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Basservice, rättsskydd och tillstånd
Rättsskyddet

Ärende
Tillsättande av Västra Nylands
välfärdsområdesvalnämnd
Grund för tillsättande av välfärdsområdesvalnämnden
Lagen om genomförande av reformen av social- och
hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den
lagstiftning som gäller reformen (616/2021,
”genomförandelagen”) trädde i kraft den 1 juli 2021. Genom
reformen har det i Finland inrättats 21 välfärdsområden, där
det beslutande organet är välfärdsområdesfullmäktige. På lokal
nivå är det kommunerna och välfärdsområdesvalnämnderna,
alltså de nya valmyndigheter som tillsätts just för
välfärdsområdesvalet, som ansvarar för förrättandet av
välfärdsområdesvalet.
Enligt 16 § 2 momentet i genomförandelagen ska varje
regionförvaltningsverk inför det första välfärdsområdesvalet
tillsätta en välfärdsområdesvalnämnd för varje välfärdsområde
i verksamhetsområdet. Välfärdsområdesvalnämndens
medlemmar ska i den mån det är möjligt representera de
väljargrupper som ställt upp kandidater i de föregående
kommunalvalen i välfärdsområdet. På
välfärdsområdesvalnämnden tillämpas i övrigt det som bestäms
i 12 a och 12 b § i vallagen (714/1998).
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har begärt att
kretsorganisationerna för de partier som ställt upp kandidater
samt vissa andra väljargrupper som ställt upp kandidater i förra
kommunalvalet utser sina kandidater till nämnden.
Regionförvaltningsverket har bett att både män och kvinnor
utses som kandidater.
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När nämnden tillsätts måste könsfördelningen enligt
bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (609/1986) iakttas.

Beslut
Inför välfärdsområdesvalet 2022 tillsätter
regionförvaltningsverket Västra Nylands
välfärdsområdesvalnämnd och utser följande medlemmar till
den:

Ordförande
Kari Kuusisto (Nationella samlingspartiet)
vice ordförande
Timo Lahti (De gröna)
övriga ordinarie medlemmar
Håkan Ekström (Finlands socialdemokratiska parti)
Tiina Kujala (Svenska folkpartiet i Finland)
Jenna Polkko (Sannfinländarna)
ersättare
Said Moradi (Vänsterförbundet)
Terhi Sundström (Centern)
Anni Katajisto (Kristdemokraterna)
Saara Mattero (Nationella samlingspartiet)
Pekka M. Sinisalo (Pro Kirkkonummi)
En kopia av det här beslutet sänds som skriftligt förordnande
till valkretsnämndens medlemmar och ersättare. En kopia av
beslutet sänds också för kännedom till partiernas
kretsorganisationer och väljargrupperna som har utsett
kandidater eller till välfärdsområdets temporära organ som
agerat i ärendet för partiernas räkning.

Motivering
Lagstiftning
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Enligt 12 a § (649/2021) i vallagen (714/1978) består
välfärdsområdesvalnämnden av en ordförande, vice ordförande
och tre andra medlemmar samt ett behövligt antal ersättare,
dock minst fem. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de
träder i stället för medlemmarna. Både medlemmarna och
ersättarna ska i den utsträckning det är möjligt representera de
väljargrupper som ställt upp kandidater i det föregående
välfärdsområdesvalet i välfärdsområdet. En medlem eller
ersättare som enligt en kandidatansökan som lämnats till
välfärdsområdesvalnämnden har ställts upp som kandidat för
ett parti eller en valmansförening vid ett välfärdsområdesval
kan inte delta i välfärdsområdesvalnämndens arbete vid valet i
fråga.
I 4 a § (657/2021) 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män (609/1986) bestäms det bland annat att i
statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ
ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.
Slutsatser
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med stöd av de
ovan nämnda bestämmelserna i vallagen tillsatt
välfärdsområdesvalnämnden.
När beslutet fattades har regionförvaltningsverket i den mån
det varit möjligt följt de kandidatförslag som kommit in.
Regionförvaltningsverket har dock när nämnden tillsattes varit
tvungen att beakta bestämmelserna om könsfördelning enligt
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
Partierna har själva föreslagit ordförande och vice ordförande
till valkretsnämnden.
Regionförvaltningsverket har först utsett en medlem eller
ersättare från varje parti som föreslagit kandidater. Efter detta
har regionförvaltningsverket från de i storleksordningen största
partierna också utsett en annan kandidat som ersättare i
välfärdsområdesvalnämnden så att antalet ordinarie
medlemmar och ersättare enligt lagen har uppfyllts.
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Regionförvaltningsverket anser att den tillsatta nämnden i den
utsträckning det är möjligt representerar det stöd som
väljargrupperna fick i förra kommunalvalet.

Bestämmelser
Bestämmelserna som framgår av motiveringen

Sökande av ändring
Beslutet får överklagas genom att anföra besvär till Tavastehus
förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning är bifogad.
Överinspektör

Esa Tommiska

Inspektör

Jonna Saariniemi

Denna handling har undertecknats elektroniskt på det sätt som
framgår nedan

För kännedom
Medlemmar
Ersättare
Justitieministeriet
Välfärdsområdets beredningsorgan
Nylands förbund, Janne Tamminen

Kontaktuppgifter
jonna.saariniemi@rfv.fi, tfn 0295 016 000 (växeln)

