
 

 
 
 

HAMMASLÄÄKÄRILIITON VAALIOPAS 2016 

Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10.–16.11.2016. 
Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuustoon 40 jäsentä toimikaudeksi 2017–2020.  
 
Tässä oppaassa esitellään valtuuston tehtävät, vaalitapa ja aikataulu. Oppaassa on ohjeet 
ehdokkaaksi asettumisesta, vaaliliiton ja -renkaan perustamisesta sekä vaaliasiakirjojen 
toimittamisesta vaalilautakunnalle. Virallinen vaali-info ja ehdokasasettelun lomakkeet julkaistaan 
elokuussa vaalisivuilla http://www.hammaslaakariliitto.fi => liiton toiminta => valtuuston vaali sekä  
26.8. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä. 
 
Ehdokasasettelu päättyy 23.9.2016. Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille 
äänioikeutetuille viimeistään 26.10.2016. 
 

LIITON ORGANISAATIO JA VALTUUSTON TEHTÄVÄT   
 

Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuuston vaalilla joka neljäs vuosi. Valtuusto on liiton ylin  
päättävä elin ja se varmistaa jäsenten mielipiteen kuulumisen liiton päätöksenteossa. Valtuusto 
päättää järjestön ja edunvalvonnan tärkeistä, ammattikunnan tulevaisuutta viitoittavista linjoista ja 
tavoitteista. Valtuustossa on 40 jäsentä, joista 36 varsinaista jäsentä ja 4 opiskelijajäsentä. 
 

Valtuuston rooli ja kokoukset 
Valtuutetuilla on tärkeä tehtävä tuoda eri tehtävissä toimivien hammaslääkärien ja eri alueiden ääni 
keskusteluun ja päätöksentekoon. Valtuutetut voivat esimerkiksi vaikuttaa liiton terveyspoliittisiin 
linjauksiin, tehdä aloitteita kokouksessa ja tuoda esille tärkeäksi kokemiaan asioita myös kokousten 
välillä. 
 
Valtuuston kokoukset ovat yleensä kaksipäiväisiä. Kokouksen ohjelmassa on perjantaina 
neuvottelukokous, jossa valtuutetut saavat monipuolisen edunvalvonnan tilannekatsauksen ja käyvät 
sen pohjalta keskustelua. Neuvottelukokouksessa kuullaan asiantuntijaluentoja, liiton edustajien 
alustuksia ja käsitellään asioita erilaisissa teema- ja pienryhmissä. Valtuuston virallinen kokous on 
lauantaina. 

 Kevätkokouksessa valtuusto käsittelee liiton vuosikertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen.  

 Syyskokouksessa valtuusto vahvistaa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle 
toimintavuodelle sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut 
hallituksen jäsenet. 

 Uuden valtuuston järjestäytymiskokous pidetään yksipäiväisenä valtuustokauden alussa. 

 Jos valtuutettu on estynyt kokoukseen osallistumisesta, paikalle kutsutaan varavaltuutettu.  
Varavaltuutettu edustaa samaa vaalipiiriä ja vaaliliittoa/rengasta kuin varsinainen valtuutettu. 

http://www.hammaslaakariliitto.fi/


 

VAALIN AIKATAULU 

 Jäsenten äänioikeus ja vaalikelpoisuus vahvistetaan 20.8. ja vaaliluettelo otetaan 
jäsenrekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liiton varsinaiseksi jäseneksi tai 
opiskelijajäseneksi tulee liittyä 18.8. mennessä, jotta voi asettua ehdolle ja äänestää. 
 

 Vaaliluettelo on nähtävänä liiton toimistossa 5.–11.9., jolloin on tehtävä mahdolliset 
huomautukset vaalilautakunnalle. 
 

 Virallinen vaali-info ja ehdokasasettelulomakkeet julkaistaan elokuussa vaalisivuilla ja 26.8. 
ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä (nro 9/16). 
 

 Ehdokas-, vaaliliitto- ja vaalirengasilmoitukset on jätettävä vaalilautakunnalle viimeistään 23.9. 
 

 Ehdokkaat esitellään 28.10. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä (nro 12/16) ja vaalisivuilla. 
Ehdokkaille lähetetään erillinen viesti ehdokasesittelyistä. 
 

 Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan jäsenille viimeistään 26.10.  
 

 Vaalin äänestysaika 27.10.–16.11.  
 

 Vaalitulos julkistetaan viimeistään 23.11. 
 

 Uuden valtuuston järjestäytymiskokous on 28.1.2017. 
 

VALTUUSTON VAALITAPA 
 
Valtuuston vaalitapa uudistui viime vaalissa. Valtuusto valitaan nelivuotiskaudeksi 2017–2020.  
 

Ehdokkaaksi on helppo asettua   
 Jäsen voi nyt asettua ehdolle, kun häntä tukee yksi liiton jäsen. Tämä toimii myös ehdokkaan 

vaaliasiamiehenä.  Vaaliasiamiehen tehtävänä on huolehtia vaaliasiakirjojen laatimisesta ja 
tukea ehdokasta vaalityössä. 

 Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat 20.8.2016 mennessä varsinaiseksi jäseneksi tai 
opiskelijajäseneksi hyväksytyt liiton jäsenet.  
 

Yksi mannervaalipiiri, Ahvenanmaa ja opiskelijat 
 Manner-Suomen vaalipiiristä valitaan 35 valtuutettua. Mannervaalipiirissä äänioikeutetut 

saavat äänestää ketä tahansa vaalipiirin ehdokasta. 

 Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan yksi valtuutettu.   

 Opiskelijavaltuutettuja valitaan neljä, yksi jokaiselta yliopistopaikkakunnalta (Helsinki, Kuopio, 
Oulu, Turku). Opiskelijajäsenet äänestävät opiskelijaehdokkaita. 

 Ehdokkaaksi saa asettua siinä vaalipiirissä, jossa itse äänestää.  

 Ehdokkaiden kannattaa muodostaa vaaliliittoja ja -renkaita oman ryhmän läpimenoa 
tukemaan.  Vaaliliittojen ja –renkaiden muodostamisessa kannattaa sopia esimerkiksi oman 
alueen tai samoja etuja ajavien ehdokkaiden kanssa.   

 

Äänestäminen  
 Äänestäminen tapahtuu postiäänestyksenä. Jäsenet saavat postitse äänestysmateriaalit ja 

äänestysohjeet. Vaalin äänestysaika on 27.10.–16.11.2016. 
 

 



EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN   

On tärkeää, että vaalissa on riittävän paljon ja monipuolisesti ammattikuntaa edustavia 
ehdokkaita eri alueilta, työpaikoista ja ikäryhmistä. Näin valtuuston työssä ja päätöksenteossa 
tulevat esille ammattikunnan erilaiset näkemykset. 
 
Ehdokkaan kannattaa liittyä vaaliliittoon toisten samoja etuja ajavien ehdokkaiden kanssa. Mitä 
suuremmassa ryhmittymässä ehdokas on mukana ja mitä enemmän oma ryhmittymä saa ääniä, 
sitä helpompaa ehdokkaan läpimeno on. Äänten laskennassa käytetään suhteellista vaalitapaa eli 
valtuustopaikat jaetaan vaalissa esiintyneille vaaliliitoille tai -renkaille siinä suhteessa kuin ne ovat 
saaneet ääniä. 
 
Lisätietoja paikallistasolla ehdokkaaksi asettumisesta saa nykyisiltä valtuutetuilta, varavaltuutetuilta 
ja paikallisosastoista. Luottamushenkilöiden ja paikallisosastojen yhteystiedot löydät liiton 
verkkosivujen jäsensivustolta kohdasta järjestötoiminta => paikallistoiminta => luottamushenkilöiden 
yhteystiedot.  
 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki 20.8. mennessä hyväksytyt liiton varsinaiset jäsenet ja 
opiskelijajäsenet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liiton varsinaiseksi jäseneksi tai 
opiskelijajäseneksi tulee liittyä 18.8. mennessä, jotta voi asettua ehdolle ja äänestää. 
 

Ehdokkaaksi asettuminen 
Ehdokkaaksi voi asettua liiton äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaaksi haluava jäsen tarvitsee oman 
vaaliasiamiehen, jonka pitää olla myös äänioikeutettu jäsen. Vaaliasiamiehen tehtävänä on huolehtia 
vaaliasiakirjojen laatimisesta ja tukea ehdokasta vaalityössä.  
 

