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Valinstruktion för Helsingfors universitet

Godkänd av Helsingfors universitets styrelse den 15 april 2015.

Helsingfors universitets styrelse har ändrat denna instruktion på följande sätt:
den 19 oktober 2016 8 § 3 moment ändrad, ändringen träder i kraft den 1 januari 2017
den 13 juni 2017 Tidigare 9 § struken och paragrafnumreringen ändrad samt

hänvisningar till institutionsråden strukna; 4 § 1 – 2 moment, 6 § 2
moment, 8 § 1 – 2 moment, 10 § 2 – 3 moment, 11 § 2 moment 2
punkt, 12 § 2 moment, 21 § 3 moment ändrade; ändringarna träder
i kraft den 1 augusti 2017
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1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Tillämpningsområde

Valinstruktionen tillämpas vid val av medlemmar och suppleanter i universitetskollegiet, de
styrelsemedlemmar som avses i 15 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) och medlemmar
och suppleanter i fakultetsråd
.

Om val av studerandemedlemmar till universitetets förvaltningsorgan bestämmer
studentkåren.

2 § Genomförande av val

Val av de styrelsemedlemmar som företräder universitetssamfundet, val av medlemmar och
suppleanter i fakultetsråden förrättas samtidigt före utgången av november under valåret.

2 kap Valorgan

3 § Centralvalnämnden

Universitetet har en centralvalnämnd som tillsätts av rektorn och som har till uppgift att sköta
uppgifter i samband med förrättandet av val. Centralvalnämnden har till uppgift att fastställa
valdagarna, när röstningen ska ske och de röstningsserviceställen som behövs.
Centralvalnämnden meddelar hur vallängden ska finnas framlagd och hur många
medlemmar och suppleanter som ska utses till organet genom val. Centralvalnämnden
publicerar en gemensam kandidatlista.

Av medlemmarna i centralvalnämnden ska minst en företräda universitetets professorer,
minst en den övriga undervisnings- och forskningspersonalen och minst en den övriga
personalen. Centralvalnämnden ska ha sakkunskap om val av medlemmar till universitetets
styrelse och medlemmar och suppleanter till fakultetsråden, om valkommunikation och om
den tekniska användningen av det elektroniska röstningsprogrammet.

Centralvalnämnden utser en vice ordförande inom sig.

4 § Valnämnden

För val som förrättas i fakulteterna kan centralvalnämnden tillsätta en valnämnd som ska ha
minst en medlem från varje campus. I valnämnden ingår företrädare för professorerna, den
övriga undervisnings- och forskningspersonalen och den övriga personalen.

Universitetets valnämnd ansvarar för förrättandet av val i fakulteterna. Om en valnämnd inte
tillsätts sköter centralvalnämnden de uppgifter som åläggs valnämnden i denna instruktion.
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5 § Beslutförhet

Centralvalnämnden och valnämnden är beslutsföra när minst hälften av medlemmarna utöver
ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

3 kap Val av medlemmar till universitetskollegiet och styrelsen

6 § Val av universitetskollegium

Bestämmelser om antalet medlemmar i universitetskollegiet, antalet personer som hör till de
grupper som anges i 15 § 2 mom. i universitetslagen och deras mandatperiod meddelas i
universitetets instruktion.

Medlemmarna och suppleanterna i universitetskollegiet utses på följande sätt:

1) Från varje fakultet väljs minst en medlem och en suppleant ur varje grupp som nämns
i 1 mom. Fakultetsrådet väljer de medlemmar och suppleanter som ska företräda
professorerna, övrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal.
Studentkåren utser med stöd av 46 § 2 mom. i universitetslagen de medlemmar och
suppleanter som ska företräda de studerande.

2) De fristående institutionerna indelas inför valet genom beslut av rektor i
forskningsinstitutioner och övriga institutioner. Personalen i vardera gruppen väljer
bland sig minst en medlem och en suppleant.

3) Personalen vid Universitetsservicens gemensamma tjänster väljer gemensamt bland
sig minst en medlem och en suppleant

Fördelningen av antalet medlemmar som ska utses till universitetskollegiet mellan de enheter
och grupper som nämns i 2 mom. bestäms enligt antalet anställda i varje grupp. Innan valet
inleds fastställer rektorn på förslag av centralvalnämnden enheternas och gruppernas
andelar.

7 § Val av de styrelsemedlemmar som företräder universitetssamfundet

Om valet av styrelsemedlemmar föreskrivs i universitetslagen.

Om det till styrelsen väljs fler än en företrädare för den grupp som avses i 15 § 2 mom. 2
punkten i universitetslagen, ska minst en av dem höra till undervisnings- och
forskningspersonalen och minst en till den övriga personalen.

