
Pöytäkirja sivu

1 (6)

nro 1/2022

Elin: Aluevaalilautakunta

Aika: 26.1.2022 klo 17.52 – 18.42
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1

Läsnäolijat: Varsinainen jäsen
Thomas Öhman, puheenjohtaja

      Virve Airaksinen, varapj.
      Jarno Kojonen, jäsen
      Jussi Perttola, jäsen
      Tellervo Vallius, jäsen

Poissaolijat:

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

Muut läsnäolijat: Anne Nivukoski                                  vaaliasiamies, Valta kuuluu kansalle rp.

Esittelijät:  Thomas Öhman puheenjohtaja

Sihteeri: Päivi Berg perusterv.huoll. yks. pääll.

Pykälät: 29 – 34

Pöytäkirja Puheenjohtaja  Sihteeri
allekirjoitettu:

Pöytäkirja on hyväksytty kokouksessa 26.1.2022

Thomas Öhman Päivi Berg

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksessa 26.1.2022
_________________________ ________________________

Asetettu Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:
nähtäväksi:

____/____ - ____/____.20___

_________________________



Pöytäkirja sivu

2 (6)

nro 1/2022

Elin: Aluevaalilautakunta
Aika: 26.1.2022 klo 18.00
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1
Asialuettelo
Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 29 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus 3

§ 31 Kokouksen työjärjestys 3

§ 32 Vaalien tuloksen vahvistaminen 3

§ 33 Muut mahdolliset asiat 4

§ 34 Kokouksen päättäminen 4



Pöytäkirja sivu

3 (6)

nro 1/2022
Aluevaalilautakunta § 29 - 32 26.1.2022

§ 29 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (aluevaalilaki 12b §).

Puheenjohtaja Thomas Öhman avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Thomas Öhman avasi kokouksen.

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

Lautakunta: Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

§ 31 Kokouksen työjärjestys

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

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Lautakunta: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 32 Vaalien tuloksen vahvistaminen

Vaalilain (714/1998) 143 l §:n mukaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä
vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin
ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat aluevaaleissa saaneet kunnassa, sekä
ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän
sekä mitättömien äänten määrän oikeusministeriön määräämällä tavalla aluevaalilautakunnalle.

Saatuaan l momentissa tarkoitetun ilmoituksen kaikkien kuntien keskusvaalilautakunnilta
aluevaalilautakunta vahvistaa viipymättä aluevaalien tuloksen noudattaen, mitä 88–91 §:ssä
säädetään vertauslukujen laskemisesta, arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämisestä.

Aluevaalilautakunnan on tuloksen vahvistamisen jälkeen viipymättä:
1) julkaistava vaalien tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen seitsemän päivän ajan
siten kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi;
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja varajäsenistä hyvinvointialueen väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset
saatetaan tiedoksi;
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle merkitsemällä vaalitulos valmiiksi
tuloslaskentajärjestelmään
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Aluevaalilautakunta § 32 - 34 26.1.2021

Pöytäkirjan liitteiksi laskentajärjestelmästä tulostetaan vaaliohjeiden mukaisesti seuraavat raportit:

― RT14 Äänestysaktivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain
― RT21 Ehdokkaiden äänet, koko alue
― RT23 Ehdokkaat vertausluvuittain
― RT25 Ehdokkaiden menestys ryhmittäin
― RT26 Valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain
― RT28 Äänestysalueittain ehdokkaiden äänet
― RT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet
― RT32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista
― RT33 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista kunnittain
― RT91 Mitättömät äänestysliput kunnittain
― RT41 Äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää
1. vahvistaa Pohjanmaan aluevaalien tuloksen.
2. julkaista vaalien tuloksen sisältävän pöytäkirjan

laissa säädetyllä tavalla.
3. antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja

varajäsenistä väliaikaiselle
valmistelutoimielimille.

4. tiedottaa valtuutetuiksi valituista ja
varajäsenistä laissa säädetyllä tavalla.

5. antaa tiedon vaalien tuloksesta
oikeusministeriölle merkitsemällä vaalituloksen
valmiiksi tuloslaskentajärjestelmään.

6. Liittää pöytäkirjaan laskentajärjestelmästä
raportit ylle kirjatun mukaisesti (11 kpl)

Lautakunta: Lautakunta hyväksyi kohdat 1-6 esityksen mukaan.

§ 33 Muut mahdolliset asiat

         Puheenjohtaja kiitti aluevaalilautakuntaa ja virkamiehiä hyvin tehdystä työstä.

§ 34 Kokouksen päättäminen

         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.
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Oikaisuvaatimusohjeet
Kokouspäivämäärä

Aluevaalilautakunta 26.1.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 29–31, 33–34

Päätöksestä valittaminen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi valittaa päätöksestä.

Pykälät: 33

Aluevaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan tehdä valitus hallinto-
oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Seuraavat tahot voivat tehdä valituksen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen:

· se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa,
· jokainen ehdokas sekä
· jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista

Lisäksi seuraavat tahot voivat tehdä valituksen sillä perusteella, että aluevaalit on toimitettu
virheellisessä järjestyksessä:

· jokainen hyvinvointialueella äänioikeutettu henkilö
· hyvinvointialueen jäsen

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on
ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole
mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisella hyvinvointialueella.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan tehdä jatkovalitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

4 krs., PL 204

65101 VAASA
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Pöytäkirja

Liite RT26 Valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja muita liitteitä voi pyytää kirjaamosta

kirjaamo@ovph.fi

Käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista

perjantaihin klo 9-14.

Pöytäkirja on 27.1.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.


