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Organ:

Välfärdsområdesvalnämnden

Tid:
Plats:

20.12.2021 kl. 16.30–17.36
Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande:

Ordinarie representant
Thomas Öhman, ordförande
Virve Airaksinen, vice ordförande
Jarno Kojonen, medlem
Jussi Perttola, medlem
Tellervo Vallius, medlem

Frånvarande:
Sakkunniga:

Juha Post
Päivi Berg
Suvi Einola

förvaltningsdirektör
primärvårdsenhetens chef
förändringsledare

Övriga närvarande:
Föredragande:

Thomas Öhman

ordförande

Sekreterare:

Juha Post

förvaltningsdirektör

Paragrafer:

12–21

Protokollet
undertecknat:

Ordförande

Sekreterare

Protokollet är godkänt och
undertecknat elektroniskt
21.12.2021

Protokollet är godkänt och
undertecknat elektroniskt
21.12.2021

Thomas Öhman
Justerat:

Juha Post

Plats och tid:

Plats och tid:

Protokollet är granskat och
undertecknat elektroniskt
21.12.2021

Protokollet är granskat och
undertecknat elektroniskt
3.1.2021

Virve Airaksinen

Jussi Perttola

Framlagt till påseende:

Framlagts allmänt till
påseende under tiden

Utdragets riktighet bestyrkes:

___/___-___/___.20___
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Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet
Välfärdsområdesvalnämnden är beslutför med fem medlemmar (vallag 12b §).
Ordförande Thomas Öhman öppnar sammanträdet.
Ordförande Thomas Öhman öppnade sammanträdet kl. 16.30.

§ 13

Protokolljustering
Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.

§ 14

Ordförandes förslag:

Två medlemmar väljs till protokolljusterare.

Nämnden:

Till protokolljusterare valdes Virve Airaksinen och
Jussi Perttola.

Sammanträdets arbetsordning
I möteskallelsen har tiden och platsen för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas
angivits.

§ 15

Ordförandes förslag:

Nämnden godkänner sammanträdets
arbetsordning.

Nämnden:

Godkände förslaget.

Lägesöversikt
Ordföranden och förvaltningsdirektören ger välfärdsområdesvalnämnden en lägesöversikt över
välfärdsområdesvalet.

§ 16

Ordförandes förslag:

Nämnden antecknar lägesöversikten för kännedom.

Nämnden:

Godkände förslaget.

Arvoden för välfärdsområdesvalnämndens medlemmar som deltar i utbildningar
som hänför sig till välfärdsområdesvalet
Välfärdsområdesvalnämnden förde på sitt sammanträde 8.11.2021 § 10 en remissdiskussion om
de arvoden som ska betalas till välfärdsområdesvalnämndens medlemmar när de deltar i
utbildningar som hänför sig till välfärdsområdesvalet. Nämnden linjerade att ett mötesarvode
på 150 euro ska betalas även för dylika sammanträden. Samtidigt kom man överens om att
ärendet ska tas till detta sammanträde för beslutsfattande.
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§ 17

§ 16 - 18

20.12.2021

Ordförandes förslag:

Nämnden beslutar att
välfärdsområdesvalnämndens medlemmar ska
betalas ett arvode på 150 euro som motsvarar det
sedvanliga mötesarvodet för utbildningar som
hänför sig till välfärdsområdesvalet.

Nämnden:

Godkände förslaget.

Inmatning av kandidatuppgifter i valsystemet
Välfärdsområdesvalnämnden kan anställa sakkunniga och assisterande personal i den mån
uppgiften kräver. Välfärdsområdesvalnämnden fastställer ett rimligt arvode för dessa.
Välfärdsområdesvalnämnden förde på sitt sammanträde 8.11.2021 en remissdiskussion om det
arvode som ska betalas för inmatning av kandidatuppgifter i valsystemet. Nämnden linjerade att
man ska betala en ersättning på 20 euro per timme och kom samtidigt överens om att detta ärende
ska tas till detta sammanträde för beslutsfattande.

§ 18

Ordförandes förslag:

Nämnden beslutar att en ersättning på 20 euro per
timme ska betalas för inmatning av
kandidatuppgifter i valsystemet i enlighet med de
förverkligade timmarna.

Nämnden:

Godkände förslaget. Ordförande berättade att
ordförande och förvaltningsdirektören den 10
december 2021 hållit en introduktion för dem som
ska mata in kandidatuppgifterna.

