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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta 
 

Kokousaika 20.12.2021 klo 18.00 – 18.47 

Paikka Sandelininkatu 1 B Hyvinkää,  2. krs. Neuvotteluhuone 

 

Läsnäolijat Esa Hintikka puheenjohtaja 

 Mauri Rasinkoski varapuheenjohtaja 

 Jarkko Kippilä jäsen 

 Jenni Tapaila jäsen 

 Pirjo Tirronen jäsen 

 

 

Muut: Marja-Liisa Back sihteeri 

 Thomas Hakala pääkäyttäjä  

  

 

Käsiteltävät asiat: 

 

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

§ 10 Ehdokashakemusten käsittely ja huomautukset 

§ 11Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

§ 12 Kokouksen päättäminen 
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§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Vaalilain 12 b §:n mukaan aluevaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Vaalilain 

12 a §:n mukaan aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 

muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 

viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

Aluevaalilautakunnan kokousten esityslista ja kokouskutsu toimitetaan Keski-Uudenmaan 

hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 19 §:n mukaan vähin-

tään neljä päivää ennen kokousta.  

 

 

Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Lisäksi myönnetään läsnäolo-oikeus ehdokastietojärjestelmän pääkäyttäjäThomas Haka-

lalle.  

 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 40 

§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Päätösehdotus: 

 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Tapaila ja Pirjo Tirronen. 

 

 

§ 10 Ehdokashakemusten käsittely ja huomautukset 

 
Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on tutkittava, 

onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa 

säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai  
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määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen 

muutoin laissa säädettyä estettä. 

 

Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten jäsenäänestys 

ja ehdokkaan asettaminen siihen liittyvine menettelyineen puolueessa taikka sen piiri-,  

perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä kunnassa edustavissa yhdistyksissä 

on toimitettu. 

 

Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen vaali-

päivää pidettävässä kokouksessa. 

 

Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu viran-

omaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta. 

 

Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-

helle on viipymättä ilmoitettava, jos: 

1 ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole 
tehty tämän lain nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdo-
kashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja; 

2 ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä 
voida pitää lainmukaisina; taikka 

3 ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on ase-
tettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla. 
 
 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalivaalilautakunnalle on jätetty määräaikana 
14.12.2021 ennen klo 16 yhteensä 536 ehdokashakemusta. Ehdokkaita on asettanut 
14 puoluetta, Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista ja yksi valit-
sijayhdistys liitteen mukaisesti (Liite 1). 
 
Asiakirjoja on tarkastettu virkatyönä ja havaituista puutteista tai eroavuuksista ehdo-
kashakemusten ja ehdokkaiden antamien tietojen välillä on annettu huomautus vaali-
asiamiehelle tietojen korjaamista varten. Liitteenä olevassa ehdokasluettelossa on 
huomioitu tähän mennessä tehdyt korjaukset. Päivitetty ehdokasluettelo jaetaan ko-
kouksessa.  Ehdokashakemukset on syötetty oikeusministeriön ehdokastietojärjestel-
mään. 
 
 
Puolueen ehdokashakemukseen on tullut liittää ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, 
jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä 
asetetaan, kukin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua 
käyttäen sekä kotikunta; etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tun-
nettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä.  Lisäksi asiakirjoissa tu-
lee olla kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu 
suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan  
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valtuutetun toimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa aluevaaleissa suostunut toisen 
puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. 
 
Puolueen vaaliasiamiehet ovat vakuuttaneet, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Vaali-
kelpoisuudesta aluevaltuustoon määrätään laissa hyvinvointialueesta 611/2021 76§ ja 
77§.  
 
Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on vastaavasti liitettävä ehdotus valitsijayh-
distyksen ehdokaslistaksi, jossa on vastaavat tiedot. Jos valitsijayhdistys on sopinut  
yhteislistasta yhden tai useamman muun valitsijayhdistyksen kanssa, ilmoitus yhteis-
listasta ja siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä niiden ehdokkaista siinä järjes-
tyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, on annettava sa-
manaikaisesti valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. Ilmoituksessa voidaan 
ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan nimitys, johon tulee si-
sältyä sana ”yhteislista”.  
 

Lisäksi on tarkistettu, että valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asetta-

miseksi on ilmoitettu vähintään 50 äänioikeutettua, joilla on kotikunta hyvinvointialu-

eella. Jäsenet, jotka ovat olleet jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyk-

sessä, on poistettu kaikista perustamisasiakirjoista.  

 

Päätösehdotus: 
 
Aluevaalilautakunta toteaa, että 
1 kaikki hakemukset on jätetty määräajassa 
2 kaikki hakemukset on laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin muodoin tai 

määrätyin muodoin 
3 kaikki ehdokkaat ovat vaalikelpoisia eikä heidän ehdokkuudelleen ole muutoin 

laissa säädettyä estettä 
4 kaikki ehdokashakemukset sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta hyväksy-

tään.  
 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 
 
 

§ 11 Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

 
Vaalilain 37 §:n mukaan aluevaalilautakunnan tulee määrätä puolueiden, yhteislistojen 

ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten 

 

Aluevaaleissa arvotaan: 
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1 vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys 
2 vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys 
3 yhteislistojen keskinäinen järjestys 

 

 

Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset asetetaan aakkosjärjestykseen. Suo-

men Keskusta r.p. ja Svenska folkpartiet i Finland r.p. ovat ilmoittaneet muodostavansa 

vaaliliiton.  

 

Arvonta on mahdollista suorittaa järjestelmän avulla tai manuaalisesti. 

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä ja ehdokkaiden numerointi ei ole vielä lopullinen, koska 

vaaliasiamiehillä on vaalilain 38 §:n mukaan mahdollisuus tehdä ehdokkaan nimeä, ar-

voa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia 22.12.2021 klo 16 men-

nessä ja tarvittaessa ehdokashakemus niihin liitettyine asiakirjoineen tulee käsitellä uu-

delleen. Lisäksi vaalilain 40 §:n mukaan tietyissä tilanteessa ehdokasta ei oteta ehdo-

kaslistojen yhdistelmään, jos tieto tästä on toimitettu aluevaalilautakunnalle ennen 

23.12.2021 klo 12.  

 

Päätösehdotus: 

 
Aluevaalilautakunta arpoo ehdokastietojärjestelmää käyttäen puolueiden ja vaaliliitto-

jen keskinäisen järjestyksen sekä vaalilitossa sen muodostaneiden puolueiden keski-

näisen järjestyksen.  

 

Lisäksi todetaan, että yhteislistan järjestysnumero tulee puolueiden järjestysnumeroi-

den jälkeen ja yhteislistaan kuulumaton valitsijayhdistys numeroidaan viimeisellä jär-

jestysnumerolla.  

 

Päätös: Arvottiin ehdokastietojärjestelmää käyttäen puolueiden ja vaaliliittojen keski-

näinen järjestys (liite 1).  

 

 

 

 

§ 12 Kokouksen päättäminen 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47. 
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Esa Hintikka   Marja-Liisa Back 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu 

 

 

Jenni Tapaila   Pirjo Tirronen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 14 PV 

Muutoksenhakukielto: 

§:t 

Muutoksenhakukielto: 8,9,12 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:  

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (L Hyvinvointialueesta 141 §) 

Oikaisuvaatimus 

§:t: 10,11 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-

mästi vaikuttaa (asianosainen), sekä  

• hyvinvointialueen jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan vii-

meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 

merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytä-

kirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-

tai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
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Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta 

c/o Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 

Sandelininkatu 1 B, PL 46 

05801 Hyvinkää 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi 

Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989 

Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

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 il-

moittamaan myös sähköpostiosoite. 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §). 
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