Representantskapsvalet: Viktiga tidsfrister
År 2021
lördag 31.8

Sista anslutningsdatum för att vara behörig att kandidera (4 §)

torsdag 30.9

Centralvalnämnden fastställer antalet representantskapsledamöter som ska
väljas per valdistrikt och per avtalssektor (valordningen 3 §)

fredag 1.10

Kandidatnomineringen börjar (7 §)

söndag 31.10

Sista anslutningsdatum för att få rösträtt

29.11–3.12.

Förteckningen över röstberättigade till påseende på regionkontoren, tid att
framställa anmärkningar

onsdag 15.12

Kandidatnomineringen avslutas (7 §)
Undertecknade kandidatblanketter ska vara regionkontoren tillhanda senast kl.
15.00. (8 §)

År 2022
måndag 17.1

Centralvalnämnden fastställer kandidatnomineringen (9 §)

måndag 24.1

Sista dagen för postning av valmaterialet till de röstberättigade
(11 §)

måndag 7.2

Valet börjar kl. 0.00

onsdag 9.2

Sista dagen att beställa valmaterial för de röstberättigade som blivit utan
material (12 §)

fredag 18.2

Returkuvertet måste lämnas till posten för befordran (13 §).

tisdag 1.3

Returkuvertet ska vara framme hos adressaten senast
kl. 12.00 (13 §)

tisdag 1.3

Den elektroniska omröstningen slutar kl. 12.00.

torsdag 3.3

Centralvalnämnden konstaterar valresultatet (14 §)

tisdag 15.3 kl.15.00

Besvär över valet måste vara förbundskontoret tillhanda (16 §)

måndag 4.4

Centralvalnämnden fastställer valresultatet samt de valda ledamöterna och
suppleanterna per valdistrikt (17 §)

6–8.6.2022

Det nya representantskapet konstituerar sig

Valordning för val av Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena JHL:s
och Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och
välfärdsområdenas representantskap 2022
1§
VALORDNINGENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna valordning fastställer det representantskapsval som förrättas 2022 i Förbundet för
den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Valet förrättas genom elektronisk omröstning
eller per post i enlighet med förbundets stadgar.
Genom valordningen preciseras 10 § i JHL rf:s stadgar.
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf benämns förbundet i
denna valordning.
Valordningen innehåller en bilaga som reglerar hur valet förrättas bland dem som är
medlemmar endast i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena.
2§
RÖSTRÄTT
Röstberättigad är den som är medlem i en medlemsförening inom förbundet och som har
anslutit sig till föreningen senast 31.10.2021 samt som inte har obetalda medlemsavgifter
för en längre tid än tre (3) månader.
Valdistriktet bestäms utgående från föreningens hemort. Medlemmen har rösträtt enligt
hemorten för den förening som hen är medlem i den 31.10.2021.
3§
ANTALET REPRESENTANTSKAPSLEDAMÖTER SOM SKA VÄLJAS
Till representantskapet väljs från nio (9) valdistrikt 120 representantskapsledamöter och
suppleanter. Valdistrikten bestäms på basis av regionkontorens verksamhetsområden.
Föreningarnas valdistrikt bestäms på basis av hemorten. Antalet ledamöter per valdistrikt
bestäms på basis av föreningarnas medlemsantal.
Antalet representantskapsledamöter och suppleanter som ska väljas per valdistrikt
fastställs av centralvalnämnden i enlighet med föreningarnas medlemsantal sådana dessa
var 30.9.2021, så att det från varje valdistrikt väljs minst en ledamot.
Alla medlemmar i JHL iakttas vid räkningen av antalet medlemmar.
4§
VALBARHET

