Vaaliopas 2018

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali 2.–24.10.2018
Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali
järjestetään 2.–24.10.2018. Vaalissa liiton
jäsenet valitsevat Lakimiesliiton valtuuskuntaan
40 jäsentä (tutkinnon suorittaneet) kolmivuotis
kaudeksi. Lisäksi valtuuskunnassa on 4 opiskelijayhdistyspaikkaa. Tässä oppaassa on ohjeet
ehdokkaiden asettamisesta ja äänioikeuden
käyttämisestä. Oppaassa selostetaan myös
vaalintuloksen laskeminen. Ehdokasasettelua
varten tarvittavia lomakkeita voi tilata Laki
miesliiton toimistosta, puh. 09 8561 0300.
Vaali toteutetaan nyt ensimmäisen kerran
sähköisenä äänestyksenä.
Kiintiöt
Lakimiesliiton sääntöjen 8 §:n 2 ja 3
momentin mukaan valtuuskunnan
jäsenistä 40 valitaan oikeustieteellisen
tutkinnon suorittaneiden jäsenten
kiintiöstä (kiintiö I) ja 4 opiskelijoiden
kiintiöstä (kiintiö II). Kiintiön II paikat
ovat yhdistyspaikkoja.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Vaali toteutetaan
nyt ensimmäisen
kerran sähköisenä
äänestyksenä.
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Tutkinnon suorittaneiden kiintiössä
äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat
ne Lakimiesliiton jäsenet, joiden osalta
liitolle on vaalivuoden 2018 kesäkuun
loppuun mennessä maksettu edellisen
vuoden 2017 jäsenmaksu. Mikäli
jäseneksi liitytään vuonna 2018, on
30.6.2018 mennessä maksettava vähin
tään kahdestoistaosa vaalivuoden 2018
jäsenmaksusta kultakin jäseneksiliitty
mispäivän ja heinäkuun 2018 väliseltä
täydeltä kuukaudelta.
Äänioikeuden voi tarkistaa vaaliluet
telosta, joka on viikon ajan nähtävillä
Lakimiesliiton toimistossa 6.–13.8.2018.
Nähtävänäpidon ajankohdasta ilmoi
tetaan myös Lakimiesuutisissa. Tarkis
tuksen voi tehdä myös puhelimitse liiton
toimistosta, puh. 09 8561 0300. Vaali

luetteloa koskevat huomautukset on
esitettävä vaalilautakunnalle viikon kulu
essa nähtävänäoloajan päättymisestä,
eli viimeistään 20.8.2018 klo 16.00.

Ehdokkaiden asettaminen
Kiintiössä I ehdokkaita voivat asettaa
kiintiöön kuuluvat jäsenyhdistykset ja
kiintiöön kuuluvien yhdistysten jäsen
ten perustamat valitsijayhdistykset.
Vaalikelpoinen ehdokkaaksi on jokai
nen äänioikeutettu liiton jäsen. Jäsen
saa suostua vain yhden jäsenyhdis
tyksen tai valitsijayhdistyksen ehdok
kaaksi eikä hän saa olla allekirjoittajana
omassa valitsijayhdistyksessään.
Kiintiössä II ei järjestetä vaalia. Opis
kelijayhdistykset sopivat paikkajaosta
keskenään.
Jäsenyhdistykset
Liiton jäsenyhdistys voi asettaa useita
ehdokkaita. Sekä yhdistyksen ehdo
kaslistassa että vaaliliitossa enimmäis
määrä on kuitenkin tutkinnon suoritta
neiden kiintiössä 80.
Valitsijayhdistykset
Valitsijayhdistys voi asettaa vain yhden
ehdokkaan. Ehdokasasettelu tapahtuu
siten, että vähintään kolme liiton
äänioikeutettuajäsentä asettaa nimeä
mänsä henkilön ehdokkaaksi perus
tamalla ko. ehdokkaan valitsijayhdis
tyksen. Liiton jäsen saa kuulua vain
yhteen valitsijayhdistykseen.

