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1 §  Valsätt

Medlemmarna i fullmäktige som  
fastställs i Metsäliitto Osuuskuntas  
stadgar väljs genom proportionella val 
för respektive valkrets. Valet förrättas  
genom poströstning. Valet kan även  
anordnas delvis eller i sin helhet med 
hjälp av en dataförbindelse eller annat 
tekniskt hjälpmedel. Då iakttas  
bestämmelserna i denna valordning 
till tillämpliga delar. Välnämnden ska 
samtidigt särskilt sörja för åtgärder som 
säkerställer medlemmens rätt att ställa 
upp kandidater, använda sin rösträtt  
och bevara valhemligheten.

2 §  Tiden för val

Val förrättas vart fjärde år under tiden 
mellan den 1 februari och den 30 juni.

3 §  Valnämnd

För förrättande av valet tillsätter  
förvaltningsrådet en valnämnd som 
består av en ordförande, en vice  
ordförande och fem (5) medlemmar. 
Valnämnden är beslutför då  
ordföranden eller vice ordföranden  
samt minst tre andra medlemmar är  
närvarande.

4 §  Valkretsar

Förvaltningsrådet fastställer indelningen 
av landet i valkretsar. Vid bestämmande 
av valkretsarna strävar man efter att 
följa samma gränser som för Metsä- 
liittos distriktsorganisation. Från  
valkretsen väljs en fullmäktigeledamot 
per varje påbörjat 2300-tal röstberätti-
gade medlemmar i Metsäliitto som finns  
upptagna i vallängden för valkretsen  
den 1 januari det år valet förrättas.  
Valnämnden fastställer antalet  
ledamöter för varje valkrets.

5 § Vallängd

Valnämnden uppgör en vallängd för  
varje valkrets, i vilken samtliga  
medlemmar i Metsäliitto, vilka  
antecknats i Metsäliittos medlems- 
förteckning den 1 januari det år valet 
förrättas, införs. En medlem är  
berättigad att rösta i den valkrets dit 
hans eller hennes hemort hör. I stället 
för valkretsen enligt hemorten kan en 
medlem rösta i den valkrets som  
fastställs enligt hemkommunen för hans 
eller hennes skogsfastighet genom att 
anmäla detta till Metsäliittos medlems-
register före utgången av det år som  
föregår valåret. Medlem kan endast stäl-
la upp som kandidat i den valkrets i vars 
vallängd medlemmen har antecknats. 
Yrkanden på rättelse med anledning av 
vallängden avgörs av valnämnden.

6 §  Information till medlemmarna 
 
Valnämnden informerar medlemmarna 
om förrättandet av val på det sätt som 
förvaltningsrådet fastställt före slutet  
av januari det år valet förrättas.  
Meddelandet ska innehålla information 
om

1.  röstningstiden

2.  valkretsarnas gränser

3.  antalet ledamöter per valkrets

4.  till vem och tidpunkten för när  
 valmansföreningens stiftels- 
 eurkund och kandidatlistor senast  
 ska inlämnas.

7 §  Valmansföreningar  
 och kandidatlistor

Minst sex (6) röstberättigade medlem-
mar från samma valkrets kan bilda en 
valmansförening. Medlemmarna i  
valmansföreningen ska egenhändigt 
underteckna valmansföreningens  
stiftelseurkund och anteckna sitt med-
lemsnummer i den. Stiftelseurkunden 
ska dateras och i denna ska nämnas den 
medlem i valmansföreningen som  
befullmäktigas som ombud förfören-
in-gen och hans eller hennes suppleant.

Valmansföreningen kan på sin kandidat-
lista uppställa högst två gånger det antal 
valbara kandidater enligt 16 § i stadgarna 
som det väljs ledamöter från valkretsen 
i fråga. En person som uppställs som 
kandidat får inte vara medlem i den egna 
valmansföreningen och inte heller kan-
didat för någon annan valmansförening. 
Metsäliittos medlemmar får ansluta sig 
endast till en valmansförening. I annat 
fall måste valnämnden stryka medlem-
mens underskrift från samtliga  
valmansföreningars stiftelseurkunder.

