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BESLUT 

 

ÄRENDE Tillsättande av Satakunta välfärdsområdesvalnämnd 

 

PARTER SOM ÄRENDET GÄLLER 
    

1. Huittisten parhaaksi yhteislista                                                                    
2. Satakunnan Kokoomus r.y.                                                                             
3. Liike Nyt Pori ry 
4. Oikeuden puolesta yhteislista                                                                                                                                   
5. Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry                                                                                   
6. Piraattipuolueen Satakunnan piiriyhdistys ry                                                                                 
7. Satakunnan Sininen Tulevaisuus ry  
8. Keskustan Satakunnan piiri ry                                                                
9. Suomen kommunistisen puolueen SKP:n Satakunnan seudun 

piirijärjestö ry 
10. Suomen Kristillinen Kansanpuolue - Finlands Kristliga Folkparti 

ry Satakunnan piiri                                                                
11. Svenska folkpartiets Samkrets rf 
12. Satakunnan Sosialidemokraatit ry                                                             
13. Satakunnan Vasemmistoliitto ry                                                                                    
14. Satakunnan Vihreät ry  
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BEHANDLING OCH UTREDNING AV ÄRENDET 

Regionförvaltningsverket har 19.8.2021 bett alla de väljargrupper, 
såsom partier och gemensamma listor, som ställt upp kandidater i 
förra kommunalvalet 2021 i kommunerna i Satakunta att senast 
9.9.2021 lämna in förslag på kandidater till Satakunta 
välfärdsområdesvalnämnd. Kandidater har utsetts av Satakunnan 
Kokoomus ry, Oikeuden puolesta yhteislista, Perussuomalaisten 
Satakunnan piiri ry, Keskustan Satakunnan piiri ry, Satakunnan 
Sosialidemokraatit ry ja Satakunnan Vasemmistoliitto ry.    
  
Valresultatet i kommunalvalet 2021 i kommunerna i Satakunta har 
kontrollerats 21.9.2021 på justitieministeriets valwebbplats 
http://www.vaalit.fi. 

BESLUT  

Regionförvaltningsverket tillsätter följande personer som ordförande, 
vice ordförande, medlemmar och ersättare i Satakunta 
välfärdsområdesvalnämnd: 
 
1. Ordförande Pertti Rajala    
2. Vice ordförande Ville Pääkkönen   
3. Medlem Satu Jalonen    
4. Medlem Anita Virtanen 
5. Medlem Pekka Träskelin  
 
Ersättarna placeras i den ordning i vilken de träder i stället för 
medlemmarna: 
 
1. ersättare Piia Pamgrén 
2. ersättare Harri Koivula  
3. ersättare Ilmo Myllymaa 
4. ersättare Eija Hakala  
5. ersättare Sulo Malonen 
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REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS MOTIVERING 

Motivering 
 

Regeringens proposition med förslag till en reform av social- och 
hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020) har godkänts i 
riksdagen och lagstiftningen om reformen har delvis trätt i kraft den 
1 juli 2021. Genom reformen bildas det i Finland 21 
välfärdsområden, av vilka vart och ett har ett 
välfärdsområdesfullmäktige som väljs genom allmänna val. 
Välfärdsområdesvalet ska förrättas den 23 januari 2022. 
 
Enligt 16 § 2 mom. i lagen om genomförande av reformen av social- 
och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den 
lagstiftning som gäller reformen (616/2021) ska varje 
regionförvaltningsverk inför det första välfärdsområdesvalet, så fort 
denna lag har trätt i kraft, tillsätta en välfärdsområdesvalnämnd för 
varje välfärdsområde i verksamhetsområdet, och 
välfärdsområdesvalnämndens medlemmar ska i den mån det är 
möjligt representera de väljargrupper som ställt upp kandidater i de 
föregående kommunalvalen i välfärdsområdet. 
 