Behandling av kandidatansökningar och anmärkningar mot dem
Kandidatlistorna till välfärdsområdesvalet skulle tillställas senast den 14 december. Därefter har
kandidaternas
uppgifter
inmatats
i
valdatasystemet.
Bestämmelser
om
välfärdsområdesvalnämndens uppgifter finns i 4 kap. (30–45 §) och 10 a kap. (143 b, 143 l och
143 m §) i vallagen. I enlighet med lagar och justitieministeriets anvisning måste
välfärdsområdesvalnämnden hålla ett sammanträde på måndagen den 20 december 2021 för att
behandla kandidatansökningarna.
Har en kandidatansökan eller en anmälan om valförbund eller gemensam lista inte lämnats till
myndigheten inom föreskriven tid, ska den avvisas. Valombudet för ett parti, en gemensam lista
eller en valmansförening som inte hör till en gemensam lista ska omedelbart underrättas, om
1) kandidatansökan eller anmälan om valförbund eller gemensam lista inte har gjorts i enlighet
med denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller att de handlingar som
förutsätts i denna lag inte har fogats till kandidatansökan,
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2) kandidatansökningshandlingarna av andra orsaker än de som nämns i 1 punkten inte kan
betraktas som lagenliga, eller
3) som kandidat har uppställts en person som inte är valbar eller som vid samma val har uppställts
som kandidat på två eller flera listor.
Ordförandes förslag:

Nämnden behandlar kandidatansökningarna och
gör vid behov anmärkningar mot dem.

Nämnden:

Nämnden behandlade partierna och den
gemensamma listan en i taget. Nämnden
konstaterade att den inte har något att anmärka
mot kandidatansökningarna och att den inte
observerat bindningar som förhindrar några
kandidaturer.
Nämnden fastställde att namnet på den
gemensamma listan är Mustasaaren
suomenkielisten kunnallisjärjestö.
Nämnden konstaterade att Kristallipuolue inte
lämnat några kandidatuppgifter innan utgången av
den utsatta tiden. För tydlighetens skull konstateras
att partiet inte i något skede inlämnat några
kandidatlistor, utan endast anmält sina valombud.

§ 19

Fastställande av kandidaternas ordningsföljd
Vid det sammanträde som hålls för att behandla kandidatansökningarna bestäms partiernas, de
gemensamma listornas och valmansföreningarnas inbördes ordningsföljd för sammanställningen
av kandidatlistorna.
Vid välfärdsområdesvalet utlottas
1) den inbördes ordningen mellan å ena sidan de partier som inte har ingått valförbund och å
andra sidan valförbunden,
2) inom valförbunden den inbördes ordningen mellan de partier som har bildat valförbund,
3) den inbördes ordningen mellan de gemensamma listorna.
De valmansföreningar som inte hör till någon gemensam lista sätts i alfabetisk ordning.

Ordförandes förslag:

Nämnden:
1. bestämmer partiernas, de gemensamma
listornas och valmansföreningarnas inbördes
ordningsföljd.
2. lottar ut den inbördes ordningen.
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Nämnden lottade först ut den inbördes ordningen
mellan partier som inte har ingått några valförbund
och partier som ingått valförbund. Ordningsföljden
är följande:
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.
7. Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen
ruotsalainen kansanpuolue r.p.
8. Liike Nyt r.p.
9. Vihreä liitto r.p.
10. Perussuomalaiset r.p.
11. Vaaliliitto (Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. ja
Piraattipuolue r.p.)
Därefter lottade nämnde ut den inbördes ordningen
mellan de partier som ingått ett valförbund.
Ordningsföljden är följande:
1. Piraattipuolue r.p.
2. Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.
Följaktligen får Piraattipuolue r.p. ordningsnummer
11 och Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
ordningsnummer 12.
Nämnden lottade inte ut den inbördes ordningen
mellan gemensamma listor, eftersom det bara finns
en gemensam lista. Nämnden konstaterade att den
gemensamma listan får ordningsnummer 13.

§ 20

Övriga eventuella ärenden
Ordförande konstaterade att det sammanträde som hade schemalagts till den 22 december inte
behövs, eftersom det inte finns något att anmärka mot i kandidatlistorna.
Nämnden kom överens om att även alla ersättare ska kallas till torsdagens sammanträde för att
sammanträdet säkert ska vara beslutfört.
Nämnden antecknade för kännedom att Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
beviljat Merja Rintamäki avsked från sitt uppdrag som ersättare i Österbottens välfärdsområdes
välfärdsområdesvalnämnd och utsett Elisa Pirttilahti i hennes ställe.
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§ 21

§ 21

Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutade mötet klockan 17.36.

20.12.2021
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Anvisning för begäran om omprövning
Datum för sammanträdet
Välfärdsområdesvalnämnden

20.12.2021

Besvärsförbud
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet
Paragrafer: 12–15, 20–21

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.
Paragrafer: 16–19
Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Omprövning får begäras av:
•
•
•

den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och
samkommunens medlemskommuner
kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:
•
•
•

det beslut i vilket omprövning begärs
hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
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En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.
Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.
Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet
3.1.2022.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:
Välfärdsområdesvalnämnden
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi
besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndagfredag kl. 9-14.

