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§ 16 

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
 
Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och 

beslutsfört. 
 
Redogörelse Välfärdsområdesvalnämnden hade sammankallats genom en 

sammanträdeskallelse som daterats 17.12.2021 och sänts till medlemmarna. 
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§ 17 

Val av protokolljusterare 
 
Beslut Till protokolljusterare valdes Timo Lahti och Håkan Ekström. 
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Välfärdsområdesvalnämnden 20.12.2021 § 18 
 
 

§ 18 

Kontroll av kandidatansökningar och meddelanden som lämnats in till 
välfärdsområdesvalnämnden vid välfärdsområdesvalet 2022 
 

Beredning och upplysningar: 
Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 
 

Förslag: Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 

Välfärdsområdesvalnämnden kontrollerar kandidatansökningarna 
och anmälningarna. 
 
Välfärdsområdesvalnämnden: 
  

1. underrättar med stöd av 36 § i vallagen partiets valombud 
enligt följande: 

  
Anmärkning 
  
 
  
Kandidaten Reijo Nykyri, metsänhoitaja, ekonomi, Espoo. 
  
Enligt 143 h § 1 mom. 2 punkten i vallagen ska till ett partis 
kandidatansökan fogas ett av varje kandidat undertecknat och med 
kandidatens personbeteckning försett samtycke till att ställa upp som 
kandidat för det parti som nominerat honom eller henne och 
samtycke till att ta emot uppdraget som fullmäktigeledamot samt en 
försäkran om att han eller hon inte vid samma välfärdsområdesval 
har samtyckt till att ställa upp som kandidat för något annat parti eller 
för någon valmansförening. 
 
I välfärdsområdesvalnämndens kungörelse om kandidatuppställning 
konstaterades att blanketterna för samtycke till kandidaturen ska 
lämnas in i original med underskrift i original. En elektronisk 
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underskrift kan godkännas, om den kan verifieras på ett tillförlitligt 
sätt. Skannade eller kopierade underskrifter godkänns inte. 
 
Reijo Nykyri har inte lämnat in en blankett för samtycke till 
kandidaturen i original med underskrift i original. Underskriften på 
kandidatens samtyckesblankett är inte heller en elektronisk 
underskrift som kan verifieras på ett tillförlitligt sätt.  
 
Valombudet för Suomen Keskusta r.p. har muntligen uppmanats att 
lämna in en undertecknad samtyckesblankett i original eller någon 
annan tillräcklig utredning i ärendet. Nykyri har skickat 
välfärdsområdesvalnämndens sekreterare ett e-postmeddelande 
med samma samtyckesblankett i oförändrad form samt ett 
meddelande om att han inte kommer att lämna in någon annan 
underskrift eller tilläggsutredning i ärendet. 
 
Om en underskrift i original eller en elektronisk underskrift som kan 
verifieras på ett tillförlitligt sätt inte lämnas in i fråga om Nykyris 
samtyckesblankett eller om det före den utsatta tiden 22.12.2021 kl. 
16 inte läggs fram någon annan tillräcklig utredning i ärendet om att 
Nykyri trots anmärkningen har gett sitt samtycke till kandidaturen, 
avslår välfärdsområdesvalnämnden partiets kandidatansökan till den 
del som gäller denna kandidat. 
 

2. konstaterar att 
  
Valombudet för Keskusta r.p. har meddelat att kandidaten Arto Ritari 
kräver att hans kandidatur dras tillbaka. 
Välfärdsområdesvalnämnden konstaterar att 36–40 § i vallagen på 
ett uttömmande sätt behandlar de situationer där en kandidat ännu 
kan strykas ur kandidatlistan efter det att tidsfristen för inlämnande 
av ansökningar har löpt ut. Enbart en kandidats meddelande om att 
hen inte vill vara kandidat är inte en sådan orsak att hen kan strykas 
ur kandidatlistan. Nämnden konstaterar att Arto Ritaris 
kandidatansökan av framförda orsaker inte kan strykas ur 
kandidatlistan. 
 
