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Elin: Aluevaalilautakunta  

  
Aika: 23.12.2021 klo 12.00 – 12.15 

Paikka: Teams 

 

Läsnäolijat: Varsinainen jäsen   
            Thomas Öhman, puheenjohtaja      
      Virve Airaksinen, varapj.  
      Jarno Kojonen, jäsen                         
      Elisa Pirttilahti, varajäsen                
      Tellervo Vallius, jäsen                        
 

Poissaolijat: 
 

Asiantuntijat:      Juha Post                                             hallintojohtaja 
 Päivi Berg    perusterv.huoll. yks. pääll. 
 Suvi Einola   muutosjohtaja 
 

Muut läsnäolijat: Ulla Lämsä, varajäsen 
 Salim Zeidan, varajäsen 
 
 

Esittelijät:  Thomas Öhman   puheenjohtaja 
      
 
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja      
 
Pykälät: 22 – 28 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja    Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

 Thomas Öhman   Juha Post 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 
 
 
 

 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
 
      _________________________ 
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Elin: Aluevaalilautakunta 

Aika: 23.12.2021 klo 12.00 – 12.15 

Paikka: Teams 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia       Sivu 

 
 

§ 22 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus 3 

§ 24 Kokouksen työjärjestys 3 

§ 25 Ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta 3 

§ 26 Ehdokasasettelun merkintä valmiiksi vaalitietojärjestelmään 5 

§ 27 Muut mahdolliset asiat 5 

§ 28 Kokouksen päättäminen 5 
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Aluevaalilautakunta   § 22 - 25  23.12.2021 
 

§ 22 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (aluevaalilaki 12b §). 

 

 Puheenjohtaja Thomas Öhman avaa kokouksen. 

  

 

 Puheenjohtaja Thomas Öhman avasi kokouksen klo 12.00. 

 

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus 

 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä. 

 

Lautakunta: Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 

§ 24 Kokouksen työjärjestys 

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

 

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 

 

Lautakunta:   Hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 25 Ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta 

Vaalilain (714/1998) 41 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on laadittava 

31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään kello 16 aloitettavassa kokouksessaan ehdokaslistojen 

yhdistelmä, jossa on samalle puolelle lehteä painettuna: 

1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; sekä 

2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten 

ehdokaslistat. 

 

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat sekä 

yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan 37 §:n 2 

ja 3 momentissa tarkoitettuun järjestykseen siten, että ensin ovat puolueiden ehdokaslistat 

ryhmiteltyinä vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi 

yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. 

Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2. 
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Aluevaalilautakunta   § 25    23.12.2021 

 

 

 

Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja on niin paljon, että niiden ryhmittely vasemmalta 

oikealle oleellisesti haittaisi yhdistelmän luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan ryhmitellä 

yhdistelmään arvonnan mukaista järjestystä noudattaen myös allekkain. Vaaliliiton 

muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliittoon 

kuulumattomien puolueiden ehdokaslistoista. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden 

ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, että kyseiset puolueet ovat vaaliliitossa. 

 

Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen puolueen nimen tai 

yhteislistan nimityksen alle ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. 

Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi oikealle allekkain 

numerojärjestyksessä erotettuina selvästi toisistaan. 

 

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi 

enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä muissa kuin kuntavaaleissa kotikunta. Ehdokkaan 

etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnettua puhuttelunimeä 

tai etunimeä lyhennettynä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne ovat tarpeen 

henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei merkitä henkilötunnuksia. 

 

Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain (10/1969) 4 §:n ja yhdistyslain 

(503/1989) 9 §:n 2 momentin säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille ehdotettu nimitys tai, jos 

se ei huomautuksen jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä II osassa säädetään tai jos ehdotusta 

ei ole tehty, ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää nimityksen, joka ilmaisee vain 

yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä muihin yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan 

kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei merkitä nimitystä. 

 

LIITE Ehdokaslistojen yhdistelmä 

 

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän. 

 

Lautakunta:   Hyväksyi ehdotuksen. 
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Aluevaalilautakunta   § 26 -28  23.12.2021 

 

 

§ 26 Ehdokasasettelun merkintä valmiiksi vaalitietojärjestelmään 

Vaalilain 43 §:n mukaan oikeusministeriö perustaa rekisterin, johon otetaan kaikki koko maassa 

asianomaisissa vaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmiin tai presidentinvaalin ehdokasluetteloon 

otetut ehdokkaat (valtakunnallinen ehdokasrekisteri). Oikeusministeriö on valtakunnallisen 

ehdokasrekisterin rekisterinpitäjä. 

 

Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on 31. päivänä ennen aluevaalien vaalipäivää 

huolehdittava siitä, että valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin merkitään jokaisesta ehdokkaasta 

ehdokaslistojen yhdistelmässä tai presidentinvaalin ehdokasluettelossa olevat tiedot, ikä 

vaalipäivänä sekä henkilötunnus. 

 

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää ehdokasasettelun merkinnästä 

valmiiksi vaalitietojärjestelmään. 

 

Lautakunta:   Hyväksyi ehdotuksen. 

 

§ 27 Muut mahdolliset asiat 

 Puheenjohtaja totesi, että 26.1.2022 kokous alkaa klo 18.00 ja sihteerinä on Päivi Berg. 

 

§ 28 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Aluevaalilautakunta    23.12.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 22–24, 27–28 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 25–26 

 

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. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi
kirsi.lammi
Tekstiruutu