Enligt 7 § 1 momentet 1–2 punkten i lagen om genomförande av 
reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om 
införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) är 
välfärdsområdenas namn och geografiska omfattning följande: 1) 
Egentliga Finlands välfärdsområde, som består av kommunerna i 
landskapet Egentliga Finland och 2) Satakunta välfärdsområde, som 
består av kommunerna i landskapet Satakunta.  

 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde 
omfattar Egentliga Finlands välfärdsområde och Satakunta 
välfärdsområde.  
 
För varje välfärdsområde tillsätts en välfärdsområdesvalnämnd.  
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Enligt 12 a § (649/2021) i vallagen (714/1998) 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. 
 
Enligt 12 b § i vallagen är välfärdsområdesvalnämnden beslutför med 
fem medlemmar. Om en ersättare har avlidit, har förhinder eller är 
jävig, får välfärdsområdesstyrelsen vid behov förordna en tillfällig 
ersättare.  
 
Bestämmelser om jäv för välfärdsområdesvalnämndens medlemmar 
och deras ersättare finns i 27–30 § i förvaltningslagen. 
 
Välfärdsområdesvalnämnden anställer en sekreterare och annan 
behövlig personal. Den beslutar om rätt att närvara och yttra sig vid 
nämndens sammanträden för andra personer än de som på grund av 
sina uppgifter enligt denna lag har rätt att delta i sammanträdena. 
 
På välfärdsområdesvalnämnden tillämpas inte den i lagen om 
välfärdsområden avsedda förvaltningsstadgans bestämmelser om 
rätten för välfärdsområdesstyrelsens företrädare och 
välfärdsområdesdirektören att närvara och yttra sig vid 
sammanträden eller om rätten att ta upp ett ärende till behandling i 
ett högre organ. 
 
Satakunta välfärdsområdesvalnämnd har tillsatts att representera de 
väljargrupper som ställt upp kandidater i förra kommunalvalet 2021. 
I enlighet med 16 § i lagen om genomförande av reformen av social- 
och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den 
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lagstiftning som gäller reformen har Satakunta 
välfärdsområdesvalnämnd tillsatts av de av kandidater som partierna 
och de gemensamma grupperna har utsett och som har gett sitt 
samtycke. När nämnden har tillsatts har man beaktat kravet om 
jämställdhet mellan kvinnor och män enligt 4 a § i lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 1 §, 4 a 
§  
Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller 
reformen (616/2021) 6–7 §, 16 § 2 
Vallagen (714/1998) 12 a-b §  

SÖKANDE AV ÄNDRING 

Det här beslutet får överklagas genom att anföra besvär hos Åbo 
förvaltningsdomstol. En besvärsanvisning är bifogad. 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Ytterligare information ges vid behov av utvecklingschef Ulla Peltola 
telefon 0295 018 101. 
 
 
 
Överdirektör   Leena Räsänen 
 
 
Utvecklingschef    Ulla Peltola 

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSAVGIFT 

Mottagare av beslutet 
 

Välfärdsområdesvalnämndens medlemmar och ersättare 
Huittisten parhaaksi yhteislista                                                                    
Satakunnan Kokoomus r.y.                                                                             
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Liike Nyt Pori ry 
Oikeuden puolesta yhteislista                                                                                                
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry                                                                                   
Piraattipuolueen Satakunnan piiriyhdistys ry                                                                                 
Satakunnan Sininen Tulevaisuus ry  
Keskustan Satakunnan piiri ry                                                                                     
Suomen kommunistisen puolueen SKP:n Satakunnan seudun 
piirijärjestö ry 
Suomen Kristillinen Kansanpuolue - Finlands Kristliga Folkparti ry 
Satakunnan piiri                                                                
Svenska folkpartiets Samkrets rf 
Satakunnan Sosialidemokraatit ry                                                              
Satakunnan Vasemmistoliitto ry                                                                                    
Satakunnan Vihreät ry  
 

För kännedom  
Justitieministeriet 

  Beredningsorganet för Satakunta välfärdsområde 
   
Prestationsavgift 
 

Ingen avgift  


