Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool -hanke
Oikeusministeriössä on ollut käynnissä 1.12.2020–30.11.2021 Euroopan unionin REC-ohjelman
(Rights, Equality and Citizenship) rahoittama vaalivarautumista ja viranomaisyhteistyötä vahvistava Vaalipooli-hanke. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä
sosiaalisen median kanssa vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa.
Vaalipooli-hanke liittyi kansalliseen demokratiaohjelmaan 2025, ja se pohjautui oikeusministeriön
vaalivaikuttamisen koulutushankkeeseen 2018-2019.

Verkkoalusta vaaliviranomaisten työn tueksi
Vaalipooli-hankkeessa on kartoitettu laajasti vaalien järjestämiseen ja vaalivarautumiseen liittyviä
eri tason viranomaisia ja toimijoita. Heille on lähetetty kysely, jossa on muun muassa selvitetty
eri toimijoiden vaalijärjestelyresursseja sekä mahdollisia tietotarpeita, joita vaalijärjestelyissä ja
vaalivarautumisessa on tullut vastaan ja joihin kaivattaisiin lisätukea. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty vaaliviranomaisten työn tueksi luotavan Vaalipooli-verkkoalustan tietosisältöjen suunnittelussa. Alusta löytyy vaalit.fi-sivustolta (suomeksi ja ruotsiksi).

Koulutusta
Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ovat jokaisen
toimivan demokratian kulmakivi. Hyvin toimiva
viranomaisten välinen koordinaatio on keskeisessä asemassa erilaisen vaalihäirinnän torjumisessa. Vaalipooli-hanke on tukenut Vaalivarautumisen yhteistyöryhmää, joka muun muassa seuraa
vaalihäirintään ja vaalien turvallisuuteen liittyvää
kansainvälistä keskustelua ja kehitystä. Osana
Vaalipooli-hanketta yhteistyöryhmän jäseniä ja
poliittisia puolueita on koulutettu vaalihäirinnästä sekä siihen varautumisesta.

Yhteistyötä muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa
Jäsenvaltioiden välinen keskinäinen oppiminen ja vuoropuhelu tukevat erilaisten menetelmien ja
lähestymistapojen hyödyntämistä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien edistämisessä. Osana
Vaalipooli-hanketta on järjestetty viisi Vaalivarautumisen yhteistyöryhmälle suunnattua online-tapaamisia Ruotsin, Liettuan, Alankomaiden, Irlannin ja Kroatian vaaliverkostojen ja -viranomaisten
kanssa. Tapaamisten tarkoituksena on ollut oppia toisten jäsenmaiden vaalivarautumisesta ja
viranomaisyhteistyöstä sekä jakaa parhaita käytäntöjä vaalivarautumistyöstä.

Keskustelua sosiaalisen median alustojen kanssa
Vaalipooli-hankkeessa on myös nostettu esiin
sosiaalisen median alustojen merkitys vaalivarautumistyössä ja vaalihäirinnän torjumisessa.
Tätä työtä on koordinoitu erityisesti Vaalivarautumisen yhteistyöryhmän puitteissa. Hankkeessa järjestettiin keskustelutilaisuus pienten
kielialueiden EU-jäsenvaltioiden ja sosiaalisen
median alustojen kanssa. Seminaarissa kuultiin
eri jäsenmaiden kokemuksista vaalihäirinnän
torjumisessa sekä sosiaalisen median yritysten
toimista ja käytännöistä koskien vaaleja.

Keskeisimmät Vaalipooli-hankkeen havainnot ja opit
• Keskustele, koordinoi, varaudu: toimiva yhteistyö ja sujuva tiedonvaihto viranomaisten välillä
on kaiken varautumisen perusta.
• Katso ympärille: kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa eri ilmiöiden tunnistamisessa ja
niihin varautumisessa.
• Lisää tietoisuutta ja sitouta: vapaat ja luotettavat vaalit ovat demokratian ydintä ja niiden turvaaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-,
tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020).

Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja on vain hänen
vastuulla. Euroopan komissio ei ota vastuuta sen sisältämien tietojen käytöstä.