Styrelsemedlemmarna ska ha tillräcklig sakkunskap och förutsättningar för att främja
universitetets intressen i sin verksamhet. Före valet av de medlemmar som avses i 15 § 2
mom. 1 och 2 punkten i universitetslagen ordnas en offentlig utfrågning med kandidaterna,
där universitetssamfundet ges tillfälle att informera sig om kandidaternas meriter och förmåga
att sköta den ansvarsfulla uppgiften som styrelsemedlem.
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4 kap Val av fakultetsråd

8 § Val av fakultetsråd

Medlemmarna och suppleanterna i fakultetsrådet väljs på följande sätt:

1) professorerna vid fakulteten väljer 4 eller 8 medlemmar bland sig,

2) fakultetens övriga undervisnings- och forskningspersonal och fakultetens övriga
personal samt personalen i Universitetsservicens lokala team på det campus där
fakulteten finns, väljer gemensamt 3 eller 5 medlemmar bland sig,

3) studentkåren väljer 3 eller 5 medlemmar bland de studerande vid fakulteten.

Av de medlemmar och suppleanter som väljs av den personal som avses i 2 punkten ska
minst en medlem och en suppleant höra till undervisnings- och forskningspersonalen, och
minst en medlem och en suppleant höra till den övriga personalen.

I fakultetsrådet för Pedagogiska fakulteten ska minst en medlem och en suppleant höra till
undervisnings- och forskningspersonalen, och högst en medlem och en suppleant företräda
övningsskolorna.

5 kap Valrätt och valbarhet

9 § De anställdas valrätt

Anställda vid universitetet är valberättigade i följande fall:

1) den som är anställd vid universitetet i ett permanent arbetsavtalsförhållande

2) den som är anställd vid universitetet i ett arbetsavtalsförhållande för minst sex
månader för att sköta minst hälften av en heltidsbefattning

3) den som i enlighet med ett avtal med universitetet i minst sex månader arbetar som
forskare i huvudsyssla vid universitetet.

Ett arbetsavtalsförhållande som avses i punkt 2 kan bestå av efter varandra följande
anställningar utan mellanliggande avbrott, och flera olika befattningar kan ingå i
anställningsförhållandet.

Ett avtalsförhållande som avses i punkt 3 kan bestå av efter varandra följande avtalsperioder
utan avbrott.

10 § Hur den valberättigades grupp fastställs och valbarhet

Den valberättigades grupptillhörighet bestäms enligt hans eller hennes befattning den 15
september valåret.

I val av fakultetsråd bestäms valrätt för Universitetsservicens personal enligt följande: Valrätt
har de anställda i Universitetsservicens lokala team på varje campus som senast vid den
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tidpunkt som fastställts av centralvalnämnden har registrerat sig som valberättigade i någon
av fakulteterna på respektive campus.

I val av universitetskollegium anses också sådana anställda vid Universitetsservicen som inte
har registrerat sig som valberättigade i en fakultet i val av fakultetsråd höra till personalen vid
Universitetsservicens gemensamma tjänster.

Den som är valberättigad är valbar i sin egen grupp, om han eller hon har införts i en vallängd
som har fastställts enligt 13 §.

6 kap Val av de styrelsemedlemmar som företräder
universitetssamfundet och fakultetsråd

11 § Valberättigade grupper

De valberättigade i val av de styrelsemedlemmar som företräder universitetssamfundet delas
in i två grupper:

1) universitetets professorer

2) universitetets övriga undervisnings- och forskningspersonal samt övriga personal.

De valberättigade i val av fakultetsråd delas in i två grupper:

3) professorerna vid fakulteten

4) fakultetens övriga undervisnings- och forskningspersonal och fakultetens övriga
personal samt personalen i Universitetsservicens lokala team på det campus där
fakulteten finns.

7 kap Ordnande av val

12 § Vallängden

Centralvalnämnden gör upp, fastställer och offentliggör en vallängd över de valberättigade.

I vallängden finns en anteckning om vilken grupp av valberättigade varje valberättigad hör till
i respektive val på grundval av den befattning personen har, och i fråga om personalen i
Universitetsservicens lokala team på grundval av hur de har registrerat sig den 15 september
valåret.

Vallängden finns framlagd under minst fem vardagar.

13 § Rättelseyrkande

Den som anser att det i vallängden finns fel som inverkar på valrätten, kan skriftligen yrka på
rättelse hos centralvalnämnden under den tid som vallängden är framlagd.
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Centralvalnämnden fattar beslut om ett rättelseyrkande inom sju vardagar efter det att
tidsfristen som anges i 1 mom. har gått ut. Efter beslutet fastställer och offentliggör
centralvalnämnden den slutliga vallängden.

14 § Uppställande av kandidater

De valberättigade har rätt att inom 7 vardagar från offentliggörandet av den slutgiltiga
vallängden ställa upp kandidater inom sin egen grupp i val som gäller de styrelsemedlemmar
som företräder universitetssamfundet och medlemmar och suppleanter i fakultetsråd.

I val av de styrelsemedlemmar som företräder universitetssamfundet ska en kandidat
nomineras av minst tjugo valberättigade personer som hör till samma grupp av valberättigade
som kandidaten.

I val av medlemmar och suppleanter i fakultetsråd ska en kandidat nomineras av minst tre
valberättigade personer som hör till samma grupp av valberättigade som kandidaten.