Ehdokkaan yksilöinti
ja suostumus
Ehdokaslistassa ja valitsijayhdistyksen
perustamissopimuksessa, joka on
samalla sen ehdokaslista, on mainit
tava ehdokkaan etu- ja sukunimet,
ammatti, arvo tai toimi ja kotipaikka.
Jäsenyhdistyksen ja valitsijayhdis
tyksen perustajien on varmistaudut
tava ehdokkaaksi asetettavan suostu
muksesta vastaanottaa valtuuskunnan

jäsenen toimi. Tätä koskeva vakuutus on
merkittävä jäsenyhdistyksen ehdokas
listaan ja valitsijayhdistyksen perusta
missopimukseen.
Vakuutuksen ei tarvitse olla ehdok
kaan allekirjoittama.

Vaaliasiamiehet
Jäsenyhdistyksellä ja valitsijayhdistyksellä
tulee olla vaaliasiamies, joka on liiton
äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaaksi ase
tettu ei voi olla vaaliasiamies.
Jäsenyhdistyksillä voi sen sijaan olla
yhteinen vaaliasiamies. Vaaliliitolla ja
vaalirenkaalla tulee myös olla oma vaali
asiamies, joka voi olla sama kuin siihen
kuuluvan valitsijayhdistyksen, jäsenyhdis
tyksen tai vaaliliiton asiamies.

Vaaliliiton ja vaalirenkaan
perustaminen
Jäsenyhdistykset tai valitsijayhdistykset
voivat yhtyä vaaliliitoksi. Tästä on teh
tävä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoit
tavat jäsenyhdistysten ja valitsijayhdis
tysten vaaliasiamiehet.
Vaaliliitot, jäsenyhdistykset ja valit
sijayhdistykset voivat keskenään yhtyä
vaalirenkaaksi. Tästä on tehtävä kirjalli
nen sopimus, jonka allekirjoittavat vaa
liliittojen, jäsenyhdistysten ja valitsija
yhdistysten vaaliasiamiehet.
Vaaliliitto on
• yksi jäsenyhdistys
• jäsenyhdistys + jäsenyhdistys
(tai useampia)
• valitsijayhdistys + valitsijayhdistys
(tai useampia)
• jäsenyhdistys + valitsijayhdistys
(tai useampia).
Vaalirengas on
• vaaliliitto + vaaliliitto (tai useampia)
• vaaliliitto + valitsijayhdistys
(tai useampia)
• vaaliliitto + jäsenyhdistys
(tai useampia).
Tunnukset
Valitsijayhdistyksen ehdokaslistaan
saadaan merkitä tunnus, joka viittaa
johonkin liiton jäsenten muodosta

maan ryhmittymään. Kullakin vaaliliitolla
ja vaalirenkaalla tulee olla omat tun
nuksensa, jotka mainitaan niiden muo
dostamista koskevissa ilmoituksissa tai
sopimuksissa. Tunnusten tulee erota riit
tävästi toisistaan. Niiden hyväksymisestä
päättää vaalilautakunta, joka voi tarvit
taessa antaa vaaliryhmittymille tilaisuu
den myös vaihtaa tunnuksensa.

Asiakirjojen toimittaminen
vaalilautakunnalle
Jäsenyhdistysten ja valitsijayhdistysten
ehdokaslistoja, vaaliliittoja ja vaaliren
kaita koskevat asiakirjat on toimitettava
Lakimiesliiton toimistoon viimeistään
maanantaina 27.8.2018 kello 12.00
mennessä. Liiton toimiston osoite on
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki.
Asiakirjat suositellaan toimittamaan
hyvissä ajoin ennen määräpäivää, jolloin
mahdolliset virheet voidaan ajoissa
korjata.

Ehdokaslistojen yhdistelmä
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja
hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmään
otettavaksi ne ehdokaslistat, vaaliliitot
ja vaalirenkaat, joita koskevat asiakirjat
on oikein laadittu ja toimitettu ajoissa.
Ehdokaslistojen yhdistelmä julkais
taan liiton vaalisivuilla sekä Lakimies
uutisten syyskuun 2018 numerossa.

