Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali
suoritetaan 21.9.–26.10.2018.
Vaalissa liiton jäsenet valitsevat valtuuskuntaan
60 jäsentä vuosiksi 2019–2021.
Äänestä joko sähköisesti tai
perinteisesti postitse.
www.laakariliitto.fi/valtuuskunnanvaali2018

Valtuuskunnan vaaliopas 2018
Fullmäktiges valguide 2018

Äänestämällä
valtuuskunnan vaalissa
olet kehittämässä
entistä arvostetumpaa ja
vahvempaa ammattiliittoa.

Äänestä valtuuskunnan vaalissa 21.9.–26.10.2018
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Vaalifaktat
n Lomakkeet

ehdokasasettelua varten ovat liiton kotisivuilla
www.laakariliitto.fi/valtuuskunnanvaali2018 ja tässä oppaassa.

n Ehdokkaita,

vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat on toimitettava liiton
toimistoon viimeistään 24.8.2018 kello 15.30 mennessä.

n Ehdokasluettelo

julkaistaan Suomen Lääkärilehden numerossa 38,
joka ilmestyy 21.9.2018.

n Äänestys

päättyy 26.10.2018 klo 16.00.

n Toimiston

osoite on Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki (PL 49, 00501 Helsinki).

n Vaalin

tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivulla ja
Suomen Lääkärilehden numerossa 46, joka ilmestyy 16.11.2018.
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Vaaliopas 2018
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali suoritetaan 21.9. – 26.10.2018.
Vaalissa liiton jäsenet valitsevat valtuuskuntaan 60 jäsentä vuosiksi
2019 – 2021. Tässä oppaassa on ohjeet ehdokkaaksi asettumisesta ja
äänioikeuden käyttämisestä. Oppaassa selostetaan myös vaalin tuloksen
laskeminen.
Oppaan liitteenä ovat ehdokasasettelua varten tarvittavat lomakkeet.
Lomakkeita voi tilata lisää liiton toimiston vaalipalvelusta, puh (09) 393 091
tai sähköpostitse osoitteesta laakariliitto@laakariliitto.fi. Lomakkeita voi myös
tulostaa verkosta osoitteesta: www.laakariliitto.fi/valtuuskunnanvaali2018.
Äänestysliput ja -ohjeet sekä sähköisen äänestyksen että postiäänestyksen
osalta postitetaan kaikille äänioikeutetuille 21.9. mennessä.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustaminen

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ne jäsenet,
jotka on kutsuttu liiton jäseniksi ennen 31.5.2018.
Vaaliluettelo on tarkistusta varten nähtävänä liiton
toimistossa 16.– 23.7. Vaaliluetteloa koskevat huomautukset on esitettävä vaalilautakunnalle toimitettuna liiton toimistoon viimeistään 30.7.2018 klo
15.30 mennessä.

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja siten, että
heidän asiamiehensä tekevät siitä kirjallisen sopimuksen. Samoin, jos vaaliliitot haluavat keskenään
tai jokin ehdokas vaaliliiton kanssa muodostaa
vaalirenkaan, on kunkin ilmoitettava siitä vaaliliittosopimuksen tai ehdokkaaksi asettumisen yhteydessä taikka tekemällä asiasta kirjallinen sopimus.
Vaaliliiton ja vaalirenkaan muodostamista varten
tarvittavat lomakkeet ovat tämän oppaan liitteenä.
Vaaliliitoilla ja vaalirenkailla tulee olla asiamiehet,
jotka ovat liiton äänioikeutettuja jäseniä.

Ehdokkaaksi asettuminen
Ehdokkaaksi liiton valtuuskunnan vaaliin voi asettua jokainen liiton vaalikelpoinen jäsen. Lomake
ehdokkaaksi asettumisesta on tämän vaalioppaan
liitteenä.
Ehdokkaaksi asettuminen edellyttää liitelomakkeen täyttämistä ja allekirjoittamista.
Ehdokkaalle on ehdokkaaksi asettumislomakkeessa nimettävä asiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. Jäsen voi olla vain yhden ehdokkaan asiamiehenä. Ehdokas voi itse toimia omana
asiamiehenään.

Tunnukset
Kullakin vaaliliitolla ja vaalirenkaalla tulee olla omat
tunnuksensa, jotka mainitaan niiden muodostamista koskevassa sopimuksessa. Tunnusten tulee
erota riittävästi toisistaan. Tunnusten hyväksymisestä päättää vaalilautakunta, joka tarvittaessa
antaa vaaliliitolle tai vaalirenkaalle tilaisuuden vaihtaa tunnuksensa.
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Asiakirjojen toimittaminen
vaalilautakunnalle

Vaalin tuloksen laskeminen
Samassa vaaliliitossa olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan.
Vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle
annetaan vertailuluvuksi vaaliliiton äänien koko
lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne. Jos ehdokas ei kuulu vaaliliittoon, on
vertausluku hänen saamansa äänimäärä.
Kunkin vaalirenkaan ehdokkaat järjestetään heidän vertauslukujensa suuruuden mukaan. Tämän
jälkeen annetaan ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan äänien koko
lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne. Vaalirenkaaseen kuulumattoman vaaliliiton ehdokkaan vertauslukuna pidetään hänen
edellisessä kappaleessa selostettua vertauslukuaan. Vaaliliittoon ja vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan lopullisena vertauslukuna pidetään hänen saamaansa äänimäärää.
Ehdokkaita järjestettäessä saman äänimäärän
tai vertausluvun saaneiden välillä ratkaisee arpa.
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan ja valtuuskunnan jäseneksi valitaan suurimman vertausluvun saaneesta
lähtien yhteensä 60 jäsentä.
Vaalin tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivuilla
www.laakariliitto.fi /valtuuskunnanvaali2018 ja
Suomen Lääkärilehden numerossa 46, joka ilmestyy 16.11.2018. Vaalilautakunta ilmoittaa valinnasta
kirjeitse valtuuskunnan jäseniksi valituille ja lisäksi
myös kussakin vaaliliitossa lähinnä eniten ääniä
saaneille, jotka tarvittaessa kutsutaan varajäseninä
osallistumaan valtuuskunnan kokouksiin.
Uuden valtuuskunnan ensimmäinen kokous
pidetään 14.–15.12.2018 Lääkäriliitossa Helsingissä.

