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Organ: Välfärdsområdesvalnämnden  

  
Tid: 23.12.2021 kl. 12.00 – 12.15 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Ordinarie medlem   
            Thomas Öhman, ordförande      
      Virve Airaksinen, vice ordförande  
      Jarno Kojonen, medlem                         
      Elisa Pirttilahti, ersättare               
      Tellervo Vallius, medlem                        
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga:      Juha Post                                             förvaltningsdirektör 
 Päivi Berg    primärvårdsenhetens chef 
 Suvi Einola   förändringsledare 
 

Övriga Ulla Lämsä, ersättare 
närvarande: Salim Zeidan, ersättare 
  
 
 

Föredragande:  Thomas Öhman   ordförande 
      
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör    
  
 
Paragrafer: 22 – 28 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Thomas Öhman   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 

 Protokollet justerades vid mötet. 
 
Framlagt  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrks: 
till påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
 
      _________________________ 
Organ: Välfärdsområdesvalnämnden 
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Tidpunkt: 23.12.2021 kl. 12.00 – 12.15 

Plats: Teams 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
 

§ 22 Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet 3 

§ 23 Protokolljustering 3 

§ 24 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 25 Uppgörande av sammanställning av kandidatlistor 3 

§ 26 Införande av uppställda kandidater i valdatasystemet 5 

§ 27 Övriga eventuella ärenden 5 

§ 28 Sammanträdet avslutas 5 
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Välfärdsområdesvalnämnden   § 22 - 25  23.12.2021 
 
 

§ 22 Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet 

 Välfärdsområdesvalnämnden är beslutför med fem medlemmar (vallag 12b §). 

 

 Ordförande Thomas Öhman öppnar sammanträdet. 

 

 

Ordförande Thomas Öhman öppnade sammanträdet kl. 12.00. 

 

§ 23 Protokolljustering 

 Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. 

 

Ordförandes förslag: Två medlemmar väljs till protokolljusterare.  

 

Nämnden: Protokollet justerades vid mötet. 

 

§ 24 Sammanträdets arbetsordning 

I möteskallelsen har tiden och platsen för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas 

angivits.  

 

Ordförandes förslag: Nämnden godkänner sammanträdets arbetsordning.  

 

Nämnden:  Godkände förslaget. 

 

§ 25 Uppgörande av sammanställning av kandidatlistor 

Enligt 41 § i vallagen (714/1998) ska den myndighet som behandlar kandidatansökningarna vid 

det sammanträde som hålls den 31 dagen före valdagen och som börjar senast klockan 16 göra 

upp en sammanställning av kandidatlistorna, där det på samma sida av arket finns tryckt: 

1) en gemensam rubrik, av vilken framgår för vilket val sammanställningen har gjorts upp, samt 

2) partiernas kandidatlistor, gemensamma listor samt kandidatlistorna för de valmansföreningar 

som inte hör till någon gemensam lista. 

 

Kandidatlistorna för de partier som inte hör till något valförbund och för de partier som har bildat 

valförbund samt de gemensamma listorna och kandidatlistorna för de valmansföreningar som 

inte hör till någon gemensam lista placeras i ordningsföljd enligt 37 § 2 och 3 mom. så att först 

kommer partiernas kandidatlistor grupperade från vänster till höger, sedan de gemensamma 

listorna grupperade på motsvarande sätt och till sist under varandra i alfabetisk ordning 

kandidatlistorna för de valmansföreningar som inte hör till en gemensam lista. Kandidaterna 

tilldelas nummer i enlighet med denna ordningsföljd, med 2 som första nummer. 
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Välfärdsområdesvalnämnden   § 25   23.12.2021 

 

 

Finns det så många partier, valförbund eller gemensamma listor att grupperingen av dem från 

vänster till höger gör det väsentligen svårare att läsa sammanställningen, kan de eller en del av 

dem även grupperas under varandra i sammanställningen med iakttagande av den genom 

lottningen bestämda ordningsföljden. Kandidatlistorna för de partier som har ingått valförbund 

ska tillräckligt klart åtskiljas från kandidatlistorna för de partier som inte hör till något 

valförbund. Under kandidatlistorna för partier som har bildat valförbund görs en anteckning om 

att partierna i fråga har ingått valförbund. 
 

Uppgifter om partiernas kandidater och kandidaterna på de gemensamma listorna antecknas 

under partiets namn eller den gemensamma listans beteckning grupperade i en eller flera spalter 

uppifrån och nedåt. Uppgifter om de kandidater som inte hör till någon gemensam lista antecknas 

längst till höger under varandra, i nummerordning, tydligt åtskilda från varandra. 

 

För varje kandidat antecknas i sammanställningen nummer, namn och titel, yrke eller syssla, som 

anges med högst två uttryck, samt vid andra val än kommunalval hemkommun. Vid sidan av eller 

i stället för kandidatens förnamn kan användas ett annat allmänt känt tilltalsnamn eller en 

förkortning av förnamnet. Inga andra uppgifter om kandidaten får antecknas, om de inte behövs 

för att precisera identiteten. Inga personbeteckningar antecknas i sammanställningen. 

 

Partiernas namn antecknas i sammanställningen med iakttagande av 4 § i partilagen (10/1969) 

och 9 § 2 mom. i föreningslagen (503/1989). För en gemensam lista antecknas den beteckning 

som föreslagits för den eller, om beteckningen inte heller efter en anmärkning överensstämmer 

med det som föreskrivs om detta i II avdelningen, eller om inget förslag har framställts, fastställer 

den myndighet som behandlar kandidatansökningarna en beteckning, som endast utvisar den 

gemensamma listans ordningsföljd i sammanställningen i förhållande till andra gemensamma 

listor. För en valmansförening som inte hör till någon gemensam lista antecknas ingen 

beteckning. 

 

BILAGA Sammanställning av kandidatlistorna 

 

Ordförandes förslag: Nämnden uppgör en sammanställning av 

kandidatlistorna.  

 

Nämnden:   Godkände förslaget. 
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Välfärdsområdesvalnämnden   § 26 - 28  23.12.2021 

 

 

§ 26 Införande av uppställda kandidater i valdatasystemet 

Enligt 43 § i vallagen ska justitieministeriet upprätta ett register i vilket införs alla kandidater i 

hela landet som vid valet i fråga tagits upp i sammanställningarna av kandidatlistorna eller i 

kandidatförteckningen för presidentvalet (riksomfattande kandidatregister). Justitieministeriet 

är personuppgiftsansvarig för det riksomfattande kandidatregistret. 

 

Den myndighet som behandlar kandidatansökningarna ska den 31 dagen före valdagen vid 

välfärdsområdesvalet se till att det i det riksomfattande kandidatregistret beträffande varje 

kandidat införs de uppgifter som finns i sammanställningen av kandidatlistorna eller i 

kandidatförteckningen för presidentvalet, ålder på valdagen samt personbeteckning. 

 

Ordförandes förslag: Nämnden fastställer hur de uppställda kandidaterna 

ska införas i valdatasystemet. 

 

Nämnden:   Godkände förslaget. 

 

§ 27 Övriga eventuella ärenden 

Ordföranden konstaterade att mötet den 26.1.2022 börjar kl. 18.00 och sekreterare är Päivi 

Berg. 

 

§ 28 Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutande sammanträdet kl. 12.15. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Välfärdsområdesvalnämnden   23.12.2021 

 

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: 22–24, 27–28 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

 

Paragrafer: 25–26 

 

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 måndag-

fredag kl. 9-14. 

mailto:registrator@vshp.fi

