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Aluevaalilautakunnan kokoonpanosta
Vaalilain (714/1998) 12 a §:n mukaan aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Nyt asetettavien aluevaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee, mahdollisuuksien
mukaan, edustaa hyvinvointialueen kunnissa edellisissä kuntavaaleissa (eli 13.6.2021
toimitetuissa kuntavaaleissa) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Äänestäjäryhmällä tarkoitetaan sekä puoluerekisteriin merkittyä puoluetta että valitsijayhdistysten
muodostamaa yhteislistaa.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet ja yhteislistat löytyvät kunkin kunnan kohdalta oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta. Yhteislistojen osalta todettakoon, että ne esiintyvät kuntavaaleissa kuntakohtaisesti.
Aluevaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain
(609/1986) säännökset.

Toimenpiteet asettamispäätöksen jälkeen
Aluehallintovirastoa pyydetään lähettämään kunkin aluevaalilautakunnan asettamispäätös ja sen puheenjohtajaksi nimetyn henkilön yhteystiedot tiedoksi oikeusministeriölle
(vaalit@om.fi) ja asianomaisen hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle.

Aluevaalilautakuntien asettaminen vuoden 2022 aluevaalien jälkeen
Aluehallintovirastot asettavat aluevaalilautakunnat vain vuoden 2022 aluevaaleja varten. Näiden vaalien jälkeisissä aluevaaleissa (vuodesta 2025 lukien) aluevaalilautakunnat asettaa aina kukin aluevaltuusto.
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Lisätietoja
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat vaalijohtaja Arto Jääskeläinen (puh. 02951
50128, arto.j.jaaskelainen@om.fi; 16.8.2021 lukien) ja neuvotteleva virkamies Heini
Huotarinen (puh. 02951 50560, heini.huotarinen@om.fi; 20.7.2021 lukien).
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