Ehdokkaita, vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat
asiakirjat on toimitettava liiton toimistoon viimeistään 24.8.2018 kello 15.30. Toimiston osoite on
Mäkelänkatu 2 (7. Kerros), 00500 Helsinki (PL 49,
00501 Helsinki).
Vaalilautakunta suosittelee asiakirjojen toimittamista hyvissä ajoin ennen määräpäivää, jolloin
mahdolliset virheet voidaan ajoissa korjata.

Ehdokasluettelo
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja hyväksyy
ehdokasluetteloon otettavaksi ne ehdokkaat, vaaliliitot ja vaalirenkaat, joita koskevat asiakirjat on
oikein laadittu ja toimitettu ajoissa. Ehdokasluettelo julkaistaan Suomen Lääkärilehden numerossa
38, joka ilmestyy 21.9.2018. Samassa numerossa
julkaistaan myös vaalirenkaiden omat esittäytymiset lääkärikunnalle.

Äänestäminen
Postiäänestys
Vaalilautakunta lähettää viimeistään 21.9. jokaiselle
äänioikeutetulle jäsenelle kirjeessä ehdokasluettelon, äänestyslipun ja palautuskuoren. Äänestysasiakirjoja voi myös tilata erikseen liiton toimistosta.
Äänioikeutta käyttäessään jäsenen on merkittävä äänestyslippuun äänestettävän ehdokkaan
numero.
Kunkin äänestykseen osallistuvan jäsenen on
palautettava äänestyslippunsa liiton toimistoon viimeistään 26.10.2018 kello 16.00.
Sähköinen äänestys
Sähköisen äänestyksen äänestysaika alkaa 21.9.
kello 9.00 ja päättyy 26.10.2018 kello 16.00. Sähköinen äänestys tapahtuu osoitteessa www.laakariliitto.fi, josta on linkki äänestyssivulle.
Tunnistautuminen äänestäjäksi tapahtuu pankkitunnuksella.
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Valtuuskunnan vaalijärjestys
(Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003)

1 § Suomen Lääkäriliiton valtuuskun-

nan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia,
liiton sääntöjen määräyksiä ja tätä vaalijärjestystä.
Liiton jäsen käyttää valtuuskunnan
vaalissa äänioikeuttaan joko postivaalissa, teknisellä apuvälineellä toteutettavassa vaalissa (jäljempänä: sähköinen
äänestäminen) tai näiden yhdistelmässä
hallituksen ja vaalilautakunnan päättämin tavoin.

2 § Hallitus määrää joka kolmas vuosi

viimeistään tammikuussa valtuuskunnan vaalin ajankohdan ja asettaa vaalilautakunnan vaalia toimittamaan. Hallitus päättää vaalin toteuttamistavan:
sähköinen äänestäminen, postiäänestäminen tai näiden yhdistelmä.
Ajankohtaa määrätessään hallitus
päättää, milloin äänestysliput on viimeistään lähetettävä äänioikeutetuille
ja mihin mennessä äänestäjien lähettämien äänestyslippujen on oltava vaalilautakunnalla, mikä on samalla sähköisen äänestämisen äänestysaika.
Näiden päivämäärien välistä aikaa ei
saa määrätä lyhyemmäksi kuin 28 vuorokautta.

3 § Vaalilautakuntaan nimetään vähintään seitsemän jäsentä, joista yhden
tulee olla lakimies ja joista yksi määrätään puheenjohtajaksi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen,
kun vähintään puolet sen jäsenistä on
läsnä.

4 § Vaaliluetteloon merkitään liiton

äänioikeutetut ja vaalikelpoiset jäsenet.
Vaaliluettelo tulee pitää tarkistusta varten
liiton jäsenten nähtävänä heinäkuussa
vähintään viikon ajan liiton toimistossa.
Luetteloa koskevat huomautukset tulee
esittää vaalilautakunnalle viikon kuluessa
nähtävänäoloajan päättymisestä.
Vaaliluettelon nähtävänäpidosta ja
huomautusten esittämisajasta vaalilautakunnan tulee ilmoittaa Suomen Lääkärilehdessä.
Vaaliluettelo tulee voimaan vaalilautakunnan käsiteltyä mahdollisesti tehdyt
huomautukset.

5 § Kenellä tahansa liiton äänioikeute-

tulla ja vaalikelpoisella jäsenellä on oikeus
pyytää vaalilautakunnalta ottamistaan
vaalia varten laadittavaan ehdokasluetteloon.
Ehdokkaaksi asettumisasiakirjassa
on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimet sekä kotipaikka. Ehdokkaan on allekirjoitettava suostumus ehdokkaaksi ryhtymisestä.
Ehdokkaalle on ehdokkaaksi asettumisasiakirjassa nimettävä asiamies, joka
on liiton äänioikeutettu jäsen. Jäsen voi
olla vain yhden ehdokkaan asiamiehenä.
Ehdokas voi itse toimia omana asiamiehenään.

