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Organ:

Välfärdsområdesvalnämnden

Tid:
Plats:

8.11.2021 kl. 16.30 – 17.31
Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande:

Ordinarie medlem
Thomas Öhman (SFP), ordförande
Virve Airaksinen (SDP), vice ordf.
Jarno Kojonen (Samlingspartiet), medlem
Jussi Perttola (Sannfinländarna), medlem
Tellervo Vallius (KD), medlem
Ulla Lämsä (Gröna), ersättare

Frånvarande:
Sakkunniga:

Juha Post

förvaltningsdirektör

Päivi Berg
Suvi Einola

chef för primärvårdsenheten
förändringsledare

Föredragande:

Thomas Öhman

ordförande

Sekreterare:

Juha Post

förvaltningsdirektör

Paragrafer:

1 – 11

Protokollet
undertecknat:

Ordförande

Sekreterare

Protokollet är godkänt och
undertecknat 10.11.2021

Protokollet är godkänt och
undertecknat 10.11.2021

Thomas Öhman

Juha Post

Plats och tid:
Protokollet är granskat
och godkänt 11.11.2021

Plats och tid:
Protokollet är granskat
och godkänt 11.11.2021

Jarno Kojonen

Tellervo Vallius

Framlagts allmänt till påseende
under tiden

Utdragets riktighet bestyrkes:

Övriga närvarande:

Justerat:

Framlagt till
påseende:

____/____ - ____/____.20___
_________________________
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Tid:
8.11.2021 kl. 16.30 – 17.31
Plats:
Vasa centralsjukhus, mötesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf
Ärende

Sida
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§1

§1–5

8.11.2021

nr 1/2021

Sammanträdet öppnas - laglighet och beslutsförhet
Organet är beslutfört

när mera än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Ordförande Thomas Öhman öppnar sammanträdet.
Ordförande Thomas Öhman öppnade sammanträdet kl. 16.30.

§2

Fastställande av sekreterare för nämndens sammanträden samt beslutsfattande
om tjänsteinnehavarnas närvaro- och yttranderätt
Organet väljer en mötessekreterare och beslutar om vilka personer som har närvaro- och
yttranderätt på sammanträdet.

§3

Ordförandens förslag:

Förvaltningsdirektör Juha Post förordnas till
nämndens sekreterare. Följande tjänsteinnehavare
har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet:
primärvårdsenhetens chef Päivi Berg och
förändringsledare Suvi Einola.

Nämnden:

Godkände förslaget.

Protokolljustering
Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.

§4

Ordförandens förslag:

Protokollet justeras i samband med sammanträdet.

Nämnden:

Till protokolljusterare valdes ledamöterna Jarno
Kojonen och Tellervo Vallius.

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

§5

Ordförandens förslag:

Nämnden godkänner sammanträdets
arbetsordning.

Nämnden:

Godkände förslaget.

Lägesöversikt
Ordföranden och förvaltningsdirektören ger välfärdsområdesvalnämnden en lägesöversikt över
välfärdsområdesvalet.
Ordförandens förslag:

Nämnden antecknar lägesöversikten för kännedom.

Nämnden:

Godkände förslaget.
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§6

§6–7
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Fastställande av välfärdsområdesvalnämndens postadress och besöksadress
Enligt den promemoria som justitieministeriets valdirektör har upprättat 21.9.2021 ska
välfärdsområdesvalnämndens ordförande kontakta välfärdsområdets temporära
beredningsorgan och komma överens om var välfärdsområdesvalnämnden kan sammanträda,
vad som är välfärdsområdesvalnämndens postadress och besöksadress samt i vilken lokal
nämnden kan tillhandahålla kundservice, det vill säga ta emot kandidatansökningar från
valombuden under tiden 7–14 december 2021.

§7

Ordförandens förslag:

Valnämnden föreslår för det temporära
beredningsorganet att välfärdsområdesvalnämnden
ska sammanträda i Vasa centralsjukhus lokaliteter,
att välfärdsområdesvalnämndens postadress och
besöksadress ska vara Sandviksgatan 2-4, 65130
Vasa samt att kundservice under tiden 7–14
december ska tillhandahållas på Vasaesplanaden 10
i styrelsegården i Vasa.

Nämnden:

Valnämnden beslutade föreslå. för det temporära
beredningsorganet att välfärdsområdesvalnämnden
ska sammanträda i Vasa centralsjukhus lokaliteter,
att välfärdsområdesvalnämndens postadress och
besöksadress ska vara Sandviksgatan 2-4, 65130
Vasa.