I val av fakultetsråd gäller en kandidatanmälan två kandidater så, att den första kandiderar till
medlem i förvaltningsorganet och den andra till personlig suppleant för den ordinarie
medlemmen.
En valbar person får i varje val vara uppställd i endast en kandidatanmälan.

Kandidatanmälningar som gäller val av styrelsemedlemmar lämnas in till centralvalnämnden.

Kandidatanmälningar som gäller val av medlemmar och suppleanter till fakultetsråd lämnas
in till valnämnden.

15 § Granskning av kandidatanmälningarna

Om antalet kandidater som har anmälts enligt 15 § är fler än antalet medlemmar som ska
väljas, gör centralvalnämnden och valnämnden upp en gemensam kandidatlista.
Kandidaternas ordningsföljd på listan bestäms genom lottning.

Om det i någon grupp finns lika många eller färre kandidater än antalet medlemmar som ska
väljas, förrättas inget val i denna grupp, utan centralvalnämnden förklarar att kandidaterna
har blivit invalda när det gäller styrelsemedlemmar och valnämnden när det gäller
medlemmar och suppleanter i fakultetsråden.

Om det finns färre kandidater än medlemmar som ska väljas från en grupp, utser
universitetskollegiet de medlemmar som saknas efter att ha hört gruppen när det gäller
styrelsen och dekanus när det gäller fakultetsråden.
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8 kap Valförrättning

16 § Röstning och valhemlighet

Endast den som är valberättigad enligt 10 § kan rösta i ett val. Rösterna avges med
elektroniska röstsedlar.

Val förrättas genom elektronisk röstning före utgången av november månad under valåret.
Röstningen sker med elektroniska röstsedlar och de avgivna rösterna bildar ett register i en
elektronisk valurna. Rösterna lagras i den elektroniska valurnan.

17 § Kontroll av valurnan

Strax innan valförrättningen börjar ska centralvalnämndens ordförande eller vice ordförande
konstatera att den elektroniska valurnan är tom. Den elektroniska valurnan får inte öppnas
och rösterna i valurnan får inte räknas innan röstningen har avslutats.

18 § Godkännande av avgivna röster

I ett val beaktas endast röster som har avgivits i enlighet med denna valinstruktion och
centralvalnämndens anvisningar.

19 § Rösträkning och fastställande av valresultatet

Valen genomförs som majoritetsval.

Vid lika röstetal avgörs kandidaternas inbördes ordning genom lottning.

För bestämmande av resultatet i valet av styrelse förklarar centralvalnämnden och för
bestämmande av resultatet i valen av fakultetsråd förklarar valnämnden så många kandidater
valda på basis av de avgivna rösterna som ska väljas i gruppen.

I valen av fakultetsråd blir var och en av de kandidater som valts medlemmar på så sätt att
den kandidat som ställts först i kandidatanmälan blir ordinarie medlem och den som placerats
som andra blir suppleant.

Centralvalnämnden fastställer valresultatet.

Centralvalnämnden och valnämnden gör upp ett protokoll över valresultatet.

20 § Komplettering av förvaltningsorgan

Universitetskollegiet kan av grundad anledning bevilja en medlem eller suppleant i kollegiet
avsked under mandatperioden på medlemmens eller suppleantens begäran. Vid
komplettering av universitetskollegiet iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om val av
medlemmar och suppleanter i 6 §.
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Styrelsen kan av grundad anledning bevilja en styrelsemedlem avsked under
mandatperioden på medlemmens begäran. Om en styrelsemedlem har beviljats avsked,
ersätts medlemmen för den återstående mandatperioden

1) i de grupper som avses i 15 § 2 mom. 1 och 2 punkten i universitetslagen av en
person som bestäms enligt den prioritetsordning som resultatet i valet av
styrelsemedlemmar anger, eller, om någon sådan person inte finns, av en person
som universitetskollegiet utser efter att ha hört gruppen i fråga

1) i den grupp som avses i 15 § 4 mom. i universitetslagen av en person som
universitetskollegiet utser.

Om en medlem i ett fakultetsråd som har utsetts genom val inte längre hör till universitetet
eller om dekanus har beviljat en medlem avsked på dennes begäran, utser dekanus en ny
medlem för den återstående mandatperioden efter att ha hört gruppen i fråga.

21 § Förändring i ställningen för ett förvaltningsorgans medlem

Om en medlem som har valts till ett förvaltningsorgan inte längre hör till universitetet eller om
en medlem har beviljats en minst ett år lång befrielse från skötseln av sina arbetsuppgifter,
anses medlemmen ha avgått från förvaltningsorganet. I en sådan medlems ställe utses en ny
medlem för den återstående mandatperioden enligt förfarandet i 21 §.

En medlem i ett förvaltningsorgan som inte längre hör till den grupp som han eller hon har
valts från förblir medlem i förvaltningsorganet till slutet av sin mandatperiod.

Studentkåren beslutar om ställningen för en medlem som studentkåren har valt till ett
förvaltningsorgan, om en sådan medlem inte längre är valberättigad som studerande.

22 § Ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft den 1 augusti 2015.