I kandidatlistan ska antecknas namnet 
på den person som uppställs som kan-
didat, personens personbeteckning, 
yrke eller befattning, hemort, eventuell 
e-postadress samt eget medlems- 
nummer eller medlemsnumret för det 
samfund som personen företräder i 
Metsäliitto. Kandidatlistan får inte inne-
hålla någon kod eller motsvarande an-
teckningar. Valmansföreningens ombud 
ska bevisligen överlämna kandidatlistan 
och valmansföreningens stiftelseurkund 
till valnämnden före slutet av februari 
det år valet förrättas.

8 §  Granskning av valmans-  
 föreningens handlingar

Valnämnden ska granska valmans- 
föreningarnas handlingar inom 14 dagar 
räknat från den sista inlämningsdagen. 
På kandidatlistorna ska antecknas ett  
löpande diarienummer i den ordning 
som listorna kommit valnämnden till 
handa.

Om man observerar att en valmans- 
förening inte är lagligen grundad eller  
att en person som är uppställd som  
kandidat inte är valbar eller att det  
förekommer någon annan felaktighet i 
kandidatlistan eller i de handlingar som 
ansluter sig till denna, ska ombudet utan 
dröjsmål bevisligen meddelas att kandi-
datlistan inte har bifallits samt orsaken 
till att den förkastats. Ombudet har rätt 
att inom sex (6) dagar efter att ha fått 
kännedom om valnämndens beslut rätta 
de punkter som varit orsak till att kandi-

 
  

 
 

 
  

datlistan förkastats. Om så inte sker ska  
kandidatlista slutgiltigt förkastas.  
Rättelse får inte göras i sådant fall att 
valmansföreningens stiftelseurkund inte 
har tillräckligt många röstberättigade 
undertecknare eller att kandidatlistan 
inte har inlämnats till valnämnden inom 
utsatt tid. I dessa fall är förkastandet 
slutgiltigt.

Om den person som har uppställts  
som kandidat har avlidit eller förlorat  
sin valbarhet efter det att valmans- 
föreningen bildats, har ombudet rätt att 
till valnämnden anmäla en annan valbar 
kandidat i stället för denna från samma 
valmansförening, såvida anmälan  
inlämnats till valnämnden före utgången 
av den tid som fastställts för inlämnande  
av kandidatlistorna.

9 §  Sammanställning av  
 kandidatlistor

Av de godkända kandidatlistorna ska 
valnämnden sammanställa kandidat- 
listorna per valkrets. Den inbördes  
ordningen mellan valmansföreningarnas 
kandidatlistor för sammanställningen 
av kandidatlistorna inom varje valkrets 
avgörs genom lottning. Kandidatlistorna 
ges en registreringsbokstav med början 
från bokstaven A, vilken fastställs enligt 
den inbördes ordningen. Efter det ges 
kandidaterna ett löpande nummer i 
nummerordning så att numreringen 
börjar med siffran 2 för den första  
kandidaten på lista A i den första valkret-
sen och slutar med den sista uppställda 
kandidaten på den sista kandidatlistan 
i den sista valkretsen. Av sammanställ-
ningen av kandidatlistorna ska det klart 
och tydligt framgå vilken valkrets det är 
fråga om, numret på varje kandidat,  
dennes namn, yrke eller befattning,  
hemort och kandidatlistans registre-
ringsbokstav. Utöver dessa uppgifter får 
sammanställningen inte innehålla något 
annat än ett gemensamt signum, som 
anger för vilket val sammanställningen 
har uppgjorts. Sammanställningen av 
kandidatlistorna ska utan dröjsmål 
skickas till valmansföreningarnas  
ombud i den aktuella valkretsen.

1O §  Avlägsnande av en kandidat  
  ur valmansföreningen

Om det innan sammanställningen av 
kandidatlistorna uppgörs framgår att 
det på någon lista uppställts en person 
som inte har gett sitt medgivande till att 
uppställas som kandidat på listan i fråga, 
ska valnämnden på anmodan avlägsna 
dennas namn från den aktuella listan.

11 §  Nominering av ledamöter   
 utan val

Om det sammanlagda antalet kandi-
dater i de godkända kandidatlistorna 
i valkretsen är högst detsamma som 
antalet ledamöter som ska väljas inom 
valkretsen, eller om det endast har  
inlämnats en kandidatlista, förrättas 
inget val, utan valnämnden utser  
de kandidater som nämns i  

kandidatlistorna till ledamöter.

