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§ 12

§ 12 - 16

20.12.2021

nro 2/2021

Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (aluevaalilaki 12b §).
Puheenjohtaja Thomas Öhman avaa kokouksen.

§ 13

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

Lautakunta:

§ 14

Kokouksen työjärjestys
Kokouskutsun yhteydessä on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Lautakunta:

§ 15

Tilannekatsaus
Puheenjohtaja ja hallintojohtaja antavat aluevaalilautakunnalle aluevaaleihin liittyvän
tilannekatsauksen.
Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Lautakunta:

§ 16

Palkkiot aluevaalilautakunnan jäsenten aluevaaleihin liittyvissä koulutuksissa
Aluevaalilautakunta kävi lähetekeskustelun kokouksessaan 8.11.2021 § 10 palkkioista, jotka
maksetaan aluevaalilautakunnan jäsenille aluevaaleihin liittyviin koulutuksiin osallistumisesta.
Lautakunta linjasi, että myös tällaisista kokouksista maksetaan 150 euron suuruinen
kokouspalkkio. Samalla sovittiin, että asia tuodaan päätöksentekoon tähän kokoukseen.
Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta:

Lautakunta päättää, että aluevaalilautakunnan
jäsenten aluevaaleihin liittyvistä koulutuksista
maksetaan kokouspalkkiota vastaava 150 euron
palkkio.
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§ 17

§ 17 - 18

20.12.2021

Ehdokastietojen syöttäminen vaalijärjestelmään
Aluevaalilautakunta voi palkata asiantuntijoita ja avustavaa henkilöstöä tehtävien vaatiman
määrän. Maksettavista, kohtuullisista palkkioista päättää aluevaalilautakunta.
Aluevaalilautakunta kävi lähetekeskustelun kokouksessaan 8.11.2021 § 10 palkkioista, jotka
maksetaan ehdokastietojen vaalijärjestelmään syöttämisestä. Lautakunta linjasi, että maksettava
korvaus on 20 euroa/tunti ja samalla sovittiin, että asia tuodaan päätöksentekoon tähän
kokoukseen.
Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta
päättää,
että
ehdokastietojen
syöttämisestä vaalijärjestelmään maksetaan 20
euroa/tunti toteutuneiden työtuntien mukaisesti.

Lautakunta:

§ 18

Ehdokashakemusten käsittely ja huomautukset
Aluevaalien ehdokaslistat on pitänyt jättää 14.12. mennessä. Tämän jälkeen ehdokkaiden tiedot
on syötetty vaalitietojärjestelmään. Aluevaalilautakunnan tehtävistä säädetään vaalilain 4 luvussa
(30-45 §) ja 10 a luvussa (143 b, 143 l ja 143 m §). Lakien ja oikeusministeriön ohjeistuksen
mukaan aluevaalilautakunnan on pidettävä maanantaina 20.12.2021 ehdokashakemusten
käsittelykokous.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu
viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta. Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan
kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tämän lain tai
sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä
laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää
lainmukaisina; taikka
3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa
vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta:

Lautakunta käsittelee ehdokashakemukset ja antaa
tarvittaessa huomautukset.
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§ 19

§ 19 – 21

20.12.2021

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen
Ehdokashakemusten käsittelykokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen
valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Aluevaaleissa arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys;
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta:

§ 20

Muut mahdolliset asiat

§ 21

Kokouksen päättäminen

Lautakunta:
1. määrää puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen.
2. arpoo keskinäisen järjestyksen.
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