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§ 10 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 
Selostus Aluevaalilautakunta oli kutsuttu koolle 25.11.2021 päivätyllä jäsenille 

toimitetulla kokouskutsulla. 
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§ 11 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Poutanen ja Tiina Kujala. 
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Aluevaalilautakunta 30.11.2021 § 3 
 
 

§ 12 

Aluevaalilautakunnan sihteerin ottaminen 
 

Valmistelijat / lisätiedot: 
Hallintovalmistelujohtaja Jarno Moisala 
ext-etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

Päätösehdotus Puheenjohtaja Kari Kuusisto 
 

Aluevaalilautakunta päättää: 
 

1. ottaa aluevaalilautakunnan sihteeriksi lakimies Matti Aaltosen ja 
 

2. ottaa aluevaalilautakunnan varasihteeriksi hallintovalmistelujohtaja 
Jarno Moisalan. 
 

Käsittely Matti Aaltonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28 § 
1 mom 1) kohta). 

  
 
Päätös  Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

   
 

Selostus Vaalilain 12 b §:n 3 momentin mukaan aluevaalilautakunta ottaa itselleen 
sihteerin ja mahdollisen muun henkilöstön. Sihteeri toimii lautakunnan 
esittelijänä ja hänen olisi hyvä olla perehtynyt tai kyetä perehtymään 
vaalilain säännöksiin. Sihteereitä voi olla lautakunnan harkinnan mukaan 
useampiakin kuin yksi. Mahdollinen muu henkilöstö tarkoittaa lähinnä 
avustavaa hallintohenkilöstöä. Sihteeri ja muu henkilöstö ovat käytännössä 
sivutoimisia. 
Oikeusministeriö on ohjeistanut, että koska aluevaalilautakunta ei suorita 
ääntenlaskentaa, henkilökunnan tarve ei liene kovin suuri. 
Aluevaalilautakunnat voivat ottaa henkilöstökseen käytännössä 
keitä tahansa, esimerkiksi kuntien keskusvaalilautakuntien tai 
vaalipiirilautakuntien käyttämää henkilöstöä. Väliaikaisen 
valmistelutoimielimen tulee kuitenkin varautua antamaan omasta 
henkilöstöstään henkilöitä sivutoimisesti aluevaalilautakunnan käyttöön.  
 
Kun sihteerit on valittu, heidän yhteystietonsa (sähköpostiosoite) tulee 
ilmoittaa oikeusministeriölle osoitteeseen vaalit@om.fi. 
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364/02.05.02/2021 
   
   
 

Aluevaalilautakunta 30.11.2021 § 4 
 
 

§ 13 

Aluevaalilautakunnan tehtävät vuoden 2022 aluevaaleissa 
 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Hallintovalmistelujohtaja Jarno Moisala 
ext-etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

Päätösehdotus Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 

Aluevaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. 
 
  
Päätös  Esitttelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

 
Selostus  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.  
 
Aluevaalilautakunnan jäseniin ja varajäseniin sovelletaan hallintolain 27–
30 §:n esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Esteellinen henkilö ei saa 
osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asiaa käsitellessä. Tämä 
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että aluevaalilautakunnan jäsen, 
joka on aluevaalien ehdokkaan puoliso, on esteellinen osallistumaan 
aluevaalilautakunnan päätöksentekoon. 
 
Aluevaalit toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin kuntavaalit, 
kuitenkin siten, että ehdokasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja vaalien 
tuloksen vahvistamisesta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan sijasta 
uutena viranomaisena aluevaalilautakunta. Työnjako eri vaaliviranomaisten 
välillä aluevaaleissa on siten pääpiirteittäin seuraava: 
 
- Kunnan vaaliviranomaiset: 

Kunnan keskusvaalilautakunta: 
- ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt, 
- vaaleista tiedottaminen kunnassa, 
- ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus, 
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- ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten 
tarkastuslaskenta sekä vahvistettujen äänimäärien 
ilmoittaminen vaalitietojärjestelmän välityksellä 
aluevaalilautakunnalle. 
Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat: 
- ennakkoäänestyksen toimittaminen. 
Vaalilautakunnat: 
- vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava 
laskenta. 

- Aluevaalilautakunta: 
o ehdokashakemusten käsittely sekä ehdokaslistojen yhdistelmän 

laatiminen ja sen jakelu hyvinvointialueen kunnille, 
o vaalien tuloksen vahvistaminen hyvinvointialueen tasolla 

(kuntien ilmoittamien äänimäärien laskeminen yhteen ja 
mahdolliset arvonnat). 