12 § Röstsedel

Vid poströstning används en röstsedel. 
Röstsedeln ska vara försedd med en 
rubrik som anger för vilket val valsedeln 
är avsedd samt med valkretsens namn 
och nummer. För tecknandet av numret 
på den kandidat som den röstande ger 
sin röst åt ska det finnas en cirkel och 
inne i cirkeln ska tydligt och klart  
tryckas Nro … Då en dataförbindelse 
eller annat tekniskt hjälpmedel används, 
ska valnämnden försäkra sig om att 
kraven gällande röstsedeln uppfylls till  
tillämpliga delar.

13 §  Röstning

Röstningen förrättas via posten och/
eller genom användning av en dataför-
bindelse eller annat tekniskt hjälpmedel 
på ett sådant sätt att iakttagandet av 
valhemligheten säkerställs. Samman-
ställningen av valkretsens kandidatlistor, 
röstsedeln och svarskuvertet samt  
anvisningarna om röstning med hjälp av 
endataförbindelse eller annat tekniskt 
hjälpmedel ska skickas i slutet kuvert 
till varje röstberättigad medlem som 
är upptagen i vallängden till den adress 
som anges i Metsäliittos medlems- 
förteckning. Röstningsmaterial skickas 
emellertid inte till sådana medlemmar  
i vallängden som före postningen av  
valkuvertet skriftligen har meddelat att 
de utträder ur andelslaget.

Valnämnden fastställer före vilket datum 
valmaterialet ska skickas till medlem-
marna samt när röstsedeln senast ska 
återsändas. Om en medlem innan den 
bestämda tiden för när röstsedeln ska 
återsändas kan påvisa att han eller hon 
inte har fått någon röstsedel eller har 
fått en röstsedel för fel valkrets därför 
att den adress som han eller hon har 
meddelat till medlemsförteckningen har 
ändrats eller att röstsedeln har kommit 
bort eller blivit förstörd, ger valnamnden 
på begäran en ny röstsedel åt honom 
eller henne.

En medlem har rätt att rösta endast på 
de kandidater som finns upptagna på 
kandidatlistorna för hans eller hennes 
valkrets. Poströstningen går till så att 
den röstberättigade i den cirkel som 
finns på röstsedeln, antecknar det 
nummer som i sammanställningen av 
kandidatlistor har getts den kandidat i 
den egna valkretsen, som han eller hon 
röstar på. Den röstberättigade får inte 
göra andra anteckningar på röstsedeln. 
Röstsedeln ska inlämnas till valnämnden 
per post, personligen eller med bud i 
det förslutna svarskuvertet så, att den 
är framme hos valnämnden senast det 
datum som valnämnden meddelat som 
den sista dagen för inlämnande. Då en 
dataförbindelse eller annat tekniskt 
hjälpmedel används ska valnämnden ge 
instruktioner som säkerställer rösträtten 
och en korrekt rösträkning. Om en  
medlem har röstat både i postvalet och 
med hjälp av en dataförbindelse eller 

annat tekniskt hjälpmedel, ska den röst 
som getts med dataförbindelsen eller 
annat tekniskt hjälpmedel bli i kraft.

14 §  Rösträkning och  
  fastställande av  
  valresultatet

Då den fastställda tiden för åter- 
lämnande av röstsedlarna och/eller för  
röstningen har gått ut, räknas rösterna 
så att valresultatet är klart senast den 
3O juni. En röstsedel är ogiltig,

-  om det på röstsedeln antecknats  
 flera än en kandidat;

-  om kandidatens nummer är så  
 otydligt antecknat att man inte  
 med säkerhet kan fastställa vilken  
 kandidat som avses;

-  om röstsedeln återlämnas i något  
 annat än det svarskuvert som 
 tillställts medlemmen för  
 förrättande av valet;

-  om det finns flera än en röstsedel i  
 svarskuvertet;

-  om det har gjorts ovidkommande  
 anteckningar på röstsedeln;

-  om man som röstsedel använt  
 någonting annat än den röstsedel  
 som valnämnden har skickat eller

-  om röstsedeln inlämnas för sent.

Vid användning av en dataförbindelse 
eller annat tekniskt hjälpmedel förkas-
tas en röst genom att principerna om 
förkastande av en röstsedel tillämpas. 
Valnämnden avgör om slutgiltigt  
förkastande av en röstsedel.

