
     
VAALIOPAS 2020  1 (3) 

     
 
IP    27.4.2020                

 
 

P. Makasiinikatu 6 A 8  PL 44   Puh. (09) 2511 160 
00130 Helsinki   00131 Helsinki   Faksi (09) 2511 1610 
      www.agronomiliitto.fi 

 
Valtuuston vaali 

 
 
Agronomiliiton valtuuston vaali toimitetaan postivaalina. Äänestysaika on 
26.10.-19.11.2020. Vaalikuori tulee jättää postin kuljetettavaksi 
viimeistään 12.11.2020, jotta se on ajoissa vaalitoimikunnalla. Vaalissa 
liiton äänioikeutetut jäsenet valitsevat valtuustoon 23 jäsentä ja heille 
varajäsenet vuosiksi 2021–2024. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat 
valtuusto valitsee keskuudestaan koko vaalikaudeksi 
järjestäytymiskokouksessaan.  

 
Tässä oppaassa on ohjeet ehdokkaiden asettamisesta ja äänioikeuden 
käyttämisestä. Oppaassa selostetaan myös vaalin tuloksen laskeminen. 
Äänestysmateriaali postitetaan äänioikeutetuille jäsenille lokakuun 
lopulla. 

 
Äänioikeus  Äänioikeutettuja ovat kaikki ne Agronomiliiton henkilöjäsenet, jotka ovat 

31.5.2020 mennessä maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksun ensimmäisen 
erän lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, joiden edustajat valitaan muulla 
tavoin. Tieto äänioikeudesta postitetaan 10.6.2020 kaikille niille, jotka on 
merkitty vaaliluetteloon ja joilla on vaalissa äänioikeus. 

 
Vaaliluettelo on nähtävänä liiton toimistossa 3.–11.8.2020 toimistoaikana  
klo 9.00–16.00. Tarkistuksen voi tehdä myös puhelimitse numerosta  
(09) 2511 160. 

 
Kirjalliset huomautukset vaaliluetteloon tulee tehdä 3.–19.8.2020 klo 
16.00 mennessä. Huomautukset tulee osoittaa vaalitoimikunnalle. 

 
Ehdokkuus Ehdokkaiksi voivat asettua tutkinnon suorittaneet henkilöjäsenet, jotka 

21.9.2020 mennessä eivät ole ilmoittautuneet seniorijäseniksi ja joilla on 
äänioikeus. Opiskelijajäsen ei voi olla ehdokkaana. Jäsen voi ryhtyä 
ainoastaan yhden jäsenyhdistyksen, valitsijayhdistyksen tai neuvottelu- tai 
valiokunnan ehdokkaaksi. 

 
Ehdokkaiden asettaminen 

 
 Jäsenyhdistykset, neuvottelukunnat ja valiokunnat 

 
Jäsenyhdistyksillä on oikeus asettaa ehdokkaita oman yhdistyksensä 
jäsenten keskuudesta. Neuvottelukunnat ja valiokunnat asettavat ehdokkaat 
omalta alaltaan tai omalta sektoriltaan. Ehdokkaiden enimmäismäärä 
kullakin listalla on 46 ja kullakin yhdistyksellä, valiokunnalla tai 
neuvottelukunnalla voi olla vain yksi lista. Ehdolleasettajan tulee pyytää 
ehdokkailta kirjallinen suostumus ja henkilötiedot ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten. Ehdokas ei saa toimia sen yhdistyksen, 
neuvottelukunnan tai valiokunnan vaaliasiamiehenä, jonka ehdokkaana hän 
itse on. 
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Valitsijayhdistykset 

 
Viisi liiton äänioikeutettua henkilöjäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen. 
Valitsijayhdistyksellä on oikeus asettaa enintään 46 ehdokasta. Kukin jäsen 
voi olla mukana allekirjoittamassa vain yhden valitsijayhdistyksen 
perustamiskirjan. Jäsen ei saa olla perustamassa valitsijayhdistystä, jossa 
hän itse on ehdokkaana. Vaaliasiamies valitaan valitsijayhdistyksen 
allekirjoittajien keskuudesta. 
 

Vaaliasiamies  
 

Jäsenyhdistyksillä, valitsijayhdistyksillä, valiokunnilla ja neuvottelukunnilla 
tulee jokaisella olla vaaliasiamies, joka tulee nimetä 9.9.2020 mennessä. 
Vaaliasiamies allekirjoittaa ehdokaslistan koosteen, ilmoittaa ehdokkaiden 
tiedot, ehdokaslistan tunnuksen ja huolehtii siitä, että asiakirjat ovat 
valmiina ja ajoissa perillä vaalitoimikunnalla otettavaksi ehdokaslistojen 
yhdistelmään. Ehdokas ei saa olla vaaliasiamiehenä. Sen sijaan kaikki muut 
äänioikeutetut jäsenet voivat toimia vaaliasiamiehenä (myös seniorit). 