6 § Ehdokkaat voivat muodostaa vaa-

liliittoja, jolloin heidän asiamiehensä tekevät siitä kirjallisen sopimuksen.
Vaaliliitolla tulee olla asiamies, joka on
liiton äänioikeutettu jäsen.

7 § Jos vaaliliitot haluavat keskenään

tai joku ehdokas vaaliliiton kanssa yhtyä
vaalirenkaaksi, on kunkin ilmoitettava
siitä vaaliliittosopimuksen tai ehdokkaan
asettumisen yhteydessä tahi siitä on tehtävä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat sopijapuolten asiamiehet.
Vaalirenkaalla tulee olla asiamies, joka
on liiton äänioikeutettu jäsen.

8 § Kullakin vaaliliitolla ja vaalirenkaalla

tulee olla omat tunnuksensa, jotka mainitaan niiden muodostamista koskevassa
ilmoituksessa tai sopimuksessa.
Tunnusten tulee erota riittävästi toisistaan. Niiden hyväksymisestä päättää vaalilautakunta. Jos vaalilautakunta ei
hyväksy ehdotettua tunnusta, se antaa
vaaliliitolle tai vaalirenkaalle tilaisuuden
vaihtaa tunnuksensa.

9 § Ehdokkaita, vaaliliittoja ja vaaliren-

kaita koskevat asiakirjat on toimitettava
vaalilautakunnalle sen asettamaan määräaikaan mennessä, josta lautakunnan
on ilmoitettava Suomen Lääkärilehdessä.
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat
sekä päättää ehdokkaiden, vaaliliittojen
ja vaalirenkaiden hyväksymisestä ehdokasluetteloon.
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10 § Ehdokasluettelo järjestetään

siten, että vaaliliittojen ja niihin kuulumattomien yksittäisten ehdokkaiden
keskinäinen järjestys vaalirenkaassa
ratkaistaan arvalla ellei vaalirenkaan
asiamies ole ilmoittanut vaalilautakunnalle muuta järjestystä. Vaaliliiton sisällä
ehdokkaat järjestetään nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen.
Vaalirenkaiden ja niihin kuulumattomien erillisten vaaliliittojen keskinäinen
järjestys määrätään arvalla. Vaalirenkaiden tai erillisten vaaliliittojen ulkopuolelle jääneet ehdokkaat otetaan luetteloon viimeisinä ja niiden keskinäinen
järjestys ratkaistaan arvalla.
Tämän jälkeen ehdokkaat numeroidaan. Numerointi aloitetaan kahdesta.
Ehdokasluettelossa on mainittava,
missä vaalissa sitä käytetään. Vaalirenkaan otsikkoon on merkittävä sana
”vaalirengas” sekä renkaan aseman
yhdistelmässä aakkosellisen järjestyksen mukaan osoittava kirjain. Erillisen vaaliliiton otsikkoon on merkittävä
sana ”vaaliliitto” sekä liiton aseman
luettelossa aakkosellisen järjestyksen
mukaan osoittava kirjain.

11 § Vaalilautakunnan on laadit-

tava vaalissa käytettävä äänestyslippu,
palautuskuori ja tarvittaessa vaalikuori, jossa kummassakin on merkintä,
missä vaalissa sitä käytetään. Vaalilautakunnan on myös laadittava erillinen ohje sähköisestä äänestämisestä,
jossa on maininta äänestysajasta.
Vaalilautakunnan on postitettava
ehdokasluettelo, äänestyslippu ja tarvittaessa vaalikuori jokaiselle vaaliluetteloon merkitylle jäsenelle. Samalla on
ilmoitettava, mihin mennessä äänestyslippujen on oltava vaalilautakunnalla.
Samassa postituksessa toimitetaan
ohje sähköisestä äänestämisestä.

12 § Postiäänestys: Äänioikeutta

käyttäessään liiton jäsenen on merkittävä äänestyslippuun äänestettävän
ehdokkaan numero.
Äänestyslippu voidaan toimittaa
vaalilautakunnalle postitse tai antamalla
se vaalilautakunnan jäsenelle tai sen
nimeämälle avustajalle.
Sähköinen äänestys: Äänioikeuttaan käyttävä äänioikeutettu äänestää
vaalilautakunnan määrittämällä teknisellä välineellä erillisen ohjeen mukaisesti. Äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan tunnistamismenetelmällä.
Sähköisten äänten laskennassa
vain määräaikaan mennessä annetut äänet hyväksytään. Merkinnät vaaliluetteloon tehdään äänestystunnistuksen perusteella ja sähköisten äänten
osalta ennen postiäänten pohjalta tehtäviä merkintöjä. Sähköisesti annetut
äänet lasketaan koneellisesti ja vaalilautakunta toteaa äänimäärät.

13 § Vaalilautakunnan tulee huolehtia

siitä, että merkintöjä äänioikeuden käyttämisestä ryhdytään tekemään vaaliluetteloon välittömästi äänestyslippujen saapumiselle ja sähköiselle äänestämiselle
asetetun määräajan päätyttyä.
Mikäli vaali toteutetaan sekä sähköisesti että postivaalina, merkintä äänioikeuden käyttämisestä tehdään ensin
sähköisesti äänestäneiden perusteella
ja tämän jälkeen postitse äänestäneiden
perustella. Mikäli äänioikeutettu on yrittänyt äänestää molemmilla tavoilla, hyväksytään vain sähköisesti annettu ääni.
Vaalilautakunta valvoo em. merkintöjen tekemistä ja vastaa palautuskuorien
tai vaalikuorien säilyttämisestä suljettuina
äänten laskennan alkamiseen saakka.

