
Tandläkarförbundets fullmäktigeval – ställ upp som kandidat  
 
På hösten 2020 väljs Tandläkarförbundets nya fullmäktige för perioden 2021–2024. 
Kandidatnomineringen pågår som bäst och den som är intresserad ombeds ställa upp som 
kandidat senast 18.9.2020.  
 
Röstningen sker elektroniskt och röstningstiden är 19.10–10.11.2020.  
 
Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som tar ställning till 
intressebevakningens riktlinjer. Fullmäktige säkerställer att medlemmarnas åsikt beaktas i 
förbundets verksamhet.  
 
Fullmäktige är en utsiktsplats där du kan påverka utvecklingen i din egen bransch. Ge 
munnen en röst – ställ upp som kandidat i fullmäktigevalet!  
 
1. Rösträtt och valbarhet 
Tandläkarförbundets nya fullmäktige väljs genom val i oktober-november 2020. 
Förbundets medlemmar väljer då 40 fullmäktigeledamöter för perioden 2021–2024.  

Rösträtt har alla medlemmar i Tandläkarförbundet som godkänts som ordinarie 
medlemmar eller studerandemedlemmar före 20.8.2020. En röstberättigad medlem är 
även valbar, det vill säga han eller hon får ställa upp som kandidat. 

  
Du kan kontrollera din rösträtt i vallängden som finns till påseende på Tandläkarförbundets 
kontor 24–28.8. Eventuella ändringar ska meddelas till valnämnden 24–28.8. Då 
ändringarna behandlats har vallängden vunnit laga kraft. 
 
Röstningen sker elektroniskt. En länk till en separat röstningssida och anvisningar för 
röstningen läggs ut på webbsidan www.hammaslaakariliitto.fi/valtuustovaali innan 
röstningstiden börjar. Röstningstiden är 19.10–10.11.2020. Valresultatet är klart 
11.11.2020. Kandidaterna presenteras på webbsidan och presentationerna publiceras i 
Finlands Tandläkartidning som utkommer 30.10 (nr 12/2020). Alla röstberättigade får ett 
påminnelsekort per post när valet inleds. 

 
2. Valkretsar  
Fullmäktigeledamöterna väljs i de olika valkretsarna enligt följande: 

 Valkrets (fasta Finland) 35 ledamöter 
 Valkrets (Åland) 1 ledamot 
 Valkrets (studerande) 4 studerandemedlemmar (en från varje studieort: 

Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio)   
 

3. Att ställa upp som kandidat 
 
Valombud  
En medlem som önskar ställa upp som kandidat behöver ett eget valombud. Valombudet 
måste vara en röstberättigad medlem i förbundet. Valombudet får ställa upp endast en 
kandidat, och han eller hon får inte själv kandidera.  
 
Valombudet omber valnämnden att föra in den egna kandidaten på valets kandidatlista.   
I praktiken sköter valombudet kandidatens valarbete och undertecknar till exempel 
eventuella anmälningar om valförbund och valring för dennes del.   



 
Kandidaten och valombudet måste vara från samma valkrets. En studerandemedlem får 
inte vara valombud för en ordinarie medlem och en ordinarie medlem får inte vara 
valombud för en studerandemedlem (tredje valkretsen).  
 
Anmälan om kandidatur 
En skriftlig anmälan om kandidatur görs enligt anvisningarna och undertecknas av 
valombudet. Anmälan om kandidatur får gälla endast en kandidat. För att anmälan lättare 
ska kunna granskas ska underskriften alltid förtydligas med tryckbokstäver.  

 
Det är även bra att ange valombudets e-postadress i anmälan. Valombudet måste i 
anmälan om kandidatur ange den hemort kandidaten hade 20.8.2020.  
 
Kandidatens samtycke 
Kandidaten bör i anmälan om kandidatur skriftligen ge sitt samtycke till kandidaturen. 
 