På Kansallinen Kokoomus r.p:s kandidatlista finns kandidaten 
Marika Räf (f.d. Niemi). För närvarande är kandidatens efternamn i 
befolkningsdatasystemet Niemi, men kandidaten inledde en process 
för att byta sitt efternamn till Räf 14.6.2021. Kandidaten har som 
bilaga till sin samtyckesblankett tillställt välfärdsområdesvalnämnden 
en redogörelse för situationen för namnbytesprocessen. Dessutom 
har valombudet meddelat att namnbytet har förordats av nämnden 
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för namnärenden. Välfärdsområdesvalnämnden konstaterar att det 
har lämnats en tillräcklig redogörelse för namnbytet och att 
kandidaten kan upptas på listan under efternamnet Räf (f.d. Niemi). 
Dessutom konstaterar välfärdsområdesvalnämnden att kandidaten i 
fråga redan är allmänt känd under namnet Räf, vilket också talar för 
att kandidaten godkänns under detta namn. 

 
Beslut: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 
 
Redogörelse:  I enlighet med 143 g–143 k § i vallagen skulle kandidatansökan och 

anmälan om valförbund eller gemensam lista lämnas in till 
välfärdsområdesvalnämnden senast tisdag 14.12.2021 före kl. 16. 
  
Enligt 36 § i vallagen kontrollerar välfärdsområdesvalnämnden vid 
detta sammanträde som hålls den 34 dagen före valdagen att 
kandidatansökningarna och de ovannämnda anmälningarna har 
lämnats till nämnden inom utsatt tid och att handlingarna har den 
form som bestäms i lagen eller med stöd av den samt att 
kandidaterna är valbara eller att det inte heller annars finns något 
lagstadgat hinder för deras kandidatur. 
  
En kandidatansökan eller en anmälan om valförbund eller 
gemensam lista som lämnats in för sent avvisas. 
  
Enligt 143 g § i vallagen ska ett partis, en gemensam listas eller en 
valmansförenings valombud ge in kandidatansökan till 
välfärdsområdesvalnämnden senast den 40 dagen före valdagen 
före klockan 16. 
  
Tidsfristen för att lämna in en kandidatansökan är en absolut s.k. 
preklusionsfrist, vars försummelse leder till att ansökan inte har 
gjorts i den ordning som föreskrivs i lag. Den måste därmed 
avvisas. Försummelse av tidsfristen är en brist som inte kan 
avhjälpas (Vaali- ja puoluelainsäädäntö s. 400, Tarasti - 
Jääskeläinen, Edita Prima 2014) 
  
Bristerna i ansökan leder däremot inte till att ansökan 
avvisas. Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en 
valmansförening som inte hör till en gemensam lista ska omedelbart 
underrättas, om 
  
1) kandidatansökan eller anmälan om valförbund eller gemensam 
lista inte har gjorts i enlighet med vallagen eller bestämmelser som 
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har utfärdats med stöd av den eller att de handlingar som förutsätts i 
vallagen inte har fogats till kandidatansökan, 
 
2) kandidatansökningshandlingarna av andra orsaker än de som 
nämns i 1 punkten inte kan betraktas som lagenliga, eller 
  
3) som kandidat har uppställts en person som inte är valbar eller 
som vid samma val har uppställts som kandidat på två eller flera 
listor. 
  
En anmärkning görs också när det kanske redan på förhand är klart 
att bristen inte kan avhjälpas. 
  
Valmyndigheten har inte rätt att själv rätta fel som den observerat i 
handlingarna, med undantag för uppenbara skrivfel. Om ingen 
anmärkning har gjorts, ska ansökan eller anmälan godkännas som 
sådan vid välfärdsområdesvalnämndens senare sammanträde. En 
anmärkning ska specificeras så att valombudet vet hurdan rättelse, 
komplettering eller justering som krävs. Det är inte 
välfärdsområdesvalnämndens uppgift att ge anvisningar om hur 
ansökan eller anmälan ska kompletteras eller rättas, utan ärendet 
ska avgöras av valombudet. 
  
Vid detta sammanträde fattas inga beslut om godkännande eller 
avslående av kandidatansökningar eller anmälningar som gäller 
valförbund eller gemensam lista. Beslut fattas endast om avvisande 
på grund av försummelse av den föreskrivna tidsfristen. 
  