14 § Postitse annettujen äänten

osalta merkinnän äänioikeuden käyttämisestä tekee vaaliluetteloon joko vaalilautakunnan jäsen tai sen nimeämä
avustaja taikka merkintä tehdään teknistä apuvälinettä käyttäen. Äänestysmerkinnän tekijän on myös leimattava
suljettu vaalikuori, mikäli tätä käytetään.
Tällöin katsotaan valitsijan käyttäneen
äänioikeuttaan.
Ne vaalikuoret, joista ei selvästi
ilmene äänestäjän henkilöllisyys, säilytetään eri ryhmänä tekemättä niitä koskevia merkintöjä vaaliluetteloon.
Äänioikeuden käyttäminen voidaan
tarkistaa myös koneellisesti, jolloin vaalikuorta ei käytetä.

15 § Kun määräaikaan mennessä

annettuja ääniä koskevat merkinnät on
tehty vaaliluetteloon, vaalilautakunta
kokoontuu toimittamaan ääntenlaskennan ja toteamaan vaalin tuloksen. Lautakunnan on tällöin oltava päätösvaltainen. Ääntenlaskennasta laaditaan
pöytäkirja, jonka allekirjoittavat liiton
puheenjohtaja ja laskentaan osallistuneet lautakunnan jäsenet.

16 § Käytettäessä postiäänestystä

ennen varsinaisen laskennan aloittamista ratkaistaan vaaliluettelomerkintöjen tekeminen 14 §:n 2 mom:ssa tarkoitettujen vaalikuorten osalta. Aluksi
lasketaan vaalikuorien lukumäärä
samoin kuin niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tehtyjen
merkintöjen mukaan ovat käyttäneet
äänioikeuttaan. Lukumäärätiedot merkitään pöytäkirjaan.
Vaalikuoret, joita ei ole leimattu, erotetaan eri ryhmäksi ja pidetään suljettuina. Niissä olevat äänestysliput katsotaan mitättömiksi.
Muut vaalikuoret avataan ja äänestysliput tarkastetaan. Jos vaalikuoressa
on kaksi äänestyslippua, molemmat
liput hylätään. Äänestyslippu katsotaan mitättömäksi, jos siitä ei selvästi
ilmene, ketä valitsija on tarkoittanut tai
jos sillä on äänestetty henkilöä, joka ei
ole vaalikelpoinen. Vaalilautakunnalla
on oikeus hylätä äänestyslippu, jossa
on asiattomia merkintöjä. Pöytäkirjaan
on merkittävä ääntenlaskennasta em.
tavoin pois jätettävien äänestyslippujen
lukumäärät syineen.
Hyväksytyt äänestysliput järjestetään siten, että kunkin ääniä saaneen
henkilön hyväksi annetut liput järjestetään omaksi ääniryhmäkseen.
Mikäli käytetään sekä sähköistä että
postiäänestystä, sähköisesti annetut äänet ja postitse tulleet hyväksytyt äänet lasketaan yhteen ja vaalilautakunta toteaa tuloksen. Pöytäkirjaan
merkitään sähköisesti annettujen
äänien ja äänestyslippujen kokonaismäärät ja äänien lukumäärät ääniryhmittäin.
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17 § Samassa vaaliliitossa olevat

ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan. Vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertausluvuksi
vaaliliiton äänien koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne. Jos ehdokas ei kuulu vaaliliittoon, on vertauslukuna hänen
saamansa äänimäärä.
Kunkin vaalirenkaan ehdokkaat järjestetään heidän l. momentin mukaan
saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaan. Tämän jälkeen annetaan
ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi
vertausluvuksi vaalirenkaan äänien
koko lukumäärä, toiselle puolet siitä,
kolmannelle kolmasosa jne.
Vaalirenkaaseen kuulumattoman
vaaliliiton ehdokkaan lopullisena vertauslukuna pidetään 1 momentin
mukaista vertauslukua. Vaalirenkaaseen tai vaaliliittoon kuulumattoman
ehdokkaan lopullisena vertauslukuna
pidetään hänen saamaansa äänimäärää.
Ehdokkaita järjestettäessä saman
äänimäärän tai vertausluvun saaneiden
välillä ratkaisee arpa.
Kaikki ehdokkaat järjestetään
lopullisten vertauslukujen suuruuden
mukaan ja valtuuskunnan jäseniksi valitaan suurimman vertausluvun saaneesta lähtien yhteensä 60 jäsentä.

18 §

Vaalilautakunnan on ilmoitettava valinnasta kirjeitse valtuuskunnan
jäseniksi valituille ja tiedotettava vaalin
tulos Suomen Lääkärilehdessä.
Ääntenlaskentaa koskeva pöytäkirja
on säilytettävä liiton arkistossa pysyvästi. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja
äänestysliput on säilytettävä valitun valtuuskunnan toimikauden ajan.

Genom att rösta
i fullmäktigevalet,
deltar du i att utveckla
ett ännu mer respekterat
och starkare fackförbund.