 
Tunnukset Jokaiselle ehdokaslistalle merkitään nimi tai tunnus, joka viittaa kyseiseen 

ryhmittymään. Kullakin jäsenyhdistyksellä, valitsijayhdistyksellä, 
neuvottelukunnalla tai valiokunnalla tulee olla nimi tai tunnus, joka 
mainitaan ehdokaslistan koosteessa. Vaalilautakunta hyväksyy nimen ja 
tunnuksen sekä tarvittaessa antaa vaaliryhmittymälle tilaisuuden vaihtaa 
tunnusta. 

 
 Esimerkkejä: Yliopistoneuvottelukunnan ehdokaslista, 

 Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen ehdokaslista. 

 
Asiakirjojen toimittaminen vaalitoimikunnalle 

 
Ehdokaslistoja ja ehdokkaita koskevat asiakirjat on toimitettava täytettyinä 
ja allekirjoitettuina vaalitoimikunnalle. Asiakirjojen on oltava perillä 
Agronomiliiton toimistossa viimeistään torstaina 17.9.2020 kello 16.00 
mennessä osoitteessa Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, 00130 Helsinki 
(postiosoite: PL 44, 00131 Helsinki). Vaihtoehtoisesti asiakirjat voidaan 
toimittaa skannattuna sähköpostitse osoitteella toimisto@agronomiliitto.fi. 
Lähettäjä vastaa siitä, että asiakirjat ovat perillä määräajassa. 

 
Vaalitoimikunta suosittelee vaaliasiakirjojen toimittamista hyvissä ajoin 
ennen takarajaa.  

 
Ehdokaslistojen yhdistelmä 

 
Vaalitoimikunta tarkastaa asiakirjat ja hyväksyy 21.9.2020 ehdokaslistojen 
yhdistelmään otettavaksi vain ne ehdokaslistat, joita koskevat asiakirjat on 
ajoissa toimitettu. 

 

mailto:toimisto@agronomiliitto.fi
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Jäsenistön vaalimateriaali 

 
 Vaalimateriaali postitetaan äänioikeutetuille 20.10.2020. Kuoressa on 

äänestyslippu ja palautuskuori sekä vaalijulkaisu. 
 
Äänestäminen Äänioikeutta käyttäessään jäsenen on merkittävä äänestyslippuun 

ehdokkaana olevan henkilön numero. Muita merkintöjä äänestyslippuun ei 
saa tehdä. Äänestyslippu on suljettava palautuskuoreen.  

 
Palautuskuori on postitettava siten, että se on perillä vaalitoimikunnalla 
viimeistään 19.11.2020 kello 12.00. Käytännössä se on postitettava 
viimeistään 12.11.2020, jotta se ehtii ajoissa perille ja mukaan 
ääntenlaskentaan. Henkilökohtaisesti vaalikuoren voi tuoda 
Agronomiliiton toimistoon torstaihin 19.11.2020 klo 12.00 mennessä. 

 
Tuloksen laskeminen Vaalissa noudatetaan yhdistyslaissa mainittua henkilökohtaisen suhteellisen 

listavaalin mukaista vaalitapaa. 

 
Valitsijayhdistyksen, jäsenyhdistyksen, neuvottelukunnan ja valiokunnan 
ehdokaslistaan sovelletaan samaa menettelyä. Samassa ehdokaslistassa 
olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan. 
Ehdokaslistassa eniten ääniä saaneelle annetaan vertausluvuksi 
ehdokaslistan koko äänimäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa 
jne. Jos listalla on vain yksi ehdokas, on vertausluku sama kuin hänen 
saamansa äänimäärä. 

 
Saman äänimäärän tai vertausluvun saaneiden järjestysluvun ratkaisee arpa. 
Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisen vertausluvun mukaan ja valtuuston 
jäseniksi valitaan 23 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta. Henkilö-
kohtaiset varajäsenet määräytyvät ehdokaslistan valitsematta jääneistä 
ehdokkaista heidän vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä. Ellei 
tällaista ole, valitaan varajäseneksi eniten ääniä saanut vielä valitsematon 
jäsen. 
 
Vaalitoimikunta laskee vaalin tuloksen 19.11.2020 klo 13.00. Vaalin tulos 
julkistetaan 28.11.2020 valtuuston kokouksessa. Vaalituloksesta tiedotetaan 
myös liiton www-sivuilla sekä Alimentassa. Vaalitoimikunta ilmoittaa 
valituille henkilöille valinnasta kirjeitse tai sähköpostilla vaalituloksen 
julkistamisen jälkeen. 

 
Lisätietoa vaalista Lisätietoa vaalista ja sähköiset lomakkeet saa Agronomiliiton nettisivuilta 

www.agronomiliitto.fi. Vaalimateriaalin voi pyytää myös osoitteesta 
toimisto@agronomiliitto.fi. Lisätietoja vaalista antaa Ilkka Pekkala 
ilkka.pekkala@agronomiliitto.fi, (09) 2511 1610. 
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