Det antal röster som har avgivits för en 
och samma kandidat utgör röstetalet för 
kandidaten i fråga. Utifrån det röstetal 
kandidaterna fått, har en kandidat förtur 
framom följande kandidat i ordningen på 
samma kandidatlista. Om röstetalen är 
lika avgörs den inbördes ordningsföljden 
genom lottning. Härefter ges den kandi-
dat som fått mest röster på kandidatlis-
tan ett jämförelsetal som är detsamma 
som kandidatlistans hela röstetal, till den 
som fått näst mest röster ges hälften av 
listans hela röstetal, till den som i tredje 
hand fått mest röster ges en tredjedel av 
listans hela röstetal och så vidare så att 
varje därpå följande kandidat får den del 
av hela röstetalet som ordningsföljden 
förutsätter.

När kandidaterna i varje enskild valkrets 
fått sina respektive jämförelsetal  
konstaterar valnämnden de kandidater 
valda som har de högsta jämförelsetalen 
inom respektive valkrets. Om jämförel-
setalen är lika stora, avgörs den inbördes 
ordningsföljden på basis av de röstetal 
som kandidaterna fått. Om röstetalen 
och jämförelsetalen är lika stora, avgörs 
den inbördes ordningsföljden genom 
lottning.

Till suppleanter för de invalda  
ledamöterna utser valnämnden bland 
de kandidater som inte har valts utifrån 
storleksordningen på jämförelsetalen 

de personer från samma kandidatlista, 
från vilken de egentliga medlemmarna 
har valts.

Vid räkningen av valresultatet förs  
protokoll, i vilket antecknas per valkrets 
såväl de personer som har blivit invalda 
till fullmäktigeledamöter som de  
personer som närmast träder i stället  
för de invalda, om mandat blir lediga.

15 §  Offentliggörande  
  av valresultatet

Valnämnden fastställer valresultatet och  
offentliggör de invalda fullmäktigeleda-
möterna senast den 1 juli samt ger varje 
invald fullmäktigeledamot en fullmakt ur 
vilken framför hans eller hennes namn 
och mandattid.

16 § Ogiltigt val

En medlem som anser att man vid  
förrättandet av valet har brutit mot  
andelslagets stadgar eller valordning kan 
hänskjuta sitt ärende för avgörande hos 
valnämnden. Klander med anledning av 
uppställandet av kandidater ska lämnas 
till valnämnden före slutet av mars och 
med anledning av förrättandet av val av 
fullmäktigeledamöter genom poströst-
ning före slutet av juni. Om valnämnden 
anser att man vid förrättandet av valet 
har brutit mot lagen om andelslag, mot 
andelslagets stadgar eller valordningen, 
kan den besluta om omval i den  
omfattning som den anser nödvändigt.

17 §  Övriga bestämmelser

Valnämnden kan ge noggrannare  
anvisningar om tillämpandet av denna 
valordning. Kandidaterna kan på beslut 
av valnämnden erbjudas lika möjlighet 
att publicera en kandidatpresentation 
på en webbplats som grundats för 
fullmäktigevalet. Presentationerna av 
kandidaterna görs på ett botten som 
valnämnden fastställt. Presentationerna 
som läggs ut på internet ska vara  
förenliga med lag och god sed.

Om det i denna valordning nämns någon 
viss dag då någon förrättning ska göras 
och denna dag råkar infalla på en helg-
dag eller dagen före en helgdag, ska den 
närmast därpå följande vardagen anses 
som fataliedag. Metsäliittos förvaltnings-
råd kan bestämma att någon förrättning 
enligt denna valordning kan eller ska 
utföras under en annan angiven tid eller 
före någon viss annan dag än den som 
föreskrivs i denna valordning.

Om val på grund av ett oöverstigligt 
hinder inte har kunnat förrättas före  
valperiodens slut, har de fullmäktige-
ledamoter vilkas mandattid utgått före 
nytt val förrättats rätt att kvarstå på sin 
post tills valet har förrättats och de  
invaldas mandatperiod har börjat.  
Valhandlingarna ska överlämnas till 
Metsäliittos arkiv.

Valordning för Metsäliittos fullmäktige