- Vaalipiirilautakunnilla ei ole aluevaaleissa mitään tehtäviä. 
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§ 14 

Aluevaalilautakunnan palkkiot ja korvaukset 
 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Hallintovalmistelujohtaja Jarno Moisala 
ext-etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

 
Päätösehdotus Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 

Aluevaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. 
 
Päätös  Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

   
Selostus  Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet 

ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä 
on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12. - 
18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022. Aluevaalilautakunnat vahvistavat 
aluevaalien tulokset 26.1.2022. 

  
  Aluehallintovirasto on 30.9.2021 (ESAVI/24236/2021) asettanut Länsi-

uudenmaan aluevaalilautakunnan. Aluevaalilautakunnan tehtävänä on 
aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen 
vahvistaminen. 

 
  Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten 

tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. 
Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko 
hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen. 

 
  Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan voimaanpanolain 

(616/2021) 10.2 §:n 7 kohdan mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen 
tehtävänä on osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Osana 
vaalien järjestämistä väliaikaisen toimielimen tulee huolehtia siitä, että 
aluevaalilautakunnalla on toiminnassaan riittävä hallinnollinen tuki. 

 
  Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista 

kustannuksista. Kunnat vastaavat nykyiseen tapaan kuntien 
vaaliviranomaisten toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. 
Voimaanpanolain mukaan valtio korvaa kuntien kulut aluevaaleista. 

 
  Vaalilain 188 §:n 2 momentin mukaan aluevaalilautakunnan 

kustannuksista vastaa hyvinvointialue ja aluevaalilautakunnan jäsenille 
maksetaan palkkiot hyvinvointialueen varoista. Aluevaalilautakunnan 
puheenjohtajan kertakorvaus on sopeutettu kunnallisvaalien ja valtiollisten 
vaalien järjestämisen työmäärään. Mikäli lautakunta ottaa avustavaa 
henkilöstöä hyvinvointialueen ulkopuolelta, myös sille tulee maksaa 
palkkiot.  Palkkio tulee olla kohtuullisen suuruinen, ottaen huomioon 
hyvinvointialueen kuntien keskusvaalilautakuntien keskimäärin 
noudattamat palkkiotasot. 
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  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 
kokouksessaan 26.11.2021 § 7 päättänyt aluevaalilautakunnan palkkioista 
ja korvauksista. Päätös kuului seuraavasti: 

 
  Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 
 

1. päätti, että puheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan tehtävästä 
kertakorvausta 2368 euroa; 

 
2. päätti, että aluevaalilautakunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 355 

euroa ja jäsenen kokouspalkkio on 240 euroa kokoukselta; 
 

3. päätti, että muilta osin luottamustehtävien hoitamisesta aiheutuneiden 
korvausten maksamisessa noudatetaan väliaikaisen valmistelutoimielimen 
29.09.2021 § 32 hyväksymää palkkio- ja matkustussääntöä ja 

 
4. päätti valtuuttaa hallinnon tehtäväalueen valmistelujohtajan sopimaan 

tarkemmin aluevaalilautakunnan tarvitsemien tukipalvelujen järjestämisestä 
Espoon kaupungin kanssa. 

 
§ 15 

Aluevaalien 2022 valtuutettujen lukumäärä, ehdokasasetteluun liittyvien 
asiakirjojen jättämisestä määrääminen sekä vaalikuulutuksen 
hyväksyminen 
 

Valmistelijat / lisätiedot: 
Hallintovalmistelujohtaja Jarno Moisala 
ext-etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 

 
 

Päätösehdotus Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 

Aluevaalilautakunta päättää: 
 

1. että ehdokashakemuksia koskevia asiakirjoja ottavat vastaan 
aluevaalilautakunnan sihteeri tai hänen estyneenä ollessaan hänen 
nimeämänsä henkilö Espoon kaupungin keskusvaalilautakunnan 
vaalitoimistossa, osoite Kirkkojärventie 4, 1. krs, Espoo seuraavina 
ajankohtina: 

a. maanantaina 13.12.2021 klo 10–18 ja 
b. tiistaina 14.12.2021 klo 8–15.59 

 
2. hyväksyä vaalikuulutukset seuraavan sisältöisenä, käännättää 

vaalikuulutuksen myös ruotsin kielelle ja julkaista ne viipymättä 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen verkkosivustolla. 
Lisäksi kuulutus toimitetaan oikeusministeriölle julkaistavaksi vaalit.fi -
sivustolla sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella toimivien kuntien 
keskusvaalilautakunnille julkaistavaksi em. kuntien internet-sivuilla. 

