
Kampanjointiohje vaaliliitoille ja ehdokkaille

Edustajistovaalin kampanjoinnissa tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Laureamkon voimassa olevaa
vaaliohjesääntöä ja tätä kampanjointiohjetta. Opiskelijakunta julkaisee ehdokkaiden yhteistä
markkinointimateriaalia internetsivuillaan, julisteissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kaiken virallisen
opiskelijakunnan materiaalin hyväksyy keskusvaalilautakunta.

Tätä materiaalia varten kaikkia vaaliliittojen edustajia pyydetään lähettämään kasvokuvat kaikista
vaaliliittonsa ehdokkaista. Kasvokuvat tulee toimittaa jpeg-, bmp- tai png-muodossa. Kuvien tulee olla
otettuja valkoista taustaa vasten. Kuvat toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen
vaalit@laureamko.fi viimeistään 7.10.2021 klo 23:59 mennessä.

Huomioitavaa kampanjoinnissa:

● Vaaliliitot voivat luoda itselleen sivun tai tapahtuman eri somekanaviin ja näissä mainostaa
itseään ja ehdokkaitaan

● Vaaliliitot ja -renkaat voivat teettää omista ehdokkaistaan julisteita ja muuta
markkinointimateriaalia, jota saa asettaa näkyville Laurean ohjeistusten ja käytänteiden
mukaisesti

● Vaaliliitto on vastuussa ehdokkaidensa kampanjoinnista
○ Mikäli ehdokas käyttäytyy esim. Laureamkon sääntöjen vastaisesti tai rikkoo näitä

kampanjointiohjeita, koko vaaliliitto on näistä vastuussa
● Näiden ohjeiden lisäksi tulee noudattaa Laureamkon sääntöjä, vaaliohjesääntöä sekä

voimassa olevaa lainsäädäntöä
○ Säännöt ja vaaliohjesäännön löytää Laureamkon nettisivuilta

● Kampanjointi tulee suorittaa täysin hyvän maun rajoissa ketään loukkaamatta tai syrjimättä
● Laureamkon tiloja, resursseja tai viestintäkanavia ei saa käyttää yksittäisen ehdokkaan,

vaaliliiton tai -renkaan kampanjoinnissa
○ Ei sallittu: Esimerkiksi Laureamkon paita ei saa olla päällä ehdokaskuvissa /

Kampustiimi ei voi markkinoida omilla viestintäkanavillaan pelkästää omia tiimin
jäseniään

○ Sallittu: Mahdollisesta Laureamko-urastaan saa kertoa ehdokasesittelyssä /
Kampustiimi voi markkinoida omilla viestintäkanavillaan oman kampuksensa
ehdokkaita

● Tämän ohjeistuksen noudattamista valvoo keskusvaalilautakunta
○ Mikäli huomaat ohjeistuksen vastaista käytöstä, ilmoitathan asiasta

keskusvaalilautakunnalle, älä pui väärinkäytöstä sosiaalisessa mediassa

Kaikissa kampanjointiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä
keskusvaalilautakuntaan. Muistakaa, että te teette näistä vaaleista onnistuneet!
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Guidelines for campaigning for candidates and electoral alliances

In the election of the Council of Representatives campaign it’s important to follow this Guideline for
campaigning and Laureamko’s Guideline for elections as well as good manners. The student union
produces official marketing material for their website, posters and social media. All of the official
marketing material is approved by the Central Election Committee.

For this material we ask the spokesperson of the Electoral Alliance to send us photos of each
candidate in the Electoral alliance. You need to send the headshot photos in jpeg, bmp or png
format. The photos need to be taken with white background. You can send the photos  as email
attachments to vaalit@laureamko.fi by 7.10.2021 at 23.59 the latest.

Guidelines for campaigning:

● Electoral alliances can create their own social media pages and advertise themselves
and their candidates on their pages

● Electoral alliances and coalitions can print posters and other campaigning materials
of their candidates and put them up following Laurea’s guidelines

● Electoral alliance is responsible for their candidates campaigning
○ If one candidate i.e. acts against Laureamko rules or these guidelines, the

whole electoral alliance is considered responsible for these actions.
● In addition to these guidelines you need to follow the rules of Laureamko, the

Guideline for elections and the Finnish law.
○ You can find the rules and guideline for election from Laureamko’s website

● The campaigning needs to follow good manners and is not allowed to be
discriminating or offensive.

● Laureamko’s premises, resources or channels (website, Facebook, Instagram, Slack,
other Laureamko’s social media channels or groups) are not allowed to be used for
campaigning for a singular candidate, electoral alliance or coalition.

○ The campus team is responsible for the marketing and actions happening in
their premises

○ Not allowed: using Laureamko’s shirt for candidate photo, campus team
marketing on their channel only their own campus team members

○ Allowed: telling about your Laureamko activities or career in your candidate
introduction, campus team marketing on their channel all candidates from
their own campus (e.g. “We have candidates from Porvoo campus, go check
out the candidates from Laureamko’s website.”)

● The central election committee supervises the complying of these guidelines
○ If you notice someone acting against these guidelines, contact the Central

election committee, don’t argue on social media.

For all questions related to campaigning you can contact the Central election committee. Remember
that you are the ones making this election a success!
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