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VAALIOPAS FARMASIALIITON EDUSTAJISTON 

OPISKELIJAVAALEIHIN 2023 
 

Suomen Farmasialiiton edustajiston opiskelijavaalit pidetään 28.8.-10.9.2023. Vaalissa 
liiton opiskelijajäsenet valitsevat edustajistoon omat edustajansa kaudelle 2023–2025. 
Lisäksi varsinaisille jäsenille valitaan rajaton määrä varajäseniä. Tämä opas sisältää 
tietoa ehdolle asettumisesta, valitsijayhdistyksen perustamisesta ja äänioikeuden 
käyttämisestä. Vaaliopas perustuu Farmasialiiton äänestys- ja vaalijärjestykseen sekä 
sääntöihin.  

Vaaleja koordinoi ja ohjeistaa hallituksen nimeämä vaalitoimikunta. Lisätietoja vaalista 
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. 

Edustajiston kokoontuu kahdesti vuodessa, keväällä kevätkokoukseen ja syksyllä 
syyskokoukseen.  

Edustajiston opiskelijajäsenten tehtävänä on edustaa opiskelijoita Farmasialiiton 
korkeimmassa toimielimessä. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 
Edustajistoon valittu opiskelija voi jatkaa edustajistossa toimikautensa loppuun, vaikka 
valmistuisikin kesken kauden.   

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki huhtikuun 2023 loppuun mennessä 
jäseneksi hyväksytyt Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäsenet, joiden osalta kuluvan 
vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu 
(Farmasialiiton säännöt 8 §). Valmistuva opiskelijajäsen voi äänestää vaalissa, jos 
valmistumisilmoitus on tehty vasta 30.4.2023 jälkeen.   



 

 
2 

 

Äänioikeutettujen luettelo ajetaan Farmasialiiton jäsenrekisteristä huhtikuun lopussa. 
Vaalitoimikunta vahvistaa luettelossa olevat jäsenet äänioikeutetuiksi vaalissa. Tämän 
jälkeen jäsen voi halutessaan tarkastaa äänioikeutensa ottamalla yhteyttä 
Farmasialiiton toimistoon 1.–7.8.2023. Jos jäsenen yhteystiedot muuttuvat huhtikuun 
jälkeen, myös niistä tulee ilmoittaa vaalitoimikunnalle.  

Huomautukset ja päivitykset liittyen omaan äänioikeuteen on esitettävä kirjallisesti 
vaalitoimikunnalle viimeistään 14.8.2023. Lisätietoja huomautusten tekemisestä antaa 
vaalitoimikunnan sihteeri.  

Miten ehdokkaaksi täydennysvaaleihin? 

VALITSIJAYHDISTYKSET 
Ehdokkaaksi voi asettua valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistykset muodostavat 
ehdokaslistoja ja jokaisen ehdokkaan täytyy olla ehdokkaana jonkin valitsijayhdistyksen 
listalla. Jos ehdokkaaksi haluava ei halua olla ehdolla jo olemassa olevien 
valitsijayhdistysten ehdokaslistoilla, hän voi neljän kollegansa kanssa perustaa oman 
valitsijayhdistyksen.  

Valitsijayhdistys tulee perustaa 16.4.2023 mennessä. Perustamiseen tarvitaan viiden 
äänioikeutetun henkilöjäsenen ryhmä, joka allekirjoittaa perustamissopimuksen. 
Lomake valitsijayhdistyksen perustamiseksi löytyy Farmasialiiton verkkosivuilta. 
Perustamissopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu sähköisen allekirjoituslinkin kautta.  

Valitsijayhdistyksen ehdokaslistassa saa olla korkeintaan 46 ehdokasta.  

VALITSIJAYHDISTYSTEN TUNNUKSET 
Kullakin valitsijayhdistyksellä tulee olla tunnus eli nimi, joka ilmoitetaan 
valitsijayhdistyksen perustamissopimuksessa. Eri valitsijayhdistysten tunnusten tulee 
riittävästi erota toisistaan. Tunnusten hyväksymisestä päättää vaalitoimikunta, joka 
tarvittaessa antaa valitsijayhdistykselle tilaisuuden vaihtaa tunnuksensa.  

VAALIASIAMIEHET 
Valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies, joka toimittaa valitsijayhdistystä ja sen 
ehdokkaita koskevat asiakirjat vaalitoimikunnan sihteerille viimeistään 2.5.2023.  

Henkilö voi kerrallaan toimia vain yhdessä valitsijayhdistyksessä vaaliasiamiehenä. 
Vaaliasiamies ei voi itse olla ehdokkaana siinä valitsijayhdistyksessä, jossa hän toimii 
vaaliasiamiehenä.  
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EHDOKKAAT 
Ehdokkaaksi asettuvan on ilmoittauduttava oman valitsijayhdistyksensä 
vaaliasiamiehelle sekä täytettävä ehdokaslomake Morttelissa 1.5.2023 mennessä.  

Ehdokkaaksi aikova henkilö saa ryhtyä vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.  

Ehdokaslistat 

Vaalilautakunta tarkastaa valitsijayhdistysten toimittamat asiakirjat ja hyväksyy 
ehdokaslistojen yhdistelmän, joka julkaistaan Farmasialiiton verkkosivuilla ja muissa, 
valitsijayhdistyksille erikseen ilmoitettavissa liiton viestintäkanavissa. Samassa 
paikassa julkaistaan myös ehdokasesittelyt. Vaalitoimikunta ohjeistaa esittelyiden 
toimittamisen valitsijayhdistyksille.   

Ehdokasnumerointi aloitetaan numerosta kaksi.  

Äänestäminen 

Edustajiston täydennysvaali toteutetaan sähköisenä äänestyksenä. Äänestysaika on 
28.8.-10.9.2023. Äänestysjärjestelmään kirjaudutaan kaksivaiheisesti sähköpostilla tai 
puhelinnumerolla. Jäsen saa tällöin vahvistusviestin, jolla kirjautuminen suoritetaan 
loppuun. Jäsenen tulee käyttää sitä yhteystietoa, jonka hän on ilmoittanut 
Farmasialiiton jäsenrekisteriin.  

Vaalitoimikunta lähettää sähköpostilla ehdokaslistojen yhdistelmän sekä 
äänestysohjeet jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle viimeistään 21.8.2023.  

Vaalin tulos 

ÄÄNTENLASKENNAN PERIAATTEET 
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.  

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.  

VAALIN TULOKSEN JULKISTAMINEN 
Vaalin tulos julkistetaan äänten laskennan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 21.9.2023. 
Vaalin tuloksesta ilmoitetaan edustajiston jäseniksi valituille ja valitsijayhdistyksen 
asiamiehille sähköpostitse. Vaalin tulos julkistetaan myös Farmasialiiton verkkosivuilla, 
liiton sähköisessä uutiskirjeessä sekä Farmasian numerossa 5/2023, joka ilmestyy 
lokakuussa.   

Valitut edustajiston jäsenet osallistuvat ensimmäisen kerran edustajiston kokoukseen 
23.11.2023. Ennakkotieto kokouksesta lähetetään uusille edustajille kaksi kuukautta 
ennen kokousta.  

 

Vaalitoimikunta 

Janina Airio 
Maija Heikkinen 
Kira Honkanen 
Anna-Mari Mertsalmi 
Joonas Wallin, puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite: Havainnekuva vaalin vaiheista 
 


