoral coalition or electoral ring from the
election.
The Central Election Board is responsible for processing violations whenever a
complaint is given for said violations. Complaints must be given in writing to the
Secretary General of the Student Union, who then presents the reported
violation/violations to the Central Election Board.
The Central Election Board may take action on a violation also without a lodged
complaint if the Central Election Board notices any activity that is against election
rules. The electioneering period begins on 14.10.2019 12:00 o’clock and all complaints
must be processed by 6.11.2019 at 18.00, which is when the voting ends.
The Central Election Board states that the penalties defined by the rules will be
ordered according to the following principles:
1. Written warning
1

Translator’s note: the VYY electoral order is included in the Rules of VYY (Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan
sääntökokoelma), which is available only in Finnish. The section referenced in this document is a separate translation
and not an accurate reference to an original document.
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The Central Election Board may give a written warning to a single candidate, electoral
coalition or electoral ring if a violation of instructions or rules has taken place. A written
warning will always be published also on the Student Union web site.
If a single candidate violates the given electioneering instructions or other instructions
given by the Central Election Board, the Central Election Board may decide to give the
candidate a written warning.
If the candidate continues to violate the instructions after a warning has been given, a
written warning will be given to the candidate and also to the proxy of the electoral
coalition or electoral ring in question. This warning will state that the consequences for
a subsequent violation will be more severe. A written warning may also be given to the
proxy of the electoral coalition or electoral ring already from the first violation if several
candidates from the same electoral coalition or electoral ring have committed
violations, or if the violation/violations are deemed serious enough by the Central
Election Board.
2. Limiting of electioneering
If the violation of instructions continues despite the written warning, the Central
Election Board has the right to limit the electioneering of a candidate, electoral
coalition or electoral ring.
Central Election Board’s measures for limiting electioneering include, but are not
limited to:
- removing the answers of a violating candidate, electoral coalition or electoral
ring from the candidate matcher
- removing a violating candidate’s picture and information from their electoral
coalition’s electoral posters that have been posted in a place dedicated by
the Central Election Board
- removing the electoral posters of a violating electoral coalition or electoral
ring, the said posters of which have been posted in a place dedicated by the
Central Election Board
- removing a violating candidate, electoral coalition or electoral ring from the
Central Election Board’s newsletters regarding the council representative
election
- prohibiting a violating candidate, electoral coalition or electoral ring from
distributing election material on the campus area under the pain of being
removed from the election
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3. Removal from the election
The ultimate penalty measure of the Central Election Board is the removal of a
violating candidate, electoral coalition or electoral ring from the election. This penalty
will be ordered only as the last possible resort after the proxies of all electoral
coalitions have been consulted.
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