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§ 12

§ 12 - 16
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Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (aluevaalilaki 12b §).
Puheenjohtaja Thomas Öhman avaa kokouksen.
Puheenjohtaja Thomas Öhman avasi kokouksen klo 16.30.

§ 13

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

§ 14

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

Lautakunta:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virve Airaksinen ja
Jussi Perttola.

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

§ 15

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Lautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Tilannekatsaus
Puheenjohtaja ja hallintojohtaja antavat aluevaalilautakunnalle aluevaaleihin liittyvän
tilannekatsauksen.

§ 16

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Lautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

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

§ 17

Hyväksyi ehdotuksen.

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.

§ 18

Puheenjohtajan ehdotus:

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

Lautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen. Puheenjohtaja kertoi, että
puheenjohtaja
ja
hallintojohtaja
pitivät
ehdokastietojen
syöttäjille
perehdytyksen
10.12.2021.

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 käsittelee ehdokashakemukset ja antaa
tarvittaessa huomautukset.
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Lautakunta käsitteli puolueet ja yhteislistan
yksi kerrallaan. Lautakunta totesi, ettei sillä
ole huomauttamista ehdokashakemuksiin ja
ettei se havainnut sidonnaisuuksia, jotka
estävät ehdokkuuden.
Lautakunta vahvisti yhteislistan nimeksi
Mustasaaren
suomenkielisten
kunnallisjärjestö.
Lautakunta totesi, että Kristallipuolue ei ole
jättänyt
ehdokastietoja
määräaikaan
menneessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että
puolue ei ole jättänyt ehdokaslistoja
missään vaiheessa, vaan ainoastaan
ilmoittanut vaaliasiamiehet.

§ 19

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen
Ehdokashakemusten käsittelykokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen
valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

ja

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

Lautakunta:

Lautakunta
arpoi
ensin
vaaliliittoon
kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen
keskinäisen järjestyksen. Järjestys on seuraava:
1. Valta kuuluu kansalle r.p.
2. Suomen Keskusta r.p.
3. Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.
4. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
5. Suomen
Kristillisdemokraatit
(KD)
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
6. Kansallinen Kokoomus r.p.
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Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen
ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Liike Nyt r.p.
Vihreä liitto r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Vaaliliitto (Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. ja
Piraattipuolue r.p.)

Seuraavaksi lautakunta arpoi vaaliliitossa sen
muodostaneiden
puolueiden
keskinäisen
järjestyksen. Järjestys on seuraava:
1. Piraattipuolue r.p.
2. Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.
Näin ollen Piraattipuolue r.p. saa järjestysnumeron
11 ja Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
järjestysnumeron 12.
Lautakunta ei arponut yhteislistojen keskinäistä
järjestystä, koska yhteislistoja on vain yksi.
Lautakunta totesi, että yhteislistan järjestysnumero
on 13.

§ 20

Muut mahdolliset asiat
Puheenjohtaja totesi, että keskiviikolle 22.12. suunniteltua kokousta ei tarvita, koska
ehdokaslistoissa ei ole huomautettavaa.
Lautakunta sopi, että torstain kokoukseen kutsutaan mukaan myös kaikki varajäsenet, jotta
kokous on varmasti päätösvaltainen.
Lautakunta merkitsi tiedoksi, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt
Merja Rintamäelle eron Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja asettanut hänen sijaansa Elisa Pirttilahden.

§ 21

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.
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Oikaisuvaatimusohjeet
Kokouspäivämäärä
Aluevaalilautakunta

20.12.2021

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 12–15, 20–21

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 16–19
Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3)
päivänä viestin lähettämisestä.
Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 3.1.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomainen:
Aluevaalilautakunta
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@vshp.fi
käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin
klo 9-14.