Valbar är den som är medlem i en medlemsförening inom förbundet och som har anslutit
sig till föreningen senast 31.8.2021 samt som inte har obetalda medlemsavgifter för en
längre tid än tre (3) månader. Kandidaten uppställs i det valdistrikt där han eller hon är
röstberättigad enligt situationen 31.10.2021.
Valbara är emellertid inte de medlemmar som varaktigt har lämnat förbundets
organisationsområde eller som har gått i pension.
5§
VALDISTRIKT
Landet är indelat i nio (9) valdistrikt, som följer verksamhetsområdesindelningen för
förbundets regionkontor enligt följande:
1. Sydöstra Finlands valdistrikt
2. Södra Finlands valdistrikt
3. Inre Finlands valdistrikt
4. Lapplands valdistrikt
5. Östra Finlands valdistrikt
6. Uleåborgs valdistrikt
7. Österbottens valdistrikt
8. Satakunta valdistrikt
9. Egentliga Finlands valdistrikt
6§
CENTRALVALNÄMNDEN
Förbundets styrelse utnämner vid sitt sammanträde i februari 2021 en centralvalnämnd
som har i uppgift att förbereda, förrätta och övervaka valet.
Till centralvalnämnden hör en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, 7 övriga
ledamöter och lika många suppleanter. Centralvalnämnden är beslutför då minst hälften av
ledamöterna, ordförande eller vice ordförande medräknad, är närvarande.
Centralvalnämnden ger anvisningar om hur denna valordning ska tillämpas. En person
som är uppställd som kandidat i valet eller är ledamot i JHL:s styrelse kan inte vara
ledamot i centralvalnämnden.
Centralvalnämnden kan tillsätta ett valutskott som hjälper den med berednings- och
kontrolluppgifter.

7§
SYSTEM FÖR UTJÄMNING AV PLATSER
I valet finns ett kvoterat antal platser för avtalsbranscherna med hjälp av ett system för
utjämning av platser. Antalet platser per avtalsbransch baserar sig på antalet medlemmar
inom respektive avtalssektor. Detta arrangemang garanterar avtalsbranscherna en
proportionellt rättvis andel av platserna i representantskapet. Representantskapets 120
platser fördelas mellan följande avtalssektorer: kommunsektorn, privata sektorn, staten
och kyrkan.
8§
KANDIDATNOMINERING
Kandidaterna i representantskapsvalet nomineras av förbundets medlemsföreningar.
Nomineringen av kandidater sker på medlemsmöten, som ska sammankallas på det sätt
som stadgarna och föreningens höstmötesbeslut förutsätter. Av möteskallelsen ska det
framgå att mötet nominerar kandidater till representantskapsvalet år 2022.
Kandidater kan nomineras förutom av föreningarna också av en valmansförening som
består av tre medlemmar från samma valdistrikt. Den bildas med hjälp av blanketten
Bildande av valmansförening, som medlemmarna undertecknar.
Kandidatnomineringen börjar fredag 1.10.2021 och slutar onsdag 15.12.2021.
De som ställs upp som kandidater ska underteckna blanketten Samtycke till kandidatur i
representantskapsvalet 2022 eller meddela samtycke i skriftlig form på annat sätt. Utöver
personuppgifterna meddelar kandidaten med blanketten om hen hör till ett valförbund eller
om hen stannar utanför valförbunden.
Blanketterna för samtycke och blanketterna för bildande av valmansförening ska vara hos
valdistriktets regionkontor senast onsdag 15.12.2021 klockan 15.00.
De blanketter som nämns i valordningen kan också upprättas i elektronisk form.
9§
VALFÖRBUND
Två eller fler kandidater från samma valdistrikt har rätt att bilda ett valförbund och att ge
det ett namn. Som valförbundets ombud fungerar den kandidat som enligt efternamn är
den första i alfabetisk ordning.
Alternativen utgörs av de riksomfattande valförbunden, av riksomfattande valförbund eller
valförbund per valdistrikt vilka bildats av kandidater samt av att kandidaten ställer sig
utanför valförbunden. Blanketten för bildande av valförbund ska tillställas valdistriktets
regionkontor senast onsdag 15.12.2021 klockan 15.00.

