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Aika

24.11.2021 klo 17.00-17.25

Paikka

OYS, kokoushuone Satakieli S1 235

Kokouksen osanottajat

Käsitellyt asiat

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä, sihteeri

§ 1-7

Allekirjoitukset
Mika Penttilä
puheenjohtaja

Kirsti Lehtinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus 30.11.2021
Hanna Haipus

Raija Juopperi
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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vaalilain 12 b §:n mukaan aluevaalilautakunta on päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös § 1

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna
Haipuksen ja Raija Juopperin.

Päätös § 2

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.

3. Aluevaalilautakunnan sihteeri
Vaalilain 12 b §:n mukaan aluevaalilautakunta ottaa itselleen
sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Hyvinvointialueen muutosjohtaja on ottanut vaalien
projektipäälliköksi Kirsti Lehtisen.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta nimeää Kirsti Lehtisen lautakunnan sihteeriksi.

Päätös § 3

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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4. Esteellisyys aluevaalilautakunnassa
Vaalilain 9 a §:n mukaan vaaliviranomaisen on toimittava
tehtävässään puolueettomasti.
Aluevaalilautakunnan jäsen, joka asetetaan ehdokkaaksi
aluevaaleissa, ei saa osallistua aluevaalilautakunnan työskentelyyn
kyseisissä vaaleissa. Kielto astuu voimaan heti, kun henkilöä
koskeva ehdokashakemus on jätetty aluevaalilautakunnalle.
Myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla
aluevaalilautakunnan jäsenenä.
Esteellisyys tarkoittaa tilannetta, jossa käsittelyn puolueettomuus
saattaa vaarantua asiaa viranomaisessa käsittelevän henkilön ja
käsiteltävän asian tai sen asianosaisen välisen suhteen vuoksi.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä
asiaa käsiteltäessä. Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava
esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen
esteellisyydestä päättää asianomainen toimielin. Esteellisen tilalle on
viipymättä määrättävä esteetön henkilö.
Aluevaalilautakunnan jäseniin ja varajäseniin sovelletaan hallintolain
27-30 §:n esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Henkilö on esteellinen mm., jos hän tai hänen läheisensä on
asianosainen. Läheisellä tarkoitetaan hallintolain 28 §:n mukaan
1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta,
vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen
läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan,
virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja
isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä
virkamiehen puolison sisarusten lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös § 4

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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5. Kuulutus valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokasasiakirjojen
jättämisestä
Vaalilain 34 §:n mukaan aluevaalilautakunnan on julkaistava
kuulutus, jossa kerrotaan, missä, milloin ja kenelle
ehdokasasetteluun liittyvät asiakirjat luovutetaan. 143 b §:n
mukaan aluevaalilautakunnan on kuulutettava myös, montako
valtuutettua hyvinvointialueella valitaan. Kuulutus annetaan tiedoksi
puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pannaan nähtäväksi
viranomaisen kokoushuoneistossa. Lisäksi kuulutus on julkaistava
sillä tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 24 §:n mukaan PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueella valitaan 79 valtuutettua.
Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt 16.11.2021, että
hyvinvointialueen kuulutukset julkaistaan POPsoten internet-sivuilla
ja tarvittaessa tiiviillä ilmoituksella sanomalehti Kalevassa.
Kuulutus lähetetään myös oikeusministeriölle julkaistavaksi vaalit.fisivulla.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta julkaisee seuraavan kuulutuksen
valmistelutoimielimen päätöksen mukaisesti POPsoten internetsivuilla ja sanomalehti Kalevassa 2.12.2021.
Aluevaalit 2022
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon valitaan 79
valtuutettua 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa. Puolueella,
vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 98
ehdokasta.
Ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava
aluevaalilautakunnalle 14.12.2021 klo 16.00 mennessä. Asiakirjoja
ottaa vastaan aluevaalilautakunnan sihteeri Kirsti Lehtinen (p.
040 764 7956, kirsti.lehtinen@ppshp.fi) 13.-14.12.2021 klo 9.0011.00 ja 13.00-16.00, osoitteessa Aapistie 7A, Oulu.
Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa
sihteerille.
Asiakirjat voi toimittaa lähettäjän vastuulla myös postitse
osoitteeseen: Aluevaalilautakunta, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kirjaamo, PL 10, 90029 OYS tai sähköpostilla
kirjaamo@ppshp.fi.
Oulussa 2.12.2021
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta

Päätös § 5

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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6. Aluevaalilautakunnan palkkiot
Pohjois-Pohjanmaan valmisteleva toimielin on 5.10.2021 päättänyt
aluevaalilautakunnan palkkioista ja korvauksista.
Kokouspalkkio on 160 euroa, puheenjohtajalla 240 euroa.
Pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan 50 euroa, mikäli se tapahtuu
erillisessä toimituksessa.
Esityslistan liitteenä on valmistelutoimielimen hyväksymä
palkkiosääntö.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta merkitsee palkkiosäännön tiedoksi.

Päätös § 6

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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7. Aluevaalilautakunnan kokousaikataulu
Aluevaalilautakunnan tehtävistä säädetään vaalilain 4 luvussa (3045 §) ja 10 a luvussa (143 b, 143 l ja 143 m §). Niiden mukaan
aluevaalilautakunnalla on vuoden 2022 aluevaaleissa seuraavat viisi
lakisääteistä kokousta:
- viimeistään tiistaina 7.12.2021 (= 24.11.2021)
Laaditaan kuulutus a) siitä, missä, milloin ja miten
lautakunta ottaa vastaan vaaliasiamiesten tekemiä
ehdokashakemuksia ja b) hyvinvointialueella valittavien
valtuutettujen lukumäärästä.
- maanantaina 20.12.2021
Käsitellään ehdokashakemukset ja arvotaan
ehdokaslistojen järjestys.
- keskiviikkona 22.12.2021, aloitus aikaisintaan klo 16
Käsitellään ehdokashakemukset uudelleen, jos niihin on
maanantain kokouksessa tehty huomautuksia. Tämä
kokous ei ole pakollinen silloin, jos yhtään huomautusta
ei maanantain kokouksessa ole tehty.
- torstaina 23.12.2021, aloitus viimeistään klo 16
Laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä ja merkitään
ehdokasasettelu valmiiksi vaalitietojärjestelmään.
- keskiviikkona 26.1.2022, aloitus viimeistään klo 18
Lasketaan yhteen kuntien keskusvaalilautakuntien
ilmoittamat äänimäärät, suoritetaan mahdolliset
äänimäärien tasatilanteiden arvonnat, annetaan
ehdokkaille vertausluvut, suoritetaan mahdolliset
vertauslukujen tasatilanteiden arvonnat sekä
vahvistetaan hyvinvointialueen vaalitulos, merkitään se
vaalitietojärjestelmään valmiiksi sekä julkaistaan tulos.
Päätösesitys

Aluevaalilautakunta päättää, että aluevaalien 2022 järjestämiseen
liittyvät kokoukset pidetään seuraavasti:
keskiviikkona 24.11.2021
maanantaina 20.12.2021
keskiviikkona 22.12.2021
torstaina 23.12.2021
keskiviikkona 26.1.2022

klo
klo
klo
klo
klo

17.00
13.00
16.00 (tarvittaessa)
12.00
17.00

Kokoukset voidaan pitää myös etänä tai osittain etänä.
Päätös § 7

Aluevaalilautakunta hyväksyi päätösesityksen.
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Muutoksenhakuohjeet
Aluevaalilautakunnan 24.11.2021 tekemiin päätöksiin pykälissä 1-2
ja 4-7 ei voi hakea muutosta, koska päätökset ovat luonteeltaan
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Päätökseen pykälässä 3 tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimus tehdään Pohjois-Pohjanmaan
aluevaalilautakunnalle:
- postiosoite: PL 10, 90029 OYS
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@ppshp.fi
- puhelinnumero (08) 315 4306
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Hyvinvointialueen jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa, POPsoten internetsivuilla 1.12.2021.