Kandidatens ställning 
Valbar, det vill säga med rätt att ställa upp som kandidat, är varje röstberättigad medlem i 
förbundet. Man får enbart ställa upp som kandidat i den valkrets där man själv är 
röstberättigad. En medlem som enligt vallängden är röstberättigad i en valkrets, får inte 
kandidera i en annan valkrets även om hemorten har ändrats efter den 20 augusti under 
valåret. 
 
Tillställande av dokument till valnämnden 
Valdokumenten ska vara valnämnden till handa senast 18.9.2020  

Alla dokument som gäller valet ska skickas till Finlands Tandläkarförbunds valnämnd på 
adressen: Malmgatan 30, 00100 Helsingfors. Dokumenten ska vara valnämnden till handa 
senast fredag 18.9.2020 Dokumenten kan inte skickas per e-post. 

Dokumenten i anslutning till valet måste upprättas enligt givna skriftliga anvisningar. 
Bristfälliga eller för sent inkomna anmälningar om kandidatur beaktas inte.  

 
Mer information om valet på Tandläkarförbundets kontor: 
jurist Heikki Kuusela, heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi 

 
4.  Grundande av valförbund 
Vem kan grunda ett valförbund? 
Två eller flera kandidater har rätt att grunda ett valförbund i den egna valkretsen.  

En kandidat gör klokt i att grunda ett valförbund med andra kandidater som bevakar 
samma intressen. Ju större sammanslutning kandidaten är med i, desto större är 
sannolikheten att han eller hon blir invald. Vid rösträkningen tillämpas proportionellt 
valsystem, det vill säga fullmäktigeplatserna fördelas mellan de valförbund och valringar 
som deltar i valet i proportion till antalet erhållna röster. 

 
Hur grundar man ett valförbund? 
Ett valförbund grundas genom att man uppger detta i anmälan om kandidatur, eller så 
måste kandidatens valombud göra en skriftlig anmälan om valförbund till valnämnden. 
Valförbundet bygger på samförstånd mellan medlemmarna, vilket innebär att valförbundet 
måste ingås i samförstånd mellan kandidaterna och deras valombud.  



För att garantera samförstånd meddelas valombuden per e-post vilka medlemmar som 
ingår i valförbundet. 

 
Valförbundets valspråk 
Valförbundet bygger på gemensamma intressen eller värderingar, vilket även bör framgå 
av valkampanjen. Därför ska valförbundet ha ett valspråk som beskriver det: till exempel 
Helsingfors Tandläkarförbunds valförbund. Valspråket ska nämnas i anmälan om 
valförbund, för att framgå av kandidatlistan.   
 
Valförbundet kan själv bestämma om kandidaternas ordning inom valförbundet. Då 
antecknar valförbundets ombud på anmälan om valförbund kandidaterna i den ordning 
kandidaterna önskar vara uppställda på kandidatlistan. Om man inte beslutar om 
ordningen i anmälan ordnas kandidaterna i alfabetisk ordning. 

 
5. Grundande av valring 
Två eller flera valförbund eller valförbund och kandidater har rätt att grunda en valring. 
Valringen är en sammanslutning av valförbund eller kandidater, i syfte att förbättra de 
deltagande valförbundens eller medlemmarnas ställning jämfört med om de skulle ställa 
upp enskilt. Att tillhöra en valring förutsätter inte att medlemmarna samarbetar utifrån 
gemensamma intressen eller ett gemensamt program.  
 
Hur många kandidater kan ingå i en valring? 
Antalet kandidater i valringen kan vara högst dubbelt så stort som antalet ledamöter som 
väljs i valkretsen. I praktiken innebär detta att den största valringen i den första valkretsen 
(fasta Finland) kan ha högst 70 kandidater, den andra valkretsen (Åland) 2 kandidater och 
den tredje valkretsen (studerande) 8 kandidater. 
 
Hur bildas en valring? 
En valring bildas genom att valförbundens eller medlemmarnas valombud underrättar 
valnämnden om detta genom en anmälan om valring. 

Av anmälan bör framgå valförbundens/kandidaternas valspråk och namn i önskad 
ordning på kandidatlistan. Ordningen meddelas av valringens ombud.  

