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Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ja pelastustoimen uu-

distusta koskeva hallituk-

sen esitys (HE 241/2020) 

on hyväksytty eduskun-

nassa ja sitä koskeva lain-

säädäntö tulee osittain voi-

maan 1.7.2021. Uudistuk-

sessa maahan peruste-

taan 21 hyvinvointialuetta, 

joista jokaisella on alueval-

tuusto, joka valitaan ylei-

sillä vaaleilla.  

Oikeusministeriö kehottaa 

aluehallintovirastoja aset-

tamaan sosiaali- ja tervey-

denhuoltoa ja pelastus-

tointa koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön 

voimaanpanosta annetun 

lain (x/2021)1 16 §:n 2 mo-

mentin mukaisesti aluevaa-

lilautakunnat tammikuun 

23 päivänä 2022 toimitetta-

via aluevaaleja varten. 

Aluevaalilautakunnat tulisi 

asettaa 30.9.2021 men-

nessä. 
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ALUEVAALIT 2022: ALUEVAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys 

(HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tulee osittain 

voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista jo-

kaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla.  

Oikeusministeriö kehottaa aluehallintovirastoja asettamaan sosiaali- ja terveydenhuol-

toa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsää-

dännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 16 §:n 2 momentin mukaisesti alue-

vaalilautakunnat tammikuun 23 päivänä 2022 toimitettavia aluevaaleja varten. Aluevaa-

lilautakunnat tulisi asettaa 30.9.2021 mennessä. 

Hyvinvointialueet ja niihin kuuluvat kunnat luetellaan edellä mainitun lain 7 §:ssä. Kutakin 

hyvinvointialuetta varten asetetaan yksi aluevaalilautakunta. Kunkin aluevaalilautakun-

nan asettaa se aluehallintovirasto, jonka alueella kyseinen hyvinvointialue on.  



       
 

   2(3) 

    
 
 

 

    

     

     

 

 

Aluevaalilautakunnan kokoonpanosta 

Vaalilain (714/1998) 12 a §:n mukaan aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, va-

rapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin 

vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen-

ten sijaan.  

Nyt asetettavien aluevaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee, mahdollisuuksien 

mukaan, edustaa hyvinvointialueen kunnissa edellisissä kuntavaaleissa (eli 13.6.2021 

toimitetuissa kuntavaaleissa) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Äänestäjäryh-

mällä tarkoitetaan sekä puoluerekisteriin merkittyä puoluetta että valitsijayhdistysten 

muodostamaa yhteislistaa.  

Vuoden 2021 kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet ja yhteislistat löytyvät kun-

kin kunnan kohdalta oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta. Yhteislistojen osalta to-

dettakoon, että ne esiintyvät kuntavaaleissa kuntakohtaisesti. 

Aluevaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain 

(609/1986) säännökset. 

Toimenpiteet asettamispäätöksen jälkeen 

Aluehallintovirastoa pyydetään lähettämään kunkin aluevaalilautakunnan asettamispää-

tös 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 var-

ten. Näiden vaalien jälkeisissä aluevaaleissa (vuodesta 2025 lukien) aluevaalilautakun-

nat asettaa aina kukin aluevaltuusto.   

 

  

https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/ehd_listat_kokomaa.htm
mailto:vaalit@om.fi
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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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