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ALUEVAALIT 2022: 

ALUEVAALILAUTAKUNTIEN 

ASETTAMINEN 

 

 

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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  14.9.2021 VN/16839/2021  

 
 

 
 

    

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi S-posti, internet 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post, internet 

Oikeusministeriö Eteläesplanadi 10 0295 16001 09 160 67730 oikeusministerio@om.fi 

PL 25 00130 Helsinki Internat. Internat. www.oikeusministerio.fi 

FI-00023 Valtioneuvosto Finland +358 295 16001 +358 9 160 67730 www.justitieministeriet.fi 

Finland     

 

 
De temporära beredningsorganen för välfärdsområdena 
 
 

VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 2022: ADMINISTRATIVT STÖD FÖR 

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMNDENS ARBETE 

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsen-

det och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, nedan genom-

förandelagen) trädde i kraft den 1 juli 2021.  

Genom reformen har det i Finland inrättats 21 välfärdsområden, där det beslutande or-

ganet är välfärdsområdesfullmäktige som utses genom val. Enligt 16 § i genomförande-

lagen ska det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022 och 

de välfärdsområdesfullmäktige som väljs i valet inleda sin mandattid den 1 mars 2022. 

Enligt 8 § i genomförandelagen ska ett temporärt beredningsorgan i varje välfärdsom-

råde bereda inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärds-

områdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärds-

områdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. 

I 10 § 2 mom. 7 punkten i genomförandelagen föreskrivs det att det temporära bered-

ningsorganet bland annat har till uppgift att delta i ordnandet av det första välfärdsområ-

desvalet. 

På lokal nivå är det kommunerna och välfärdsområdesvalnämnderna, alltså de nya val-

myndigheter som tillsätts just för välfärdsområdesvalet, som svarar för förrättandet av 

välfärdsområdesvalet. Varje välfärdsområde har en välfärdsområdesvalnämnd. Varje 

välfärdsområdesvalnämnd består av minst fem medlemmar och minst fem ersättare. 
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Välfärdsområdesvalnämnden sköter myndighetsuppgifter i samband med kandidatupp-

ställningen vid välfärdsområdesval, sammanför de röstetal som räknats i kommunerna 

till ett valresultat för välfärdsområdet och fastställer valresultatet. Välfärdsområdesval-

nämnderna för det första välfärdsområdesval tillsätts av respektive regionförvaltnings-

verk senast den 30 september 2021. Vid följande välfärdsområdesval tillsätts välfärds-

områdesvalnämnderna av respektive välfärdsområdesfullmäktige.  

Justitieministeriet uppmanar de temporära beredningsorganen att se till att välfärdsom-

rådesvalnämnderna får tillräckligt administrativt stöd i sin verksamhet. I praktiken inne-

bär detta bland annat följande: 

Mötesstad och mötesplats. Beredningsorganet ska förbereda sig på att erbjuda väl-

färdsområdesvalnämnderna en mötesplats. Det naturligaste torde vara att valnämnden 

för välfärdsområdesval sammanträder i samma stad eller kommun som fullmäktige som 

väljs i valet kommer att sammanträda i. Välfärdsområdesvalnämnden har fem lagstad-

gade sammanträden i november, december och januari, men den kommer sannolikt att 

sammanträda oftare. Även den personal som valnämnden anställer ska vid behov re-

serveras arbetslokaler. 

Sekretariat och övrig personal. Enligt 12 b § 3 mom. i vallagen (714/1998) anställer 

välfärdsområdesvalnämnden en sekreterare och eventuell annan personal. Sekrete-

raren är föredragande i nämnden och det vore bra om sekreteraren är förtogen med el-

ler kan göra sig förtrogen med bestämmelserna i vallagen. I praktiken sköter sekrete-

raren och den övriga personalen uppdraget som bisyssla. Eftersom välfärdsområdes-

valnämnden inte räknar rösterna torde behovet av personal inte vara särskilt stort. Väl-

färdsområdesvalnämnden kan i praktiken anställa vem som helst, till exempel den per-

sonal som anlitas av de kommunala centralvalnämnderna eller valkretsnämnderna. Be-

redningsorganet ska dock också förbereda sig på att ställa personer från sin egen per-

sonal till välfärdsområdesvalnämnden förfogande som bisyssla.  

Arvoden till medlemmar och personal i välfärdsområdesvalnämnden. Enligt 

188 § 2 mom. i vallagen svarar välfärdsområdet för kostnaderna för välfärdsområdes-

valnämndens verksamhet. I praktiken innebär detta bland annat att medlemmarna i väl-

färdsområdesvalnämnden betalas arvoden av välfärdsområdets medel. Om valnämn-

den anställer sin personal utanför välfärdsområdet, ska arvoden betalas även till dessa 

anställda. Beredningsorganet ska därför så snart som möjligt fatta beslut om de arvo-

den som ska betalas för möten och arbetstimmar med mera. Varje välfärdsområde be-
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stämmer själv arvodesnivån, men välfärdsområdet kan till exempel ta modell av de ar-

voden som de kommunala centralvalnämnderna betalar till sina medlemmar och an-

ställda. En naturlig jämförelsekommun kan exempelvis vara den kommun inom vars 

område välfärdsområdesvalnämnden kommer att sammanträda. 

IT-utrustning. Välfärdsområdesvalnämnden använder justitieministeriets valdatasy-

stem. Valnämnden behöver därför tillgång till vanlig IT-utrustning, till exempel några ar-

betsstationer med internetanslutning. Det temporära beredningsorganet ska kunna se 

till att välfärdsområdesvalnämnden vid behov har sådan utrustning till sitt förfogande. 

Om välfärdsområdesvalnämnden anställer till exempel samma personer som anlitas av 

de kommunala centralvalnämnderna eller valkretsnämnderna, kan dessa eventuellt an-

vända sin egen organisations utrustning.  

Utbildning och anvisningar för välfärdsområdesvalnämnden. Justitieministeriet 

svarar för den utbildning och de anvisningar som välfärdsområdesvalnämnderna behö-

ver. Utbildningen ordnas på webben.  

Välfärdsområdesvalnämndens kontaktuppgifter. När välfärdsområdesvalnämnden 

har tillsatts ska den meddela sina kontaktuppgifter till det temporära beredningsorganet. 

Ytterligare information. Ytterligare upplysningar ges vid justitieministeriet av  

– Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, arto.j.jaaskelainen@gov.fi 

– Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, heini.huotarinen@gov.fi 

– Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, laura.nurminen@gov.fi 

– Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, elina.siljamaki@gov.fi och 

– valstödet (IT-ärenden), tfn 02956 65610, vaalituki@om.fi. 

 

 

 

Valdirektör   Arto Jääskeläinen 

 

 

 

Konsultativ tjänsteman  Heini Huotarinen 

 

FÖR KÄNNEDOM: Social- och hälsovårdsministeriet 
     Finansministeriet, kommun- och regionförvaltningsavdelningen 
     Finlands Kommunförbund 

mailto:arto.j.jaaskelainen@gov.fi
mailto:heini.huotarinen@gov.fi
mailto:laura.nurminen@gov.fi
mailto:elina.siljamaki@gov.fi
mailto:vaalituki@om.fi

