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nro 1/2021

Elin: Aluevaalilautakunta
Aika: 8.11.2021 klo 16.30 – 17.31
Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1
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Aluevaalilautakunta § 1- 5 8.11.2021

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Thomas Öhman avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Thomas Öhman avasi kokouksen klo 16.30.

§ 2 Lautakunnan kokousten sihteerin määrääminen sekä viranhaltijoiden läsnäolosta

ja puheoikeudesta päättäminen

Toimielin valitsee kokouksen sihteerin ja päättää henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta
kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunnan sihteeriksi määrätään hallintojohtaja
Juha Post. Viranhaltijoista kokouksessa läsnäolo-
oikeus ja puheoikeus on yksikön päällikkö Päivi
Bergilla ja muutosjohtaja Suvi Einolalla.

Lautakunta: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen yhteydessä.

Lautakunta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Kojonen ja
Tellervo Vallius.

§ 4 Kokouksen työjärjestys

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

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Lautakunta: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 5 Tilannekatsaus

Puheenjohtaja ja hallintojohtaja antavat aluevaalilautakunnalle aluevaaleihin liittyvän
tilannekatsauksen.

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Lautakunta: Hyväksyi ehdotuksen.



Pöytäkirja sivu

4 (8)

nro 1/2021
Aluevaalilautakunta § 6 - 7 8.11.2021

§ 6 Aluevaalilautakunnan postiosoitteesta ja käyntiosoitteesta sopiminen

Oikeusministeriön vaalijohtajan 21.9.2021 laatiman muistion mukaan aluevaalilautakunnan
puheenjohtajan tulee ottaa yhteys hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen ja
sopia sen kanssa missä (kaupunki ja paikka) aluevaalilautakunta voi kokoontua, mikä on
aluevaalilautakunnan postisosoite ja käyntiosoite ja missä tilassa lautakunta voi suorittaa
asiakaspalvelua eli ottaa vastaa vaaliasiamiesten tuomia ehdokashakemuksia ajalla 7.-
14.12.2021.

Puheenjohtajan ehdotus: Vaalilautakunta esittää väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle, että aluevaalilautakunta
kokoontuu Vaasan keskussairaalan tiloissa,
aluevaalilautakunnan postiosoite ja käyntiosoite on
Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa sekä
asiakaspalvelua tarjotaan ajalla 7.–14.12. Vaasan
hallintotalossa osoitteessa Vaasanpuistikko 10.

Lautakunta: Vaalilautakunta päätti esittää väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle, että aluevaalilautakunta
kokoontuu Vaasan keskussairaalan tiloissa.
Aluevaalilautakunnan postiosoite ja käyntiosoite on
Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa.

§ 7 Aluevaalilautakunnan talousarvioesitys väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Vaalilain 188 §:n 2 momentin mukaan aluevaalilautakunnan kustannuksista vastaa
hyvinvointialue ja aluevaalilautakunnan jäsenille maksetaan palkkiot hyvinvointialueen varoista.
Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt kokouksessaan 18.10.2021 § 24, että
aluevaalilautakunnan kokouspalkkio on 150 euroa/kokous, ja että tämä palkkio maksetaan myös
kokoukseen osallistuville viranhaltijoille. Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkiota
korotetaan 50 %:lla ja puheenjohtajan kertakorvaus on lisäksi 1000 euroa.

Aluevaalilautakunta voi palkata asiantuntijoita ja avustavaa henkilöstöä tehtävien vaatiman
määrän. Maksettavista, kohtuullisista palkkioista päättää aluevaalilautakunta. Tällä hetkellä ei
ole tiedossa, onko tarvetta asiantuntijoille ja avustavalle henkilöstölle. Heidän palkkaamiseen
voidaan palata seuraavassa kokouksessa.

Arvion mukaan aluevaalilautakunnan talousarvio tulee olemaan noin 20.000 euroa ja se
muodostuu seuraavasti:

- Kokouspalkkiot 10.000 euroa
- Tuntipalkkiot 2.000 euroa
- Kuulutusten ilmoitukset 5.000 euroa
- Muut kustannukset 3.000 euroa
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Aluevaalilautakunta § 7 - 9 8.11.2021

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta

1. merkitsee väliaikaisen valmistelutoimielimen
päätöksen tiedoksi

2. esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
aluevaalilautakunnan talousarvioksi 20.000
euroa esittelytekstissä esitetyn erittelyn
mukaisesti.

Lautakunta: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen, mutta päätti
esittää aluevaalilautakunnan talousarvioksi 25.000
euroa, koska myös ehdokaslakanoiden painaminen
kuuluu aluevaalilautakunnan tehtäviin ja
kustannusarvio painotöiden osalta on 5.000 euroa.

§ 8 Aluevaalilautakunnan kokousaikataulu

Aluevaalilautakunnan tehtävistä säädetään vaalilain 4 luvussa (30-45 §) ja 10 a luvussa (143 b,
143 l ja  143 m §). Säädettyjen tehtävien perusteella aluevaalilautakunnalle on suunniteltu
seuraavat kuusi kokousta:

- Ma 8.11. klo 16.30–18.30
- Ti 30.11. klo 16.30–18.30
- Ma 20.12. klo 16.30–18.30
- Ke 22.12. klo 16.30–18.30
- To 23.12. klo 9.00–10.00
- Ke 26.1. klo 16.30–18.30

Tarpeen mukaan aluevaalilautakunta kokoontuu muina aikoina puheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.

Lautakunta: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen, mutta päätti
peruuttaa ti 30.11. olevan kokouksen sekä muuttaa
to 23.12. olevan kokouksen ajaksi klo 12-13.

§ 9 Kuulutus vaaliasiamiesten tekemien ehdokashakemusten vastaanottamiseksi

Aluevaalilautakunnalla on tiistaina 30.11. kokous, jossa laaditaan kuulutus, jossa kerrotaan

- missä, milloin ja miten lautakunta ottaa vastaa vaaliasiamiesten tekemiä
ehdokashakemuksia; ja

- hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen lukumäärästä.
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Aluevaalilautakunta § 9 - 11 8.11.2021

Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta käy lähetekeskustelun kuulutuksen
laatimisesta ja julkaisemisesta.

Lautakunta: Lautakunta
1. päätti peruuttaa ti 30.11. pidettävän kokouksen
2. hyväksyi kuulutuksen liitteen 1 mukaisesti.

Liite 1 Kuulutus

§ 10  Muut mahdolliset asiat

Lautakunta kävi lähetekeskustelun maksettavista palkkioista. Linjattiin, että jäsenten
aluevaaleihin liittyviin koulutuksiin osallistumisesta maksetaan 150 euron korvaus ja
ehdokastietojen vaalijärjestelmään syöttämisestä maksettava korvaus on 20 euroa/tunti. Asia
tuodaan päätettäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

§ 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31.
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Oikaisuvaatimusohjeet
Kokouspäivämäärä

Aluevaalilautakunta 8.11.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 1–8, 10–11

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 9

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 xx.x.2021 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.