Valringen måste ha ett valspråk som ska inkluderas i anmälan om valring.  
 

6. Röstning 
Röstningen sker elektroniskt. En länk till en separat röstningssida och anvisningar för 
röstningen läggs ut på webbsidan www.hammaslaakariliitto.fi/valtuustovaali innan 
röstningen inleds. 
 
Den röstberättigade loggar in på röstningssidan med sina nätbankskoder. Kandidaternas 
namn och nummer syns på skärmen på de kombinerade kandidatlistorna. Kandidaten 
väljs och valet godkänns enligt anvisningarna på sidan. 
 
Röstningen i det elektroniska valet pågår 19.10–10.11.2020. Valresultatet är klart 
11.11.2020. 
 
Kandidaterna presenteras på webbsidan och presentationerna publiceras i Finlands 
Tandläkartidning som utkommer 30.10 (nr 12/2020). Alla röstberättigade får ett 
påminnelsekort per post när valet inleds. 
 



7. Valets resultat  
Vid rösträkningen används proportionellt valsystem, det vill säga fullmäktigeplatserna 
delas mellan de valförbund och valringar som deltagit i valet i proportion till antalet röster 
de fått.  

Kandidaterna i ett och samma valförbund rangordnas enligt antalet röster de fått. Efter 
detta får kandidaten med mest röster som jämförelsetal hela valförbundets röster, 
kandidaten med näst mest röster hälften (1/2) och kandidaten med tredje mest röster en 
tredjedel (1/3). En enskild kandidat gör alltså klokt i att ansluta sig till ett valförbund som 
samlar in en gemensam röstpott för kandidaterna. På detta sätt är det lättare att bli invald.  

En valring är en sammanslutning av valförbund eller kandidater. Syftet med valringen 
är att förbättra de deltagande valförbundens eller kandidaternas ställning jämfört med om 
de skulle ställa upp enskilt. I valringen rangordnas kandidaterna i ett och samma 
valförbund enligt antalet röster de fått. Efter detta räknas jämförelsetal ut för kandidaterna 
på samma sätt som ovan nämns för valförbund. En kandidat som inte hör till något 
valförbund får som jämförelsetal det antal röster han eller hon har fått. 

Efter detta rangordnas alla kandidater i valringen enligt jämförelsetalen. Till slut ges 
den av valringens kandidater som fått det högsta jämförelsetalet som slutligt jämförelsetal 
hela valringens röster, kandidaten med näst högsta jämförelsetal hälften (1/2), kandidaten 
med tredje högsta jämförelsetal (1/3) osv. 

Om flera kandidater får samma antal röster eller samma jämförelsetal, avgör slumpen 
kandidaternas inbördes ordning. 

Alla kandidater rangordnas enligt valförbund enligt de slutliga jämförelsetalen.  
I fullmäktige inväljs det antal ledamöter i de tre valkretsarna som nämns ovan. 

Kandidaten med det högsta jämförelsetalet blir invald först.    
Valresultatet offentliggörs på Tandläkarförbundets webbsidor och i förbundets 

nyhetsbrev senast 11.11.  
 
 

Tidtabell för fullmäktigevalet 2020 

 Anmälan om kandidatur och dokument i anslutning till valförbund/valring ska 
lämnas in till valnämnden senast 18.9. Blanketterna skickas till förbundets kontor 
per post.   
 

 Valmaterial, kandidatpresentationer och röstningsanvisningar finns på förbundets 
webbsida www.hammaslaakariliitto.fi/valtuustovaali före valet. 
 

 Kandidatpresentationerna publiceras i nr 12 av Finlands Tandläkartidning som 
utkommer 30.10. 
 

 De röstberättigade får ett påminnelsekort per post när valet inleds. 
 

 Röstningstiden för det elektroniska valet är 19.10–10.11.  
 

 Valresultatet offentliggörs senast 11.11. 
 

Valblanketter: 

 Anmälan om kandidatur 
 Anmälan om valförbund 



 Anmälan om valring  
 Blankett för kontroll av rösträtt 

 