Välfärdsområdesvalnämndens budgetförslag till det temporära beredningsorganet
Enligt 188 § 2 mom. i vallagen svarar välfärdsområdet för kostnaderna för
välfärdsområdesvalnämndens verksamhet och medlemmarna i välfärdsområdesvalnämnden
betalas arvoden av välfärdsområdets medel. Det temporära beredningsorganet har vid sitt
sammanträde 18.10.2021 § 24 beslutat att mötesarvodet i välfärdsområdesvalnämnden är 150
euro/sammanträde och att detta arvode även betalas till tjänsteinnehavare som deltar i
sammanträdet. Ordförandens och sekreterarens mötesarvode höjs med 50 % och därtill får
ordföranden en engångsersättning om 1 000 €.
Välfärdsområdesvalnämnden kan anställa sakkunniga och assisterande personal i den mån
uppgiften kräver. Välfärdsområdesvalnämnden fastställer ett rimligt arvode för dessa. I nuläget
kan man ännu inte fastställa om det finns något behov av sakkunniga och assisterande personal.
Nämnden kan återkomma till anställningen av dem på sitt nästa sammanträde.
Enligt uppskattning kommer välfärdsområdesvalnämndens budget att uppgå till cirka 20 000
euro som ska disponeras på följande sätt:
-

Mötesarvoden
Timarvoden
Kungörelser
Övriga kostnader

10 000 euro
2 000 euro
5 000 euro
3 000 euro
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§7–9

Ordförandens förslag:

8.11.2021

nr 1/2021

Nämnden
1.

antecknar det temporära beredningsorganets
beslut för kännedom

2. föreslår för det temporära beredningsorganet att
välfärdsområdesvalnämnden ska ha en budget
på 20 000 euro, vilken disponeras på det sätt
som
framförs
i
föredragningstexten.
Nämnden:

§8

Nämnden godkände förslaget men beslutade föreslå
att välfärdsområdesvalnämnden ska ha en budget på
25 000
euro, eftersom tryckningen
av
kandidataffischerna
också
hör
till
välfärdsområdesvalnämndens
uppgifter
och
tryckningen uppskattas kosta 5 000 euro.

Välfärdsområdesvalnämndens mötestidtabell
Bestämmelser om välfärdsområdesvalnämndens uppgifter finns i 4 kap. (30–45 §) och 10 a kap.
(143 b, 143 l och 143 m §) i vallagen. På basis av de fastställda uppgifterna har man planerat att
välfärdsområdesvalnämnden ska ha sex sammanträden:
-

Måndagen den 8 november

kl. 16.30-18.30

-

Tisdagen den 30 november

kl. 16.30-18.30

-

Måndagen den 20 december
Onsdagen den 22 december
Torsdagen den 23 december
Onsdagen den 26 januari

kl. 16.30-18.30
kl. 16.30-18.30
kl. 9.00–10.00
kl. 16.30–18.30

I övrigt sammanträder välfärdsområdesvalnämnden på ordförandens kallelse.

§9

Ordförandens förslag:

Nämnden godkänner den föreslagna
mötestidtabellen.

Nämnden:

Nämnden godkände förslaget men beslutade
inhibera det möte som var inplanerat till den 30
november samt ändra på mötestiden för det möte
som hålls på torsdagen den 23 december till kl. 1213.

Kungörelse om mottagning av valombudens kandidatansökningar
Välfärdsområdesvalnämnden har ett sammanträde på tisdagen den 30 november där man ska
upprätta en kungörelse om
-

var, när och hur nämnden tar emot valombudens kandidatansökningar; och
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§ 9 – 11
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hur många fullmäktigeledamöter som ska väljas i välfärdsområdet.
Ordförandens förslag:

Nämnden för en remissdiskussion om upprättandet
och publicerandet av kungörelsen.

Nämnden:

Nämnden
1. beslutade inhibera mötet som var inplanerat till
tisdagen den 30 november
2. godkände kungörelsen i enlighet med bilaga 1 .
Bilaga 1 Kungörelse

§ 10

Övriga eventuella ärenden
Nämnden förde en remissdiskussion om de arvoden som ska erläggas. Nämnden linjerade att en
ersättning på 150 euro ska betalas för deltagande i utbildningar som hänför sig till
välfärdsområdesvalet och att en ersättning på 20 euro/timme ska betalas för inmatning av
kandidatuppgifter i valsystemet. Ärendet tas till nämndens nästa möte för beslutsfattande.

§ 11

Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutande sammanträdet kl. 17.31.
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Anvisning för begäran om omprövning
Datum för sammanträdet
Välfärdsområdesvalnämnden

8.11.2021

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: 1–8, 10–11

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.
Paragrafer: 9
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 27.10.2021.

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.