10 §
KANDIDATLISTA
Centralvalnämnden fastställer kandidatuppställningen senast måndag 17.1.2022.
Kandidatlistan för respektive valdistrikt uppgörs så att samma valförbunds kandidater
placeras under sin valförbundsbeteckning i alfabetisk ordning enligt efternamn.
Kandidatlistornas numrering börjar från nummer 2.
Valförbunden anges i kandidatlistorna i följande ordning:
- riksomfattande valförbund
- valförbund som bildats inom valdistriktet i en utlottad ordning
- efter valförbunden anges kandidaterna utanför valförbunden i alfabetisk ordning
enligt efternamn.
Efter att valdistriktens kandidatlistor har fastställts, ska de utan dröjsmål sändas till
förbundets medlemsföreningar.
11 §
RÖSTLÄNGD
Som röstlängd används en förteckning som är en utskrift från förbundets medlemsregister
och som upptar de röstberättigade medlemmarna per valdistrikt och förening. Röstlängden
finns till påseende på regionkontoren 29.11–3.12.2021 för att anmärkningar ska kunna
framställas. Förteckningen används av valorganen samt av den som verkställer den
elektroniska omröstningen och poströstningen.
12 §
DISTRIBUTION AV VALMATERIALET TILL DE RÖSTBERÄTTIGADE
Valmaterialet sänds till förbundets medlemsföreningars röstberättigade medlemmar senast
måndag 24.1.2022 per post till den postadress som anges i förbundets medlemsregister.
Valmaterialet består av kandidatlistan för valdistriktet i fråga, av röstningsanvisningarna för
den elektroniska omröstningen och för poströstningen, av en röstsedel och ett röstkuvert
samt av ett returkuvert.
Ifall adressaten inte kan nås, återsänds valmaterialet oöppnat till avsändaren enligt
överenskommelse med den valda tekniska leverantören som verkställer valet.
Röstsedeln är markerad med respektive valdistrikts beteckning.
13 §
BESTÄLLNING AV VALMATERIALET TILL EN MEDLEM SOM INTE HAR FÅTT DET
Om en röstberättigad medlem inte har fått valmaterialet då omröstningen kommit igång,
kan han eller hon beställa det från förbundskontoret per telefon, e-post eller av
leverantören som verkställer valet om det är tekniskt möjligt.

I avsikt att säkerställa leveransen ska beställningen vara förbundskontoret i Helsingfors
tillhanda senast onsdag 9.2.2022. Förbundet gör upp en förteckning över dem som har
beställt valmaterial och över det valmaterial som har levererats.
14 §
TIDPUNKT FÖR OMRÖSTNINGEN OCH OMRÖSTNINGSFÖRFARANDET
Omröstningen börjar måndag 7.2.2022 klockan 00.00. Den elektroniska omröstningen
avslutas tisdag 1.3 klockan 12.00 I fråga om poströstningen ska returkuvertet ges till
posten för vidarebefordran senast fredag 18.2.2022 eller vara hos den tekniska
leverantören som verkställer valet senast tisdag 1.3.2022 klockan 12.00, då valet avslutas.
Den elektroniska omröstningen genomförs över en skyddad internetförbindelse med
utnyttjande av ett tillförlitligt personcertifikat.
Poströstningen sker så att medlemmen tydligt antecknar i röstsedelns cirkel numret på den
kandidat som hen röstar på.
Röstsedeln läggs i ett slutet röstkuvert, och röstkuvertet läggs i ett slutet returkuvert.
15 §
RÖSTRÄKNING
Rösträkningen förrättas maskinellt av valets tekniska leverantör under centralvalnämndens
tillsyn.
Centralvalnämnden avgör frågor och tolkningar som berör rösträkningen.
Den tekniska leverantören som verkställer poströstningen uppgör på basis av de
elektroniska logguppgifterna om röstningen och på basis av röstningsintygen en
förteckning över dem som röstat.
Om samma person har röstat elektroniskt och per post, beaktas den elektroniska rösten i
rösträkningen. Om samma person har röstat två gånger per post, beaktas i rösträkningen
den röstningshändelse som enligt systemets logguppgifter har ägt rum först.
Röstsedeln ska förkastas, ifall:
1. den har använts för röstning på fler än en kandidat,
2. kandidatens nummer har antecknats så att det inte framgår vad som avses,
3. den innehåller en obehörig anteckning,
4. en annan röstsedel än den som centralvalnämnden låtit trycka har använts som
röstsedel,
5. det i samma returkuvert finns flera röstkuvert och/eller flera röstsedlar,
6. det i returkuvertet inte finns ett individualiserande intyg eller en kod för att fastställa
rösträtten.
Förkastade och blanka röstsedlar räknas separat.

