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Aika

23.12.2021 klo 12.00-12.13

Paikka

OYS, kokoushuone Satakieli S1 235 tai etänä Teamsin kautta

Kokouksen osanottajat

Käsitellyt asiat

Mika Penttilä
Hanna Haipus
Mia Pelkonen
Kalevi Kuha
Raija Juopperi
Kirsti Lehtinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja (etänä)
jäsen
jäsen
jäsen (etänä)
esittelijä, sihteeri

§ 15-18

Allekirjoitukset
Mika Penttilä
puheenjohtaja

Kirsti Lehtinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus 23.12.2021
Mia Pelkonen

Kalevi Kuha
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15. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vaalilain 12 b §:n mukaan aluevaalilautakunta on päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös § 15

Aluevaalilautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

16. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Mia Pelkosen ja
Kalevi Kuhan.

Päätös § 16

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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17. Mahdolliset peruutukset
Vaalilain 40 §:n mukaan jos aluevaalilautakunta on tehnyt
vaaliasiamiehelle huomautuksen, mutta hyväksyttävää ilmoitusta
oikaisusta ei ole annettu tai ilmoitusta kyseisen ehdokkaan
poistamisesta tehty määräajassa taikka jos ehdokas on kuollut,
ehdokasta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään. Puolueen,
valitsijayhdistyksen tai yhteislistan vaaliasiamies on velvollinen
viipymättä ilmoittamaan ehdokkaan kuolemasta
ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle.
Puolueella tai valitsijayhdistyksellä, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai
yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, on oikeus peruuttaa
ehdokashakemuksensa. Puolueen tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehen on tehtävä peruutus kirjallisesti
ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle viimeistään 31.
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 12. Ehdokashakemuksen
hyväksymistä koskeva asia on peruutuksen johdosta käsiteltävä
uudelleen.
Päätökset tässä pykälässä tarkoitetuissa asioissa tehdään 31.
päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa ennen
ehdokaslistojen yhdistelmän laatimista.
Sosialidemokraattisen puolueen vaaliasiamies on 20.12.2021
saapuneella sähköpostilla poistanut puolueen ehdokaslistalta Heidi
Lehtosen, koska hän on muuttanut pois Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueelta.
Tiina Wiik on perunut ehdokashakemuksensa 22.12.2021
saapuneella sähköpostilla.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta hyväksyy ehdokashakemukset seuraavilla
muutoksilla:
- Sosialidemokraattisen puolueen ehdokaslistalta poistetaan Heidi
Lehtonen vaaliasiamiehen esityksen mukaisesti.
- Tiina Wiikin ehdokashakemus poistetaan.
- Aito suomalainen yhteislista (asyl) -yhteislista poistetaan, koska
siinä ei ole Wiikin poistamisen jälkeen vähintään kahta
valitsijayhdistyksen ehdokasta.

Päätös § 17

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aluevaalilautakunta

PÖYTÄKIRJA

4

23.12.2021

18. Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
Vaalilain 41 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän
viranomaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää
viimeistään kello 16 aloitettavassa kokouksessaan ehdokaslistojen
yhdistelmä, jossa on samalle puolelle lehteä painettuna:
1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten
yhdistelmä on laadittu ja
2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat.
Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden
puolueiden ehdokaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan siten,
että ensin ovat puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta
oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja
lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten
ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan
tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2.
Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja on niin paljon, että niiden
ryhmittely vasemmalta oikealle oleellisesti haittaisi yhdistelmän
luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan ryhmitellä yhdistelmään
arvonnan mukaista järjestystä noudattaen myös allekkain.
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat erotetaan
riittävän selkeästi vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden
ehdokaslistoista. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden
ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, että kyseiset
puolueet ovat vaaliliitossa.
Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään
asianomaisen puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle
ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin.
Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään
äärimmäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyksessä erotettuina
selvästi toisistaan.
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
muissa kuin kuntavaaleissa kotikunta. Ehdokkaan etunimen rinnalla
tai sen sijasta voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnettua
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä. Muita tietoja
ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne ovat tarpeen
henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei merkitä
henkilötunnuksia.
Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain
(10/1969) 4 §:n ja yhdistyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin
säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille ehdotettu nimitys tai, jos se
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ei huomautuksen jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä vaalilain
II osassa säädetään tai jos ehdotusta ei ole tehty,
ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää nimityksen,
joka ilmaisee vain yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä muihin
yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan kuulumattomalle
valitsijayhdistykselle ei merkitä nimitystä.
Vaalilain 44 §:n mukaan
Aluevaalilautakunnan tulee toimittaa aluevaalien ehdokaslistojen
yhdistelmiä tarpeellinen määrä:
1) hyvinvointialueen kuntien keskusvaalilautakunnille jaettavaksi
edelleen vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja vaalitoimitsijoille,
2) hyvinvointialueella ehdokkaita asettaneiden puolueiden,
yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten
vaaliasiamiehille ja
3) oikeusministeriölle.
Yhdistelmiä on myös pidettävä yleisön (hyvinvointialueen
asukkaiden) saatavilla aluevaalilautakunnan päättämällä
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Oikeusministeriön ohjeen mukaan aluevaalilautakunnan tulee
saattaa ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto
siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi
siten kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi
aluevaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla
ilmoituksella. Lisäksi ehdokaslistojen yhdistelmiä tulee toimittaa
tarpeellinen määrä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.
Aluevaalilautakunta on kokouksessaan 20.12.2021 suorittanut
arvonnan, jonka mukaisesti puolueiden, vaaliliittojen ja
valitsijayhdistyksen keskinäinen järjestys ja numerointi on
seuraava:
Ehdokasasettaja

Nimilyhenne

Järjestysnumero

Ehdokasnumerot

Valta kuuluu kansalle
Suomen Keskusta
Suomen Kansa Ensin
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Kansallinen Kokoomus
Liberaalipuolue - Vapaus valita
Vasemmistoliitto
Siniset
Kristallipuolue
Liike Nyt
Kansalaispuolue

VKK
KESK
SKE
SDP
RKP
KD
KOK
LIBE
VAS
SIN
KRIP
LIIK
KP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2-7
8-105
106
107-203
204-207
208-227
228-301
302-303
304-401
402-408
409-410
411-435
436-437
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Piraattipuolue
Suomen Kommunistinen Puolue
Vihreä liitto
Perussuomalaiset
Valitsijayhdistys Junes Lokka

PIR
SKP
VIHR
PS

14
15
16
17
18

438-439
440-441
442-539
540-636
637

Liitteet

Ehdokasluettelo
Luonnos ehdokaslistojen yhdistelmäksi

Päätösesitys

Aluevaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmän liitteissä
esitetyssä muodossa.
Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan POPsoten internet-sivulla.
Alueen asukkailla on mahdollisuus saada ehdokaslistojen yhdistelmä
pyynnöstä aluevaalilautakunnan sihteeriltä.

Päätös § 18

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Aluevaalilautakunnan 23.12.2021 tehtyihin päätöksiin ei voi hakea
muutosta, koska ne ovat luonteeltaan valmistelua tai
täytäntöönpanoa.