De valombud till vilka anmärkningar har framställts har rätt att senast 
22.12.2021 före klockan 16 göra rättelser med anledning av 
anmärkningarna och att komplettera en kandidatansökan och de 
handlingar som fogats till den. Inom samma tid har valombuden rätt 
att göra behövliga justeringar beträffande en kandidats namn, titel, 
yrke, syssla eller hemkommun. Avser anmärkningen anmälan om 
valförbund, har partiernas valombud rätt att ge in ett gemensamt 
skriftligt förslag till rättelse av anmälan. Valombudet har rätt att inom 
ovannämnda tid stryka en kandidat om anmärkningen har gjorts på 
grund av att som kandidat har uppställts en person som inte är 
valbar eller som vid samma val har uppställts som kandidat på två 
eller flera listor. 
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Välfärdsområdesvalnämnden 20.12.2021 § 19 
 
 

§ 19 
Fastställande av partiernas inbördes ordningsföljd vid välfärdsområdesvalet 2022 
 

Beredning och upplysningar: 
Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 

Förslag Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 

Välfärdsområdesvalnämnden fastställer i enlighet med 37 § i 
vallagen genom utlottning den inbördes ordningen mellan partierna 
och valförbunden samt den inbördes ordningen mellan partierna 
inom valförbunden för sammanställningen av kandidatlistorna enligt 
följande: 

 
Beslut:  Välfärdsområdesvalnämnden utlottade för sammanställningen av 

kandidatlistorna i enlighet med 37 § i vallagen den inbördes 
ordningen mellan partierna och valförbunden, inom valförbunden 
den inbördes ordningen mellan de partier som har bildat valförbund 
samt den inbördes ordningen mellan de gemensamma listorna i 
enlighet med vad som står nedan: 

 
1) Valta kuuluu kansalle r.p. 
2) Perussuomalaiset r.p. 
3) Kansallinen Kokoomus r.p. 
4) Liike Nyt r.p. 
5) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands 

Socialdemokratiska parti r.p. 
6) Suomen Kommunistinen Puolue r.p. 
7) Vihreä liitto r.p. 
8) Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.  
9) Kristallipuolue r.p. 
10) Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. 
11) Suomen Keskusta r.p.  
12) Eläinoikeuspuolue - Djurrättspartiet r.p. 
13) Svenska folkpartiet i Finland r.p. 
14) Piraattipuolue r.p.  
15) Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland 

(KD) r.p. 
16)  Uudenmaan sitoutumattomien Länsi-Uudenmaan yhteislista 
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Redogörelse:  Enligt 37 § i vallagen bestäms vid detta sammanträde som hålls den 

34 dagen före valdagen partiernas, de gemensamma listornas och 
valmansföreningarnas inbördes ordningsföljd för sammanställningen 
av kandidatlistorna. 
 
Ordningsföljden bestäms genom lottning enligt följande: 
1) för det första utlottas den inbördes ordningen mellan å ena sidan 
de partier som inte har ingått valförbund och å andra sidan 
valförbunden, 
2) därefter utlottas inom valförbunden den inbördes ordningen 
mellan de partier som har bildat valförbund, och 
3) till slut utlottas den inbördes ordningen mellan de gemensamma 
listorna. 
 
De valmansföreningar som inte hör till någon gemensam lista sätts i 
alfabetisk ordning. 
 
Partiernas kandidater förblir i den ordning som anges i 
kandidatansökan och valmansföreningarna på en gemensam lista i 
den ordning som anges i anmälan. 
  
Kandidatansökningar har lämnats in av (i alfabetisk ordning): 

 
- Eläinoikeuspuolue r.p. 
- Kansallinen Kokoomus r.p. 
- Kristallipuolue r.p. 
- Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. 
- Liike Nyt r.p. 
- Perussuomalaiset r.p. 
- Piraattipuolue r.p. 
- Suomen Keskusta r.p. 
- Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland 
(KD) r.p. 
- Suomen Kommunistinen puolue r.p. 
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue - Finlands 
Socialdemokratiska Parti r.p. 
- Svenska folkpartiet i Finland r.p- Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue r.p. 
- Valta kuuluu kansalle r.p. 
- Vasemmistoliitto r.p - Vänsterföbundet r.p. 
- Vihreä liitto r.p. 
- Minna Hakapää 
- Martin Honkanen 
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- Markku Korhonen 
- Riitta Luhtala 
- Jenna Polkko 
- Jan Tallqvist 
  
Valmansföreningarna Hakapää, Honkanen, Korhonen, Luhtala, 
Polkko och Tallqvist har meddelat att de bildar en gemensam lista 
med namnet Uudenmaan sitoutumattomien Länsi-Uudenmaan 
yhteislista. 
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Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: § 16 och § 17 
 
Förbud mot sökande av ändring 
 
I ovannämnda beslut som endast gäller beredning eller verkställighet får ändring inte sökas enligt 141 
§ i lagen om välfärdsområden. 
 
 
 

Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: § 18 och § 19 
 

Förbud mot sökande av ändring 
 
I ovannämnda beslut får ändring inte sökas särskilt (45 § i vallagen). 