Rösta i fullmäktigevalet 21.9.–26.10.2018

Läkarförbundets

fullmäktigeval
8

2018

Valfakta
n Blanketter

för uppställande av kandidater finns på förbundets webbplats
på adressen www.laakariliitto.fi/fullmaktigevalet2018 och i denna valguide.

n Dokumenten

som gäller kandidater, samt avtal om valförbunds- och
valringar skall tillställas förbundets kansli före 24.8.2018 kl. 15.30.

n Kandidatlistan
n Röstningen

publiceras i nr 38 av Finlands Läkartidning som utkommer 21.9.2018.

avslutas 26.10.2015 kl. 16.00.

n Kansliets

besöksadress är Backasgatan 2, 00500 Helsingfors
(PB 49, 00501 Helsingfors).

n Resultatet

tillkännages på förbundets webbplats och
i Finlands Läkartidning nr 46, som utkommer 16.11.2018.
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Valguide 2018
Valet av Finlands Läkarförbunds fullmäktige sker mellan 21.9. – 26.10.2018.
I valet väljer förbundets medlemmar 60 ledamöter till fullmäktige för
mandatperioden 2019 – 2021. I denna valguide ingår anvisningar om
nominering av kandidater och om utnyttjande av rösträtt. En redogörelse
för hur valets resultat räknas ingår också.
I bilagan ingår blanketter som behövs för uppställande av kandidater
(på finska). Fler blanketter kan beställas från förbundets valtjänst,
tfn 09-393 091, eller via e-post till adressen laakariliitto@laakariliitto.fi.
Det går också att skriva ut blanketterna via webbläsare på adressen
www.laakariliitto.fi/fullmaktigevalet2018.
Röstsedlar och -röstningsanvisningar för såväl elektronisk röstning som
poströstning postas till samtliga röstberättigade senast 21.9.2018.
Rösträtt och valbarhet

Ingående av valförbund och
bildande av valring

Alla medlemmar som kallats till medlemmar i förbundet senast 31.5.2018 har rösträtt och rätt att
ställa upp som kandidater i valet. En förteckning
över röstberättigade medlemmar kommer att finnas till påseende på förbundets kansli 16.–23.7.
Anmärkningar mot denna förteckning skall vara
förbundsbyrån till handa senast 30.7. kl. 15.30.

Flera kandidater kan ingå ett valförbund, ifall deras
ombud skriftligen avtalar om detta. Ifall flera valförbund tillsammans vill bilda en valring, eller om
någon kandidat vill bilda en valring tillsammans
med ett valförbund, bör ombuden göra ett skriftligt avtal om detta.
Blanketter, som behövs för att ingå ett valförbund och bilda en valring ingår i bilagan till denna
valguide. Både valförbund och valringar skall ha
ombud som är röstberättigade medlemmar av förbundet.

Nominering av kandidater
Alla valbara medlemmar i förbundet kan ställa upp
som kandidater i fullmäktigevalet. En blankett för
nominering av kandidater ingår i valguidens bilagor. För att en person skall kunna ställa upp som
kandidat krävs att han eller hon fyller i och undertecknar medföljande blankett.
För kandidaten skall på nomineringsblanketten även anges ett ombud, som är en röstberättigad medlem i förbundet. En medlem får endast
vara ombud för en kandidat. En kandidat kan vara
ombud för sig själv.

Deviser
Varje valförbund och valring bör ha en egen devis,
som även skall beskrivas i överenskommelsen om
ingående av valförbundet eller bildandet av valringen. Deviserna skall vara så distinkta att de lätt
kan särskiljas från varandra.
Valnämnden beslutar om godkännande av deviserna. Vid behov ger valnämnden valförbundet
eller valringen möjlighet att ändra sin devis.
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Inlämning av dokument till valnämnden

Beräkning av valresultat

Dokument som gäller kandidater, valförbund och
valringar skall vara till handa i Läkarförbundets
kansli före 24.8.2018 kl. 15.30. Kansliets adress
är Backasgatan 2, 00500 Helsingfors (PB 49,
00501 Helsingfors). Valnämnden rekommenderar
att dokumenten sänds in i god tid innan tidsfristen
går ut, så att eventuella fel hinner korrigeras i tid.

Kandidater i samma valförbund sorteras enligt
antalet erhållna röster. Den kandidat som i sitt valförbund har fått de flesta rösterna får ett jämförelsetal som motsvarar det totala antalet röster som
kommit valförbundet till del. Den därpå följande
kandidaten får ett jämförelsetal som är hälften av
valförbundets totala röstetal, den tredje en tredjedel och så vidare. Om en kandidat inte ingår i ett
valförbund är hans eller hennes jämförelsetal lika
med kandidatens personliga röstetal
Om kandidater, som sorteras enligt personligt
röstetal eller i ordning enligt ovan, visar sig ha fått
exakt samma röstetal eller jämförelsetal, avgörs
deras inbördes ordning genom lottning. Samtliga
kandidater sorteras sedan enligt de slutliga jämförelsetalen och till medlemmar i delegationen väljs
de 60 kandidater som fått de största slutliga jämförelsetalen.
Information om valresultatet ges på förbundets
webbplats www.laakariliitto.fi/fullmaktigevalet2018
samt i nr 46 av Finlands Läkartidning, som utkommer 16.11.2018. Valnämnden underrättar valda
delegater personligen. Dessutom underrättas de
personer i de olika valförbunden som fått flest röster bland dem som inte blivit invalda och som vid
behov kallas till fullmäktiges möten som suppleanter.
Den nya fullmäktigeförsamlingen håller sitt första möte 14 –15.12.2018 på Läkarförbundet i Helsingfors.

Kandidatförteckning
Valnämnden granskar dokumenten och godkänner för kandidatlistan de kandidater, valförbund
och valringar för vilka dokumenten är korrekt ifyllda
och har inkommit i tid. Kandidatlistan publiceras
i nr 38 av Finlands Läkartidning, som utkommer
21.9.2018. I samma nummer publiceras också de
olika valringarnas egna presentationer för läkarkåren.