Ilmoitus ehdokkuudesta 
Ehdokkaaksi asettumisesta tehdään kirjallinen ehdokasilmoitus, jonka vaaliasiamies allekirjoittaa. 
Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi ehdokas. Ilmoituksessa tulee olla ehdokkaan kirjallinen 
suostumus. Vaaliasiamies saa asettaa ehdolle yhden ehdokkaan, eikä hän saa asettaa itseään 
ehdolle. Ehdokkaan vaaliasiamies voi toimia myös vaaliliiton ja -renkaan asiamiehenä. 
 

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustaminen 
Ehdokkaan kannattaa liittyä vaaliliittoon, joka kokoaa yhteisen äänipotin ehdokkaiden taakse, ja näin 
läpimeno on helpompaa.  
 

Vaaliliitto  
Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus perustaa vaaliliitto vaalipiirinsä alueella. 
Vaaliliitto perustetaan ja siihen liitytään kirjallisesti ilmoittamalla siitä vaaliliittoilmoituksella, jonka 
ehdokkaan vaaliasiamies allekirjoittaa. Vaaliliitolla tulee olla asiamies, joka on liiton äänioikeutettu 
jäsen. 
 
Vaaliliitto voi päättää ehdokkaiden järjestyksen vaaliliiton sisällä. Vaaliliiton asiamiehen tulee ilmoittaa 
siitä vaaliliittoilmoituksessa. Jos järjestystä ei ilmoiteta, ehdokkaat laitetaan aakkosjärjestykseen. 
Vaaliasiamiehille lähetetään liiton toimistosta sähköpostitse tieto, ketkä jäsenet kuuluvat kyseiseen 
vaaliliittoon. Näin varmistetaan, että vaaliliiton ehdokkaista on yhteisymmärrys.  
 

Vaaliliiton tunnus 
Kullakin vaaliliitolla tulee olla yhteinen tunnus, joka kertoo vaaliliiton yhteisestä intressistä. 
Tunnus on mainittava vaaliliittoilmoituksessa. 
 
 



Vaalirengas 
Vaalirengas on vaaliliittojen tai ehdokkaiden yhteenliittymä. Vaalirenkaan tavoitteena on parantaa 
siihen kuuluvien vaaliliittojen tai ehdokkaiden asemaa verrattuna siihen, jos ne olisivat vaalissa 
itsenäisesti. Vaalirenkaalla tulee olla asiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. 
 
Vaalirenkaan voi perustaa kaksi tai useampi vaaliliitto sekä vaaliliitto ja ehdokkaat.  
Vaalirenkaassa voi olla enintään kaksi kertaa se määrä ehdokkaita kuin vaalissa on valittavia.  
Käytännössä äänestysaluejaon huomioiden tämä tarkoittaa sitä, että suurin vaalirengas 
mannervaalipiirissä voi käsittää 70 ehdokasta, Ahvenanmaan vaalipiirissä 2 ehdokasta ja 
opiskelijoiden vaalipiirissä 8 ehdokasta. 
 
Vaalirengas perustetaan ja siihen liitytään kirjallisesti ilmoittamalla siitä vaalirengasilmoituksella, 
jonka vaaliliittojen tai ehdokkaiden asiamiehet allekirjoittavat. Ilmoituksessa tulee mainita vaaliliittojen/ 
ehdokkaiden tunnukset ja nimet siinä järjestyksessä, jossa vaalirengas haluaa ottaa ne 
ehdokasluetteloon. Järjestyksen ilmoittaa vaalirenkaan asiamies.  
 

Vaalirenkaan tunnus 
Vaalirenkaalla on oltava tunnus, joka on mainittava vaalirengasilmoituksessa. 
 
Tarkempia ohjeita ehdokasasettelusta saa liiton toimistosta lakimies Heikki Kuuselalta, 
heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi, puh. 09 6220 2536. Vaalioppaan lopussa on esimerkki 
vaaliliiton ja vaalirenkaan eroista. 
 

Vaaliasiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle 23.9.2016 mennessä  
Ehdokasasettelulomakkeet julkaistaan elokuussa vaalisivuilla ja 26.8. ilmestyvässä 
Hammaslääkärilehdessä. Kaikki vaaleihin liittyvät asiakirjat toimitetaan postitse Suomen 
Hammaslääkäriliittoon vaalilautakunnalle osoitteella: Fabianinkatu 9 B, 00130 Helsinki. 
Myöhästyneitä tai puutteellisia asiakirjoja ei huomioida. Asiakirjoja ei voi toimittaa sähköpostilla tai 
faksilla. 
 

Lisätietoja  
Vaaleista saa lisätietoja ottamalla yhteyttä liiton toimistoon tai oman alueen paikallisosastoon. 
Liiton toimistosta vaaleista voi kysyä: 

- lakimies Heikki Kuuselalta, heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi, puh. 09 6220 2536. 
- järjestöpäällikkö Ira Peurakoski, ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi, puh. 09 6220 2533. 

 
Paikallisosastojen yhteystiedot löydät verkkosivujen jäsensivustolta kohdasta järjestötoiminta => 
paikallistoiminta => luottamushenkilöiden yhteystiedot. 
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Esimerkki vaaliliiton ja vaalirenkaan eroista ääntenlaskennassa 
 

Vaaleissa on jaossa neljä paikkaa. Vaaleissa on kolme vaaliliittoa ”Siniset”, ”Punaiset” ja Vihreät”. 

 

Vaaliliitossa ehdokkaat asetetaan saamansa äänimäärän mukaiseen järjestykseen. Tämän jälkeen 
eniten ääniä saanut saa vertausluvuksi koko vaaliliiton äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut 
puolet (1/2), kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmasosan (1/3).  
 

Vaalirenkaassa vaaliliiton ehdokkaat asetetaan saamansa äänimäärän mukaiseen järjestykseen ja 
tämän jälkeen ehdokkaille lasketaan vertausluvut edellä vaaliliittojen yhteydessä esitetyllä tavalla.  
Vaaliliittoihin kuulumaton ehdokas saa vertausluvukseen saamansa äänimäärän. 
 
Tämän jälkeen kaikki vaalirenkaan ehdokkaat asetetaan vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen.  
Lopuksi vaalirenkaan ehdokkaista suurimman vertausluvun saaneelle ehdokkaalle annetaan 
lopulliseksi vertausluvuksi koko vaalirenkaan saama äänimäärä, toiselle puolet (1/2), kolmannelle yksi 
kolmasosa (1/3) jne.  
 

Esimerkki 1: Miten paikat jakautuvat vaaliliittojen kesken ilman vaalirenkaita? 

 

Ehdokkaan nimi Vaaliliitto Äänimäärä Vertausluku Valituksi tulleet 

A Siniset  15 29 VALITTU 

B Siniset 14 14,5  

 

Ehdokkaan nimi Vaaliliitto Äänimäärä Vertausluku Valitut 

C Punaiset  13 36 VALITTU 

D Punaiset 12 18  

E Punaiset 11 12  

 

Ehdokkaan nimi Vaaliliitto Äänimäärä Vertausluku Valitut 

F Vihreät  18 42 VALITTU 

G Vihreät  17 21 VALITTU 

H Vihreät  7 14  

 

Esimerkki 2: Miten paikat jakautuvat tilanteessa, jossa ”Siniset” ja ”Punaiset” ovat 

muodostaneet vaalirenkaan? 

 

Ehdokkaan nimi Vaalirengas Äänimäärä Vertausluvut Valituksi tulleet 

A Siniset + Punaiset 15 29 / 32,5 VALITTU 

B Siniset + Punaiset 14 14,5 / 16,25  

C Siniset + Punaiset 13 36 / 65 VALITTU 

D Siniset + Punaiset 12 18 / 21,67 VALITTU 

E Siniset + Punaiset 11 12 / 13  

 

Ehdokkaan nimi Vaaliliitto Äänimäärä Vertausluku Valitut 

F Vihreät  18 42 VALITTU 

G Vihreät  17 21  

H Vihreät  7 14  

 

Vaalirenkaan ansiosta ehdokas D pääsi läpi ehdokkaan G asemasta. 