Äänestäminen
Äänestäminen tapahtuu nyt ensim
mäistä kertaa sähköisesti. Sähköisesti
tapahtuvassa äänestyksessä on huo
lehdittu siitä, että vaalisalaisuus on
turvattu. Äänestyksen alkamisesta ja
äänestysohjeista tiedotetaan vielä erik
seen Lakimiesliiton eri tiedotuskana
vissa.
Liiton verkkosivuilla julkaistaan vaa
lin alkaessa linkki vaalisivuille sähköi
seen äänestämiseen. Sähköinen äänes
tystapahtuma etenee sivuston ohjeiden
mukaisesti. Äänestäjä tunnistautuu ääni
oikeutetuksi joko 1) verkkopankkitun
nuksillaan tai 2) liiton rekisterissä ole
valla sähköpostiosoitteellaan.

Äänestyksessä ehdokkaita voi hakea
nimen perusteella tai selailla ehdokkaita,
jotka esitetään vaalirenkaittain ja -liitoit
tain. Äänestäjä valitsee ehdokkaan ja
varmistaa vielä valintansa, minkä jälkeen
ääni rekisteröityy. Jos äänestysprosessi
jää kesken ennen äänen varmistamista,
voi äänestäjä kirjautua järjestelmään
uudelleen.
Lisäksi tullaan järjestämään mahdolli
suus käydä äänestämässä Lakimiesliiton
toimistolla osoitteessa Uudenmaankatu
4–6 B, 00120 Helsinki.

Vaalin tuloksen laskeminen
Samassa vaaliliitossa olevat ehdokkaat
järjestetään heidän äänimääriensä
suuruuden mukaan. Vaaliliitossa eniten
ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan
vertailuluvuksi vaaliliiton äänestyslippu
jen koko lukumäärä, toiselle puolet siitä,
kolmannelle kolmannes jne. Jos ehdo
kas ei kuulu vaaliliittoon, on vertausluku
hänen saamansa äänimäärä.
Kunkin vaalirenkaan ehdokkaat jär
jestetään heidän edellä mainituin tavoin
saamiensa vertauslukujen suuruuden
mukaan. Tämän jälkeen muutetaan
ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi
vertausluvuksi vaalirenkaan äänien koko
lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolman
nelle kolmannes, jne. Ehdokkaita järjes
tettäessä saman äänimäärän tai vertaus
luvun saaneidenvälisen järjestyksen
ratkaisee arpa. Kaikki ehdokkaat järjes
tetään lopullisten vertauslukujen suuruu
den mukaan ja valtuuskunnan jäseniksi
valitaan suurimman vertausluvun saa
neesta lähtien tutkinnon suorittaneiden
kiintiöstä 40 jäsentä. Kunkin vaaliren
kaan, vaaliliiton ja niihin kuulumattomien
jäsenyhdistysten valitsematta jääneistä
ehdokkaista määrätään vastaavassa jär
jestyksessä valtuuskunnan varajäsenet.
Vaalilautakunta tiedottaa vaalin tulok
sesta jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille
sekä valituksi tulleille. Vaalin viralliset
tulokset julkaistaan liiton internetsivuilla vaalin tuloksen vahvistamisen jäl
keen ja Lakimiesuutisten joulukuun 2018
numerossa.
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Valguide 2018

Finlands Juristförbunds delegationsval 2.–24.10.2018
Finlands Juristförbunds delegationsval förrättas
2.–24.10.2018. Delegationen, som består av 40
medlemmar (som avlagt examen) väljs för en
treårsperiod. Därtill har delegationen 4 student
föreningsplatser. Valguiden ger anvisningar om
kandidatnomineringen och utnyttjandet av
rösträtten. Vidare redogör den för hur valresul
tatet räknas ut. Blanketter för kandidatnomi
neringen kan rekvireras från Juristförbundets
kansli, tfn 09 8561 0300. Valet förrättas för
första gången genom elektronisk omröstning.
Kvoter
Enligt 8 § 2 och 3 mom. i Juristförbun
dets stadgar väljs 40 av delegationens
medlemmar inom kvoten för personer
som har avlagt juridisk examen (kvot I)
samt 4 från studerandekvoten (kvot II).
Platserna i kvot II är föreningsplatser.

Rösträtt och valbarhet

Valet förrättas
för första gången
genom elektronisk
omröstning.

