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PÄÄTÖS

ASIA Satakunnan aluevaalilautakunnan asettaminen

ASIANOSAISET, JOITA ASIA KOSKEE

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

http://www.avi.fi/
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ASIAN KÄSITTELY JA SELVITTÄMINEN

Aluehallintovirasto on 19.8.2021 pyytänyt 9.9.2021 mennessä 
Satakunnan kuntien edellisissä kuntavaaleissa 2021 kaikilta 
ehdokkaita asettaneilta äänestäjäryhmiltä, kuten puolueilta sekä 
yhteislistoilta, esitykset ehdokkaiksi Satakunnan 
aluevaalilautakuntaan. Ehdokkaita ovat asettaneet Satakunnan 
Kokoomus ry, Oikeuden puolesta yhteislista, Perussuomalaisten 
Satakunnan piiri ry, Keskustan Satakunnan piiri ry, Satakunnan 
Sosialidemokraatit ry ja Satakunnan Vasemmistoliitto ry.  

Kuntavaalien 2021 Satakunnan kuntienvaalitulos on luettu 21.9.2021 
oikeusministeriön vaalisivustolta www.vaalit.fi .

RATKAISU 

Aluehallintovirasto asettaa Satakunnan aluevaalilautakuntaan 
seuraavat henkilöt puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi 
ja varajäseniksi:

1. Puheenjohtaja Pertti Rajala
2. Varapuheenjohtaja Ville Pääkkönen
3. Jäsen Satu Jalonen
4. Jäsen Anita Virtanen
5. Jäsen Pekka Träskelin

Varajäsenet asetetaan siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten 
sijaan:

1. varajäsen Piia Pamgrén
2. varajäsen Harri Koivula 
3. varajäsen Ilmo Myllymaa
4. varajäsen Eija Hakala
5. varajäsen Sulo Malonen

http://www.vaalit.fi/
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ALUEHALLINTOVIRASTON PERUSTELUT

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva 
hallituksen esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä 
koskeva lainsäädäntö on tullut osittain voimaan 1.7.2021. 
Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista 
jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. Aluevaalit 
toimitetaan 23.1.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain (616/2021) 16 §:n 2 momentin mukaan ensimmäisiä 
aluevaaleja varten kukin aluehallintovirasto asettaa viipymättä 
tämän lain tultua voimaan kutakin toimialueensa hyvinvointialuetta 
varten aluevaalilautakunnan, jonka jäsenten tulee mahdollisuuksien 
mukaan edustaa maakunnan kunnissa edellisissä kuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain (616/2021) 7 § 1 momentin 1–2 kohdan mukaan 
hyvinvointialueiden nimet ja alueet ovat 1) Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue, joka muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan 
kunnista; ja 2) Satakunnan hyvinvointialue, joka muodostuu 
Satakunnan maakunnan kunnista. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Satakunnan hyvinvointialue. 

Kutakin hyvinvointialuetta varten asetetaan yksi aluevaalilautakunta. 

Vaalilain (714/1998) 12 a §:n (649/2021) mukaan 
aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
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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.

Vaalilain 12 b § mukaan aluevaalilautakunta on päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai 
esteellinen, aluehallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen 
varajäsenen. 

Aluevaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä 
säädetään hallintolain 27–30 §:ssä.

Aluevaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan 
henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa 
tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen 
henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvinvointialueesta annetussa 
laissa tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen 
edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta 
kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen 
käsiteltäväksi.

Satakunnan aluevaalilautakunta on asetettu edustamaan edellisissä 
kunnallisvaaleissa 2021 ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
Aluevaalilautakunta on asetettu puolueiden ja yhteisryhmien 
esittämistä, suostumuksensa antaneista ehdokkaista Satakunnan 
aluevaalilautakuntaan lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 16 § 
mukaisesti. Aluevaalilautakunnan asettamisessa on otettu huomioon 
lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § mukainen 
edellytys naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi.
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 1 §, 4 a § 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annettu laki (616/2021) 6–7 §, 16 § 2
Vaalilaki (714/1998) 12 a-b § 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antaa tarvittaessa kehittämispäällikkö Ulla Peltola puhelin 
0295 018 101.

Ylijohtaja Leena Räsänen

Kehittämispäällikkö Ulla Peltola

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätöksen saajat

Aluevaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Huittisten parhaaksi yhteislista                                                                    
Satakunnan Kokoomus r.y.                                                                             
Liike Nyt Pori ry
Oikeuden puolesta yhteislista                                                                                                                                            
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry                                                                                   
Piraattipuolueen Satakunnan piiriyhdistys ry                                                                                   
Satakunnan Sininen Tulevaisuus ry 
Keskustan Satakunnan piiri ry                                                                                     
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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

Tiedoksi Oikeusministeriö
Satakunnan hyvinvointitoimialueen valmisteluelin

Suoritemaksu

Maksuton 
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