VAALIOPAS FARMASIALIITON TÄYDENNYSVAALEIHIN 2022

Suomen Farmasialiiton edustajiston täydennysvaalit pidetään 29.8.-11.9.2022. Vaalissa liiton jäsenet
valitsevat edustajistoon jäsenet edustajiston kokoonpanon täydentämiseksi sekä varajäseniä käynnissä
olevalle nelivuotiskaudelle (syksy 2021 - kevät 2025). Täydennysvaalit koskevat Farmasialiiton valmistuneita
jäseniä. Tämä opas sisältää tietoa ehdolle asettumisesta, valitsijayhdistyksen perustamisesta ja
äänioikeuden käyttämisestä.
Ehdokasasettelua varten tarvittavat lomakkeet ovat ladattavissa Farmasialiiton verkkosivuilta, mistä
löytyvät myös Farmasialiiton äänestys- ja vaalijärjestys sekä liiton säännöt. Koska kyse on
täydennysvaalista, äänestys- ja vaalijärjestystä noudatetaan soveltuvin osin (Äänestys- ja vaalijärjestys,
kohta 9.4). Poikkeamat äänestys- ja vaalijärjestykseen on kirjattu tähän vaalioppaaseen.
Täydennysvaaleja koordinoi ja ohjeistaa hallituksen nimeämä vaalitoimikunta. Lisätietoja täydennysvaalista
antaa vaalitoimikunnan sihteeri Suvi Luukko, p. 044 777 9052, suvi.luukko@farmasialiitto.fi.
Edustajisto
Farmasialiiton edustajistoon kuuluu 23 valmistunutta jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä. Edustajisto on
Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat mm. puheenjohtajan ja hallituksen valinta,
talousarvion, tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen. Edustajisto päättää
myös jäsenmaksuista.
Vuoden 2021 vaaleissa valitut edustajiston jäsenet säilyttävät paikkansa eikä heitä tarvitse valita
edustajistoon uudelleen. Täydennysvaaleissa täydennetään edustajistoa kolmella jäsenellä sekä valitaan
rajaton määrä varajäseniä.
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki henkilöjäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu (Farmasialiiton säännöt 8 §). Valmistuva
opiskelijajäsen voi äänestää vaalissa, jos valmistumisilmoitus on tehty huhtikuun loppuun mennessä.
Vaalitoimikunta vahvistaa jäsenten äänioikeuden kokouksessaan kesäkuussa. Tämän jälkeen jäsen voi
halutessaan tarkastaa äänioikeutensa ottamalla yhteyttä Farmasialiiton toimistoon 1.–7.8.2022. Jos jäsenen
yhteystiedot muuttuvat huhtikuun jälkeen, myös niistä tulee ilmoittaa vaalitoimikunnalle.
Huomautukset ja päivitykset liittyen omaan äänioikeuteen on esitettävä kirjallisesti vaalilautakunnalle
viimeistään 14.8.2022. Lisätietoja huomautusten tekemisestä antaa vaalitoimikunnan sihteeri.
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Miten ehdokkaaksi täydennysvaaleihin?
Valitsijayhdistykset
Ehdokkaaksi voi asettua valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistykset muodostavat ehdokaslistoja ja
jokaisen ehdokkaan täytyy olla jonkin valitsijayhdistyksen listalla. Jos ehdokkaaksi haluava ei halua olla
ehdolla muiden valitsijayhdistysten ehdokaslistoilla, hän voi neljän kollegansa kanssa perustaa oman
valitsijayhdistyksen.
Vuoden 2021 vaalissa on perustettu kahdeksan valitsijayhdistystä. Nämä valitsijayhdistykset voivat asettaa
halutessaan ehdokkaita myös vuoden 2022 täydennysvaaleihin. Perustetut valitsijayhdistykset on
tarkistettavissa Farmasialiiton verkkosivuilta.
Uuden valitsijayhdistyksen voi perustaa 30.4.2022 mennessä. Perustamiseen tarvitaan viiden
äänioikeutetun henkilöjäsenen ryhmä, joka allekirjoittaa perustamissopimuksen.
Lomake
valitsijayhdistyksen perustamiseksi löytyy Farmasialiiton verkkosivuilta.
Valitsijayhdistyksen ehdokaslistassa saa olla korkeintaan 46 ehdokasta.
Vaaliasiamiehet
Valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies, joka toimittaa valitsijayhdistystä ja sen ehdokkaita koskevat
vaaliasiakirjat liiton toimistoon vaalitoimikunnalle osoitettuna viimeistään 31.5.2022. Myös ehdokkaiden
täyttämien ehdokaslomakkeiden on oltava Farmasialiiton toimistolla viimeistään toukokuun loppuun
mennessä. Henkilö voi kerrallaan toimia vain yhdessä valitsijayhdistyksessä vaaliasiamiehenä. Vaaliasiamies
ei voi itse olla ehdokkaana siinä valitsijayhdistyksessä, jossa hän toimii vaaliasiamiehenä. Vuonna 2021
perustetuilla valitsijayhdistyksillä on mahdollisuus ilmoittaa vaaliasiamiehen vaihtamisesta 30.4.2022
mennessä.