Röstningsförfarande
Poströstning
Valnämnden skickar senast 21.9.2018 ett brev
med en kandidatförteckning, en röstsedel och ett
personligt returkuvert till alla röstberättigade medlemmar. Endast röstsedlar som skickats i returkuvert och uppfyller valguidens anvisningar kan godkännas. Röstningsdokument kan även beställas
separat från förbundets kansli.
En medlem använder sin rösträtt genom att på
röstsedeln skriva numret på den kandidat som han
eller hon vill ge sin rösta.
Varje medlem som utnyttjar sin rösträtt skall
returnera sin röstsedel i det returkuvert som sänds
ut tillsammans med röstningsmaterialet. Returkuvertet skall vara framme på förbundets kansli
senast 26.10.2018 kl. 16.00.
Elektronisk röstning
Den elektroniska röstningen inleds 21.9.2018 kl.
9.00 och avslutas 26.10.2018 kl. 16.00. Den elektroniska röstningen sker via adressen www.laakariliitto.fi där det finns en länk till röstningssidan.

11

Valordning för val av fullmäktige
(Godkänd på fullmäktiges möte den 12.12.2003)

§ 1 Vid Finlands Läkarförbunds full-

mäktigeval iakttas föreningslagen,
bestämmelserna i förbundets stadgar
och denna valordning.
Vid val använder en medlem i förbundet sin rösträtt antingen i postval, i
val som förrättas med hjälp av tekniska
hjälpmedel (nedan: elektronisk röstning)
eller i en kombination av dessa på det
sätt som styrelse och valnämnd beslutar.

§ 2 Styrelsen fastställer senast i janu-

ari vart tredje år tidpunkten för fullmäktigevalet och tillsätter en valnämnd för att
förrätta valet. Styrelsen beslutar om hur
valet förrättas: som elektronisk röstning,
poströstning eller som en kombination
av dessa.
Då styrelsen fastställer tidpunkten för
valet skall den också besluta när röstsedlarna senast skall sändas till de röstberättigade och före vilken tidpunkt
röstsedlarna skall vara valnämnden till
handa och detta är även den tid då
den elektroniska röstningen genomförs.
Tiden mellan dessa två datum får inte
vara kortare än 28 dygn.

§ 3 Valnämnden består av minst sju

ledamöter av vilka åtminstone en skall
vara jurist. En av ledamöterna utses till
ordförande för valnämnden.
Valnämnden är beslutför då minst
hälften av dess ledamöter är närvarande.

§ 4 I vallängden införs förbundets röst-

berättigade och valbara medlemmar.
Vallängden skall för kontroll finnas till
påseende för förbundets medlemmar på
förbundets kansli under minst en vecka
i juli. Anmärkningar mot vallängden skall
framföras till valnämnden inom en vecka
efter det att vallängden funnits till påseende.
Valnämnden skall i Finlands Läkartidning meddela när vallängden finns till
påseende och när anmärkningar mot
vallängden senast skall framföras.
Vallängden blir giltig då valnämnden
behandlat eventuella anmärkningar.

§ 5 Vem som helst av förbundets röst-

berättigade och valbara medlemmar har
rätt att be valnämnden uppföra honom
eller henne på den kandidatlista som
görs upp inför valet.
I kandidatnomineringsdokumentet
för en kandidat bör kandidatens för- och
släktnamn samt hemort nämnas. Kandidaten skall underteckna en försäkran
att han eller hon gett sitt samtycke till att
kandidera i valet.
I kandidatnomineringsdokumentet
utses för kandidaten ett ombud, som är
en röstberättigad medlem av förbundet.
En medlem kan endast vara ombud för
en kandidat. En kandidat kan själv fungera som ombud för sin egen kandidatur.

§ 9 Handlingarna för kandidater, valför-

bund och valringar skall sändas till valnämnden inom en utsatt tid, som nämnden meddelar i Finlands Läkartidning.
Valnämnden granskar handlingarna
och avgör om kandidater, valförbund
och valringar skall tas med i valets kandidatförteckning.

§ 10 Kandidatförteckningen görs upp

enskild kandidat tillsammans med ett
valförbund gå samman i en valring, skall
berörda förbund eller kandidater meddela om detta i valförbundsavtalet eller
då kandidaten meddelar om kandidatur, eller så skall ett skriftligt valringsavtal
ingås och undertecknas av ombuden för
berörda parter.
En valring skall ha ett ombud som är
en röstberättigad medlem av förbundet.

så, att lotten avgör ordningsföljden mellan valförbund och enskilda kandidater inom samma valring såvida inte valringens ombud meddelat valnämnden
någon annan ordningsföljd. Inom ett valförbund listas kandidaterna i alfabetisk
ordning.
Ordningsföljden mellan valringarna och de valförbund som inte hör till
någon valring avgörs genom lottning.
Kandidater som inte hör till någon valring eller till något separat valförbund
placeras sist i kandidatförteckningen
och deras inbördes ordningsföljd avgörs
genom lottning.
Därefter numreras kandidaterna.
Numreringen börjar från två.
Det skall framgå av kandidatförteckningen vilket val den är avsedd för. I valringens rubrik skall ordet ”valring” ingå
samt en bokstav som i alfabetisk ordning anger valringens placering i förteckningen. I namnet på ett separat valförbund skall ordet ”valförbund” ingå samt
en bokstav som i alfabetisk ordning anger
valförbundets placering i förteckningen.