 
ALUEVAALILAUTAKUNNAN KUULUTUS EHDOKASASETTELUSTA 



 
 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
aluevaalilautakunta 

Pöytäkirja  11/14 

 
 
 

 

 
Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja 
ehdokashakemusten jättäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. 
 
Valittavien valtuutettujen määrä 
Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 79 valtuutettua 
toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025. Valtuutetuille valitaan 
varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, 
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä 
ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. 
Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana 
valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. 
 
Ehdokasasettelu 
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 
annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista 
puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään 
tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00. 
 
Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään 
valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueella 98. 
 
Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien 
ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h – 143 k §:ssä. 
Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa 
oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi. 
 
Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 
20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai 
oikaistava yllä mainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 
22.12.2021 ennen klo 16.00.  
 
Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja 
ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava 
aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 
10.00. 
 
Ehdokashakemusten jättäminen 
Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottaa vastaan 
aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen tai hänen nimeämänsä 
henkilö. 
 
Ehdokassuostumuslomakkeet tulee toimittaa alkuperäisinä 
alkuperäisellä allekirjoituksella. Sähköinen allekirjoitus voidaan 
hyväksyä, mikäli se on luotettavasti todennettavissa. Skannattuja tai 
kopioituja allekirjoituksia ei hyväksytä. 
 
Paikka ja käyntiosoite:  
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta c/o Espoon 
kaupungin keskusvaalilautakunnan vaalitoimisto, osoite Kirkkojärventie 
4, 1. krs, Espoo. 
 
Ajankohdat: 

o maanantaina 13.12.2021 klo 10–18 ja 
o tiistaina 14.12.2021 klo 8–15.59 

 
Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa 
aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 8.12.2021 puhelimitse 040 
636 8959 tai sähköpostitse matti.aaltonen@espoo.fi. Vaaliasiamiehen 
on esitettävä voimassa oleva poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus 
tai passi. 
 
Espoossa 30.11.2021 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta  

 
Päätös  Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Selostus Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen eli 

aluevaaleissa aluevaalilautakunnan on viimeistään 48. päivänä ennen 
vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan määrättävä kenelle, minä päivinä 
ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut 
ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.  

 
Aluevaaleissa 2022 tämä kokous on siten pidettävä viimeistään 7.12.2021. 

 
Määräyksestä on viipymättä laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi 
puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi 
viranomaisen kokoushuoneistossa. Kuulutus on vaalilain 34 §:n 
mukaan julkaistava aluevaaleissa sillä tavalla kuin hyvinvointialueen 
ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Koska hyvinvointialueen ilmoitusten tiedoksi 
saattamista koskeva hyvinvointialuelain 113 § tulee voimaan vasta 
1.3.2022, kuulutus julkaistaan voimaanpanolain 14 §:ää soveltaen eli 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen verkkosivustolla ja 
tarvittaessa muullakin aluevaalilautakunnan ja väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sopimalla tavalla. Lisäksi kuulutus toimitetaan 
oikeusministeriölle, joka julkaisee sen vaalit.fi -sivustolla. 

 
Vaalilain 143 b §:n mukaan aluevaalilautakunnan on kuulutettava, montako 
valtuutettua hyvinvointialueella valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava 
sillä tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kuulutus 
voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä.  
 
Kullakin hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen lukumäärät perustuvat 
väestötietojärjestelmässä 31.8.2021 olleeseen tilanteeseen. Sunnuntaina 
23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen aluevaltuustoon 79 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 
31.5.2025. 
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 
annettava ehdokashakemus aluevaalilautakunnalle viimeistään 40. 
päivänä ennen vaalipäivää (14.12.2021) ennen kello 16:ta. 
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Osana aluevaalien valmistelua aluevaalilautakunnan sihteeri järjestävää 
vaaliasiamiehille infotilaisuuden ehdokashakemusten ennen em. 
määräaikaa. 

 
 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10, § 11 ja § 13 
 
Muutoksenhakukielto 
 
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa  
hyvinvointialueista annetun lain 141 §:n mukaan hakea muutosta. 
 

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 15 
 

Muutoksenhakukielto 
 
Edellä mainitusta päätöksestä ei saa hakea erikseen muutosta (Vaalilaki 45 §) 
 
 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 12 ja § 14 
 

Oikaisuvaatimusohje  
 
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 välittömästi 

vaikuttaa (asianosainen), sekä 
- hyvinvointialueen jäsen 
- hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä 

yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Espoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
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Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen 
valmistelijalta. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Aluevaalilautakunta 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

 
Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros 

Virka-aika:  ma-pe 8.00 - 15.45 

Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1 

 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi 
Telekopio: +358-(0)9-816 22495 

Vaihde: +358-(0)9-81621 

 
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 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 


