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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Oikeusturva

Asia
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan
asettaminen
Aluevaalilautakunnan asettamisen peruste
1.7.2021 astui voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021,
”toimeenpanolaki”). Uudistuksessa on perustettu maahan 21
hyvinvointialuetta, joiden päättävänä elimenä toimii
aluevaltuusto. Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla
huolehtivat kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat
vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat.
Toimeenpanolain 16 §:n 2 momentin mukaan
aluehallintovirastojen on asetettava kullekin toimialueensa
hyvinvointialueelle aluevaalilautakunta ensimmäisiä aluevaaleja
varten. Aluevaalilautakunnan jäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa hyvinvointialueen kunnissa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Aluevaalilautakuntaan sovelletaan muutoin, mitä vaalilain
(714/1998) 12 a ja 12 b:ssä säädetään.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneiden puolueiden
piirijärjestöjä sekä joitakin muita ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä ilmoittamaan ehdokkaansa lautakuntaan.
Aluehallintovirasto on pyytänyt sekä miesehdokkaita että
naisehdokkaita.
Lautakuntaa nimettäessä on otettava huomioon naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukainen
sukupuolijakautuma.
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Ratkaisu
Aluehallintovirasto asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan ja
nimeää siihen seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja
Jouko Pylväs (Suomen Sosialidemokraattinen puolue)
varapuheenjohtaja
Paula Kurki-Suonio (Kansallinen Kokoomus)
muut varsinaiset jäsenet
Tuija Kosonen (Perussuomalaiset)
Harri Pasila (Vihreät)
Pirkko Ahola (Keskustapuolue)

varajäsenet
Sinikka Elers-Kärki (Kristillisdemokraatit)
Vuokko Kautto (Vasemmistoliitto)
Maria Jalojärvi (Suomen Ruotsalainen kansanpuolue)
Erkki Weurlander (Suomen Sosialidemokraattinen puolue)
Eero Laitinen (Kansallinen Kokoomus)

Tämän päätöksen jäljennös lähetetään määräyskirjana
aluevaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Jäljennös
päätöksestä lähetetään tiedoksi myös ehdokkaita asettaneille
puolueiden piirijärjestöille ja äänestäjäryhmille tai asiassa
puolueiden puolesta toimineelle hyvinvointialueen väliaikaiselle
toimielimelle.

Perustelut
Lainsäädäntö
Vaalilain (714/1978) 12 a §:n (649/2021) mukaan
aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
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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. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella
edellisissä aluevaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka
aluevaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan
on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
aluevaaleissa, ei voi osallistua aluevaalilautakunnan
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a
§:n (657/2021) 1 momentissa säädetään muun muassa, että
valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Johtopäätökset
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on edellä mainittujen vaalilain
säännösten nojalla asettanut aluevaalilautakunnan.
Päätöstä tehdessään aluehallintovirasto on mahdollisuuksien
mukaan noudattanut saamiaan esityksiä. Aluehallintovirasto on
kuitenkin lautakuntaa asettaessaan joutunut ottamaan
huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa
säädetyn sukupuolijakauman.
Puolueet ovat itse esittäneet vaalipiirilautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Aluehallintovirasto on ensin nimittänyt yhden jäsenen tai
varajäsenen kustakin ehdokkaita esittäneestä puolueesta.
Tämän jälkeen suuruusjärjestyksessä isoimmista puolueista on
asetettu myös toinen ehdokas aluevaalilautakunnan
varajäseniksi siten, että laissa säädetty varsinaisten ja
varajäsenten määrä on täytetty.
Aluehallintovirasto katsoo, että asetettu lautakunta edustaa
mahdollisuuksien mukaan äänestäjäryhmien edellisissä
kuntavaaleissa saamaa kannatusta.
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Lainkohdat
Perusteluosassa ilmenevät lainkohdat

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.
Ylitarkastaja

Esa Tommiska

Tarkastaja

Jonna Saariniemi
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