§ 8 Varje valförbund eller valring skall

§ 11 Valnämnden skall låta göraa den

§ 6 Kandidater i valet kan gå samman

i valförbund och deras ombud ingår då
ett skriftligt avtal om saken.
Ett valförbund skall ha ett ombud
som är en röstberättigad medlem av förbundet.

§ 7 Önskar flera valförbund eller en

ha en egen devis som uppges i meddelandet eller avtalet om att bilda valförbund eller valring.
Deviserna skall skilja sig tillräckligt
från varandra och de skall godkännas
av valnämnden. Godkänner valnämnden inte en föreslagen devis ges valförbundet eller valringen tillfälle att byta ut
devisen.
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valsedel, det returneringskuvert och vid
behov även det valkuvert som används
i valet och båda skall vara försedda
med en text som visar vilket val de är
avsedda för. Valnämnden skall också
göra upp en särskild anvisning för elektronisk röstning och där bör röstningstiden nämnas.
Valnämnden skall posta kandidatförteckning, en röstsedel och vid behov ett
valkuvert till varje medlem som är införd i
vallängden. Samtidigt meddelas före vilken tidpunkt väljarnas röstsedlar måste
vara valnämnden till handa. I samma försändelse skickas även en anvisning för
elektronisk röstning.

§ 12 Poströsning: Förbundsmedlem

som utnyttjar sin rösträtt skall på röstsedeln anteckna numret på den kandidat
som han eller hon röstar på.
Röstsedeln kan antingen sändas till
valnämnden per post eller lämnas till en
ledamot av valnämnden eller till ett av
valnämnden utsett biträde.
Elektronisk röstning: En röstberättigad medlem som utnyttjar sin rösträtt röstar med sådan teknisk apparatur
som valnämnden beslutat om och enligt
skild anvisning. Identiteten på den som
avger sin röst säkerställs med en identifieringsmetod.
Vid elektronisk röstning godkänns
enbart de röster som har avgetts innan
röstningstiden gått ut. Anteckningar i
vallängden görs utgående från röstidentifieringsförfarandet och för de elektroniska rösternas del innan anteckningar
görs för poströsterna. De röster som
avges elektroniskt räknas maskinellt och
valnämnden fastställer rösttalen.

§ 13 Omedelbart när den utsatta

tiden för insändande av röstsedlar och
deltagande i elektronisk röstning har gått
ut skall valnämnden se till att anteckningar börjar göras i vallängden om vilka
medlemmar som har utnyttjat sin rösträtt.
Ifall valet förrättas både elektroniskt
och som postval görs anteckning om
utnyttjad rösträtt först på basis av de
elektroniskt avgivna rösterna och därefter för dem som röstat per post. Ifall en
röstberättigad person har försökt rösta
på båda sätten godkänns endast den
elektroniska rösten.
Valnämnden övervakar arbetet med
de nämnda anteckningarna och svarar
för att returkuverten eller valkuverten förvaras slutna tills rösträkningen börjar.

§ 14 När det gäller poströster skall

anteckning i vallängden om att rösträtten
utnyttjats göras antingen av en ledamot
av valnämnden eller av ett av nämnden
utsett biträde eller så görs anteckningen
med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Den
som antecknar att väljaren har röstat
skall också stämpla det slutna valkuvertet ifall sådant används. Härmed anses
väljaren ha utnyttjat sin rösträtt.
De valkuvert av vilka väljarens identitet inte klart framgår skall förvaras för

sig utan att några anteckningar om dem
görs i vallängden.
Att rösträtten utnyttjas kan också
kontrolleras maskinellt. I så fall används
inget valkuvert.

§ 15 Då anteckningar om röster som

avgetts inom utsatt tid har antecknats i
vallängden sammanträder valnämnden
för att verkställa rösträkningen och fastställa valresultatet. Nämnden måste då
vara beslutför. Vid rösträkningen uppgörs ett protokoll som undertecknas
av förbundets ordförande och de valnämndsledamöter som deltagit i rösträkningen.

§ 16 Vid poströstning skall, innan

själva rösträkningen vidtar, nämnden
avgöra huruvida något av de valkuvert som avses i 14 § 2 mom. antecknas i vallängden. Först räknas antalet
kuvert samt antalet personer som enligt
anteckningarna i vallängden har utnyttjat sin rösträtt. Uppgifterna om antalet
kuvert och antalet röstande antecknas i
protokollet.
De valkuvert som inte stämplats placeras i en grupp för sig och får inte öppnas. Röstsedlarna i dessa kuvert betraktas som ogiltiga.
De övriga valkuverten öppnas och
röstsedlarna granskas. Om ett kuvert
innehåller två röstsedlar, kasseras bägge
sedlarna. En röstsedel betraktas som
ogiltig om det inte klart framgår vem väljaren avsett eller om rösten getts åt en
person som inte är valbar. Valnämnden har rätt att kassera röstsedel som
innehåller ovidkommande anteckningar.
Antalet röstsedlar som på ovan angivet
sätt lämnats utanför rösträkningen och
orsakerna därtill skall antecknas i protokollet.
De godkända röstsedlarna ordnas
så, att sedlarna för var person som fått
röster i valet bildar en egen röstgrupp.
I protokollet antecknas det sammanlagda antalet röstsedlar och antalet röster enligt röstgrupp.
Om man använder både elektronisk röstning och poströstning räknas
de elektronsikt avgivna rösterna och de
röster som inkommit per post och godkänts ihop, och valnämnden fastställer
resultatet. I protokollet antecknas både
det totala antal röster som avgetts elektroniskt och det totala antalet röstsedlar
samt rösternas antal enligt röstgrupp.
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§ 17 De kandidater som hör till