Inom kvoten för personer som har
avlagt examen är de medlemmar i
Juristförbundet valbara, vilka till för
bundet senast i juni under valåret, dvs.
2018 har betalat medlemsavgiften för
föregående år, dvs. 2017. För medlem
mar som ansluter sig 2018 skall minst
en tolftedel av 2018 års medlemsavgift
senast 30.6.2018 vara inbetald per full
månad mellan medlemsanslutnings
dagen och juli 2018.
Rösträtten kan kontrolleras i vallängden, som i en veckas tid under
perioden 6.–13.8.2018 hålls framlagd
på Juristförbundets kansli.
Om framläggningens tidpunkt
meddelas också i tidningen Juristnytt.
Kontroll av vallängden kan likaså göras
per telefon, 09 8561 0300. Anmärk
ningar rörande vallängden skall fram
föras till valnämnden inom en vecka
efter framläggningstidens utgång,
d.v.s. senast 20.8.2018 klockan 16.00.

Kandidatnominering
Inom kvot I kan kandidater uppställas av
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respektive medlemsföreningar och av
de valmansföreningar som har bild
ats av de till respektive kvot hörande
medlemmarna. Varje röstberättigad
medlem kan nomineras till kandidat.
En medlem får ställa upp som kan
didat för endast en valmansfören
ing eller medlemsförening och han
får inte vara undertecknare i sin egen
valmansförening.
Inom kvot II ordnas inget val. Stu
dentföreningarna kommer överens
om platsfördelningen sinsemellan.
Medlemsföreningarna
En medlemsförening i förbundet får
nominera flera kandidater. Både när
det gäller en förenings kandidatlista
och ett valförbund är emellertid det
största möjliga antalet kandidater inom
kvoten för utexaminerade 80.
Valmansföreningar
En valmansförening kan nominera
endast en kandidat. Nomineringen
sker så att minst tre röstberättigade
medlemmar ställer upp en namngiven
person som kandidat genom att
bilda en valmansförening för denne.
En medlem får höra till endast en
valmansförening.

Personuppgifter om kandidaten samt dennes samtycke
En kandidatlista och avtalet om att bilda
en valmansförening, vilket samtidigt är
valmansföreningens kandidatlista, skall
uppta kandidatens för- och tillnamn,
yrke, titel eller befattning och hemort.
Medlemsföreningen skall, i likhet
med dem som har bildat en valmans
förening, förvissa sig om att den som
nomineras samtycker till ett eventuellt
delegationsuppdrag. En försäkran om
detta skall antecknas på medlemsför
eningens kandidatlista och på avtalet
om att bilda valmansföreningen. För
säkran behöver inte vara undertecknad
av kandidaten.

Valombudsmän
En medlemsförening och en valmansför
ening skall ha en valombudsman som är
en röstberättigad medlem. En nominerad
kandidat kan inte vara valombudsman.
Flera medlemsföreningar kan däremot
ha en gemensam ombudsman. Också ett
valförbund och ett valblock skall ha en
egen valombudsman, som kan vara den
samme som ombudsmannen för en val
mansförening, en medlemsförening eller
ett valförbund som hör till det.

Hur valförbund och
valblock bildas
Medlemsföreningarna eller valmans
föreningarna kan gå samman i ett val
förbund. De skall ingå ett skriftligt val
förbundsavtal som undertecknas av
medlemsföreningarnas och valmans
föreningarnas valombudsmän.
Valförbunden, medlemsföreningarna
och valmansföreningarna kan sinsemel
lan bilda ett valblock. Ett skriftligt avtal
skall ingås om saken. Avtalet under
tecknas av valförbundens, medlemsför
eningarnas och valmansföreningarnas
valombudsmän.
Ett valförbund består av
• en medlemsförening
• en medlemsförening +
en medlemsförening (eller flera)
• en valmansförening +
en valmansförening (eller flera)
• en medlemsförening +
en valmansförening (eller flera)
Ett valblock består av
• ett valförbund + ett valförbund
(eller flera)
• ett valförbund + en valmansförening
(eller flera)
• ett valförbund + en medlemsförening
(eller flera)
Benämning
På en valmansförenings kandidatlista får
antecknas en benämning som hänvisar
till någon gruppering som bildas av för
bundsmedlemmar. Varje valförbund och
valblock skall ha sina egna benämningar
som nämns i meddelandena och avtalen
i det skede då de bildas. Benämningarna

skall i tillräcklig grad skilja sig från varan
dra. Om god kännandet av detta beslu
tar valnämnden, som vid behov också
kan ge grupperingar möjlighet att byta
ut sina benämningar.