Valdistriktets röster räknas först per kandidat och därefter per valförbund. De kandidater
vilka ingår i valförbund ges jämförelsetal i den ordningsföljd som storleken av deras
röstetal anger. Den i ordningen som fått mest röster får valförbundets hela röstetal som sitt
jämförelsetal, därpå följande hälften av det, den tredje en tredjedel osv.
Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgörs den inbördes ordningsföljden genom
lottdragning. Jämförelsetalet för en kandidat som inte hör till ett valförbund är detsamma
som kandidatens röstetal.
Kandidaterna placeras i ordningsföljd efter storleken av de jämförelsetal som de fått.
Centralvalnämnden sammanträder torsdag 3.3.2022 för att konstatera valresultatet och
antalet personer som har röstat.
16 §
VAL AV REPRESENTSKAPSLEDAMÖTER UTAN OMRÖSTNING
Representantskapsval förrättas inte om antalet nominerade kandidater inte överstiger
antalet ordinarie representantskapsledamöter som valdistriktet har rätt att välja. I det fallet
kan suppleanter inte väljas.
17 §
BESVÄR ÖVER VALET
Besvär över valet ska anföras skriftligen hos centralvalnämnden, så att besvärsskriften är
förbundskontoret tillhanda senast tisdag 15.3.2022 klockan 15.00.
Om det konstateras ha skett sådana felaktigheter eller missbruk i samband med
kandidatnomineringen eller valförrättningen att de har kunnat inverka på invalet av en
ledamot, kan centralvalnämnden förordna att ett nytt val förrättas i valdistriktet i fråga.
18 §
FASTSTÄLLANDE AV VALRESULTATET
Förbundets centralvalnämnd fastställer valresultatet för respektive valdistrikt måndag
4.4.2022. Om det på grund av besvär över valet förrättas ett nytt val, fastställer
centralvalnämnden resultatet för ifrågavarande valdistrikt senare.
Från respektive valdistrikt inväljs i den ordning som jämförelsetalens storlek anger, eller
vid lika röstetal i den ordning som lotten bestämmer, så många
representantskapsledamöter som ska väljas från valdistriktet. Suppleanterna för
representantskapsledamöterna i valdistriktet fastställs i den ordning som jämförelsetalens
storlek anger, eller vid lika röstetal i den ordning som lotten bestämmer, bland de övriga
kandidaterna per valförbund och valdistriktet.
Ifall en representantskapsledamot blir invald utan att tillhöra ett valförbund, kan en
suppleant för honom eller henne inte väljas.
Centralvalnämnden upprättar ett protokoll över fastställandet av valresultatet,
rösträkningen och granskningen av valhandlingarna. I protokollet antecknas valresultatet

samt namnen på de personer som invalts i representantskapet som ordinarie ledamöter
och som suppleanter.
Centralvalnämnden informerar förbundets medlemsföreningar samt de invalda
representantskapsledamöterna och suppleanterna om valresultatet.

BILAGA
FÖRRÄTTANDE AV VAL BLAND ENBART MEDLEMMARNA I
ARBETSLÖSHETSKASSAN FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH
VÄLFÄRDSOMRÅDENA
Röstberättigade i valet av ledamöter och suppleanter i representantskapet för
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena är de som enbart
har anslutit sig till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
30.11.2021 eller dessförinnan och som inte har obetalda medlemsavgifter för en längre tid
än tre (3) månader. Valet förrättas elektroniskt eller per post 7.2–1.3.2022.
Medlemmarna i arbetslöshetskassan, som inte är medlemmar i förbundet, röstar i Södra
Finlands valkrets.
Resultatet i valet av arbetslöshetskassans representantskapsledamöter räknas ut separat.
De returkuvert eller röstsedlar samt de elektroniska röster vilka getts av dem som är
berättigade att rösta enbart i arbetslöshetskassans representantskapsval markeras så att
de kan separeras från dem som getts av medlemmar vilka röstar i båda valen.