samma valförbund ordnas enligt sitt
rösttal. Den kandidat i valförbundet som
fått det högsta antalet röster får som
jämförelsetal valförbundets sammanlagda antal röster, den andra hälften
därav, den tredje en tredjedel osv. Jämförelsetalet för en kandidat som inte hör
till något valförbund är lika med kandidatens rösttal.
Kandidaterna i varje valring ordnas
enligt storleken på det jämförelsetal de
fått enligt 1 mom. Därefter ges den första kandidaten med det högsta jämförelsetalet ett slutligt jämförelsetal som motsvarar valringens sammanlagda rösttal,
den andra hälften därav, den tredje en
tredjedel osv.
Det slutliga jämförelsetalet för en kandidat i ett valförbund som inte hör till
någon valring är det jämförelsetal som
avses i 1 mom. Det slutliga jämförelsetalet för en kandidat som varken hör till
någon valring eller något valförbund är
kandidatens rösttal.
Vid uppställningen av kandidaterna
enligt jämförelsetal avgör lotten ordningsföljden mellan två kandidater med
samma rösttal eller jämförelsetal.
Samtliga kandidater ordnas enligt
storleken på sitt slutliga jämförelsetal
och till fullmäktigeledamöter väljs de 60
första kandidaterna räknat från den som
fått det högsta jämförelsetalet.

§ 18 Valnämnden skall per brev

underrätta dem som valts till fullmäktige
om valet samt informera om valresultatet
i Finlands Läkartidning.
Protokollet över rösträkningen skall
förvaras beständigt i förbundets arkiv.
De handlingar som uppgjorts i samband
med valet skall liksom röstsedlarna förvaras under de valda fullmäktigeledamöternas mandatperiod.

VALTUUSKUNNAN VAALI 21.9.–26.10.2018
Ilmoitus ehdokkaaksi asettumisesta
VALTUUSKUNNAN VAALI 21.9.–26.10.2018
Ilmoitus ehdokkaaksi asettumisesta

Minä allekirjoittanut Suomen Lääkäriliiton äänioikeutettu jäsen asetun vuosiksi 2019–
2021 valittavan valtuuskunnan vaalissa ehdokkaaksi.
Minä allekirjoittanut Suomen Lääkäriliiton äänioikeutettu jäsen asetun vuosiksi 2019–2021
valittavan valtuuskunnan vaalissa ehdokkaaksi.

Sukunimi ja etunimet___________________________________________________
(puhuttelunimi alleviivattava)
Sukunimi ja etunimet
(puhuttelunimi alleviivattava)

Ehdokkaan kotikunta_________________________________
Ehdokkaan kotikunta

Sähköpostiosoite (vain vaalilautakunnan käyttöön)
Sähköpostiosoite (vain vaalilautakunnan käyttöön)

___________________________________@_______________________________
@

Rasti ruutuun:
Rasti ruutuun:

n
n

itse
omana asiamiehenäni
Toimin Toimin
itse omana
asiamiehenäni
Asiamieheksi
nimeän liitonnimeän
äänioikeutetun
jäsenen,
jonka samalla jäsenen,
Asiamieheksi
liiton
äänioikeutetun
valtuutan tekemään puolestani vaaliliitto- tai vaalirengassopimukset

jonka samalla
valtuutan tekemään puolestani vaaliliitto- tai vaalirengassopimukset
ssa

kuun

päivänä 2018.

____________________________ssa __________kuun _______ päivänä 2018
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Allekirjoitus: _________________________________________________________
Nimenselvennys: _____________________________________________________
Ehdokkaan asiamiehen yhteystiedot yhteystiedot (ehdokas voi itse toimia omana asiamiehenään):
Nimi

Ehdokkaan asiamiehen yhteystiedot (Ehdokas voi itse toimia omana
Osoite
asiamiehenään):
Nimi ______________________________________________________________
Puhelin

Osoite_____________________________________________________________
Sähköpostiosoite kuten yllä /

Puhelin____________________________________________________________
Sähköpostiosoite kuten yllä /

@

Huom! Voit toimia asiamiehenä vain kerran.

____________________________________@_____________________________
Huom! Voit toimia asiamiehenä vain kerran.
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VALTUUSKUNNAN VAALI 21.9.–26.10.2018
Sopimus vaaliliiton perustamisesta
Me allekirjoittaneet asiamiehet sovimme täten yhteisen vaaliliiton perustamisesta vuosiksi 2019–2021
valittavan Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalia varten ja pyydämme, että vaaliliittomme merkittäisiin
ehdokasluetteloon seuraavalla tunnuksella:

Vaaliliiton asiamieheksi olemme nimenneet
jonka samalla valtuutamme tekemään vaaliliittomme puolesta vaalirenkaaseen liittymistä koskevan sopimuksen
ssa

kuun

Ehdokas (nimi)

päivänä 2018.

Ehdokkaan/asiamiehen (allekirjoitus ja
nimenselvennys)

HUOM! Vaaliliiton asiamiehen yhteystiedot:
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköpostiosoite

@
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VALTUUSKUNNAN VAALI 21.9.–26.10.2018
Sopimus vaalirenkaan perustamisesta
Me allekirjoittaneet sovimme täten vaalirenkaan muodostamisesta vuosiksi 2019–2021 valittavan
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalia varten.
Vaalirenkaan tunnus on

ssa

kuun

Vaaliliitto/Ehdokas

päivänä 2018.

Asiamies (allekirjoitus ja nimenselvennys)

HUOM! Vaalirenkaan asiamiehen yhteystiedot:
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköpostiosoite

@
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