Insändande av handlingarna
till valnämnden
De handlingar som gäller medlemsför
eningarnas och valmansföreningarnas
kandidatlistor, valförbunden och val
blocken skall vara Juristförbundets kansli
tillhanda senast mondagen 27.8.2018
klockan 12.00. Kansliets adress är
Nylandsgatan 4–6 B, 00120 Helsingfors.
Sänd gärna in handlingarna i god tid
före nämnda tidpunkt, så att det finns
tid att korrigera eventuella felaktigheter.

Sammställning
av kandidatlistorna
Valnämnden kontrollerar handlingarna
och godkänner för intagning i samman
ställningen de kandidatlistor, valförbund
och valblock, för vilka korrekt upprät
tade handlingar har inkommit i tid.
Sammanställningen av kandidat
listorna publiceras på förbundets val
sidor samt i Juristnytt i septemper 2018.

Röstningen
Röstningen sker nu för första gången
elektroniskt. Den slutna omröstningen
försäkras i det elektroniska röstnings
förfarandet. Om röstningens början och
röstningsanvisningar informeras även
skilt via Juristförbundets olika kommu
nikationskanaler. Länken till valsidorna,
där den elektroniska röstningen sker,
publiceras på förbundets nätsida vid
inledningen av valet. Den elektroniska
röstningen sker enligt anvisningar på val
sidorna. Personen som skall rösta iden
tifierar sig som röstberättigad antingen
med 1) sina bankidentifieringskoder eller
2) sin e-postadress som registrerats i
förbundets medlemsregister.
I röstningen kan kandidater sökas
på valsidorna med namnsökning eller
genom att bläddra igenom kandidater
som presenteras enligt valblock och val
förbund. Den röstberättigade väljer en

kandidat och bekräftar sitt val, varefter
rösten registreras. Ifall omröstninspro
cessen avbryts innan rösten registrerats,
kan den röstberättigade logga in sig i
systemet på nytt.
Förutom elektronisk röstning kommer
det att ordnas en möjlighet att rösta på
Juristförbundets kansli i Helsingfors på
adressen Nylandsgatan 4–6 B.

Hur valresultatet räknas ut
Kandidaterna inom ett och samma val
förbund placeras i den ordningsföljd som
deras röstetal anger. Den kandidat som
har fått de flesta rösterna inom förbun
det tilldelas som jämförelsetal valför
bundets sammanlagda röstetal, den som
har fått näst mest röster tilldelas hälften
därav, den som har fått tredje mest en
tredjedel osv. Jämförelsetalet för en kan
didat som inte hör till något valförbund
är kandidatens personliga röstetal.
Inom varje valblock ställs kandida
terna i den ordningsföljd som anges av
deras på ovan nämnt sätt tilldelade jäm
förelsetal. Därefter tilldelas den förste
kandidaten som slutligt jämförelsetal
valblockets sammanlagda röstetal, den
andre i ordningen hälften därav, den
tredje en tredjedel osv.
Om det när ordningsföljden mellan
kandidaterna skall fastställas visar sig
att någon eller flera har fått samma
röstetal eller jämförelsetal, avgör lotten
ordningen. Samtliga kandidater ställs
därefter i den ordningsföljd som de slut
giltiga jämförelsetalen anger och till
delegationens medlemmar väljs, bör
jande från den som tilldelats det högsta
jämförelsetalet, sammanlagt 40 med
lemmar inom kvoten för examinerade.
Delegationens suppleanter väljs i mot
svarande ordningsföljd av de kandida
ter som inte blivit nominerade, som hör
till ett valblock, valförbund eller en med
lemsförening som står utanför dessa.
Valnämnden underrättar medlems
föreningarnas kontaktpersoner och de
invalda om valets resultat. Det officiella
valresultatet publiceras efter att det
fastställts på förbundets internet-sidor
och i Juristnytt december 2018.
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