Ehdokkaat
Ehdokkaaksi asettuvan on ilmoitettava etu- ja sukunimet, ammatti- tai toiminimike, kotipaikka, kiintiö, jossa
haluaa tulla huomioiduksi ääntenlaskennassa (SFL:n säännöt 8 §) ja valitsijayhdistys sekä annettava
vakuutus suostumuksestaan vastaanottaa edustajiston jäsenyys. Ehdokkaaksi aikova henkilö saa ryhtyä vain
yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Lomake ehdolle asettumisesta löytyy Farmasialiiton verkkosivuilta.
Vuonna 2021 vaaleissa valituksi tulleet edustajiston jäsenet eivät voi asettua ehdolle täydennysvaaleissa
2022.
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Kiintiöt (SFL säännöt 8 §)
Seuraavilta tehtävä- ja toimialoilta valitaan edustajistoon kustakin vähintään kaksi jäsentä:
1) apteekki
2) kunta
3) valtio, Kela ja yliopistot
4) teollisuus ja tukkukauppa
5) asiantuntija-, esimies- ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit.
Ehdokas ilmoittaa ehdokkaaksi asettuessaan, missä kiintiössä hän haluaa tulla huomioiduksi
ääntenlaskennassa.
Valitsijayhdistysten tunnukset
Kullakin valitsijayhdistyksellä tulee olla tunnus, jotka mainitaan niiden muodostamista koskevissa
sopimuksissa. Tunnusten tulee riittävästi erota toisistaan. Tunnusten hyväksymisestä päättää
vaalitoimikunta, joka tarvittaessa antaa valitsijayhdistykselle tilaisuuden vaihtaa tunnuksensa.
Ehdokaslistat
Vaalilautakunta tarkastaa valitsijayhdistysten toimittamat asiakirjat ja hyväksyy ehdokaslistojen
yhdistelmän, joka julkaistaan Farmasialiiton verkkosivuilla. Täydennysvaalien ehdokasnumerointi aloitetaan
numerosta kaksi. Samassa paikassa julkaistaan myös ehdokasesittelyt. Vaalitoimikunta ohjeistaa
esittelyiden toimittamisen valitsijayhdistyksille.
Äänestäminen
Edustajiston täydennysvaali toteutetaan sähköisenä äänestyksenä. Äänestysaika on 29.8.-11.9.2022.
Vaalitoimikunta lähettää sähköpostilla ehdokaslistojen yhdistelmän sekä äänestysohjeet jokaiselle
äänioikeutetulle jäsenelle viimeistään 22.8.2022.
Vaalin tuloksen laskeminen
Samassa valitsijayhdistyksessä olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan.
Eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertausluvuksi ehdokaslistan hyväksyttyjen äänien koko
lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne.
Vuoden 2021 vaaleissa annettuja ääniä ei huomioida täydennysvaaleissa 2022.
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan. Edustajiston jäseniksi valitaan
suurimman vertausluvun saaneesta henkilöstä lähtien jäsenet siten, että edustajiston lukumäärä täyttyy ja
sääntöjen mukainen kiintiöinti huomioidaan.
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Ehdokkaita järjestettäessä saman äänimäärän tai vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee
arpa. Ehdokkaan vertauslukuun arvonnan tulos ei vaikuta.
Edustajiston varajäsenet määräytyvät valitsijayhdistysten valitsematta jääneistä ehdokkaista edellä
esitetyssä järjestyksessä. Varajäseneksi nousee valitsijayhdistyksen seuraavaksi eniten ääniä saanut
ehdokas. Ellei tällaista ole, varajäseneksi nousee eniten ääniä saanut vielä valitsematon ehdokas.
Vaalin tuloksen julkistaminen
Vaalin tulos julkistetaan äänten laskennan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 22.9.2022. Vaalin tuloksesta
ilmoitetaan edustajiston jäseniksi valituille ja valitsijayhdistyksen asiamiehille sähköpostitse. Vaalin tulos
julkistetaan myös Farmasialiiton verkkosivuilla, liiton sähköisessä uutiskirjeessä sekä Farmasian numerossa
5/2022, joka ilmestyy 28.10.2022.
Valitut edustajiston jäsenet osallistuvat ensimmäisen kerran edustajiston kokoukseen 24.11.2022.
Ennakkotieto kokouksesta lähetetään uusille edustajille kaksi kuukautta ennen kokousta.

Vaalitoimikunta
Karri Aalto, puheenjohtaja
Ronja Koskinen
Ella Kälvälä
Alpo Turunen
Katri Yli-Kovero
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