30.6.2021

VN/16839/2021

Regionförvaltningsverken

VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 2022:
TILLSÄTTANDE AV VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMNDER
Regeringens proposition med förslag till en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020 rd) har godkänts i riksdagen och lagstiftningen om reformen träder delvis i kraft den 1 juli 2021. Genom reformen bildas det i Finland 21 välfärdsområden, av vilka var och en har ett välfärdsområdesfullmäktige, som väljs genom
allmänna val.
Justitieministeriet uppmanar regionförvaltningsverken att tillsätta välfärdsområdesvalnämnder för de välfärdsområdesval som förrättas den 23 januari 2022 i enlighet med
16 § 2 mom. i lagen1 om genomförande av reformen av social- och hälsovården och
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (x/2021).
Välfärdsområdesvalnämnderna ska tillsättas senast den 30 september 2021.
Välfärdsområdena och de kommuner som hör till dem räknas upp i 7 § i den ovan
nämnda lagen. För varje välfärdsområde tillsätts en välfärdsområdesvalnämnd. Varje
välfärdsområdesvalnämnd tillsätts av det regionförvaltningsverk inom vars område välfärdsområdet i fråga finns.
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Välfärdsområdesvalnämndens sammansättning
Enligt 12 a § i vallagen (714/1998) består välfärdsområdesvalnämnden av en ordförande, en 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 i de välfärdsområdesvalnämnder som nu tillsätts
ska i den utsträckning det är möjligt företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval (det vill säga kommunalvalet den 13 juni 2021) ställt upp kandidater
i kommunen. Med en grupp av röstande avses både ett parti som antecknats i partiregistret och en gemensam lista som bildats av valmansföreningar.
De partier och gemensamma listor som ställde upp kandidater i kommunalvalet 2021
finns i justitieministeriets informations- och resultatsystem enligt kommun. De gemensamma listorna presenteras kommunvis i kommunalval.
I välfärdsområdesvalnämndens i sammansättning ska också bestämmelserna i lagen
om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas.

Åtgärder efter beslut om tillsättande
Regionförvaltningsverket ombeds skicka beslutet om tillsättande av varje välfärdsområdesvalnämnd och kontaktuppgifterna till den person som utsetts till ordförande för den
för kännedom till justitieministeriet (vaalit@om.fi) och beredningsorganet i välfärdsområdet i fråga.

Tillsättande av välfärdsområdesvalnämnder efter välfärdsområdesvalet
2022
Regionförvaltningsverken tillsätter välfärdsområdesvalnämnder endast för välfärdsområdesvalet 2022. Vid välfärdsområdesvalen efter detta val (från och med 2025) tillsätts
alltid välfärdsområdesvalnämnderna av respektive välfärdsområdesfullmäktige.
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Ytterligare information
Närmare upplysningar ges vid justitieministeriet av valdirektör Arto Jääskeläinen (tfn
0295 150 128, arto.j.jaaskelainen@om.fi, från och med den 16 augusti 2021) och konsultativa tjänstemannen Heini Huotarinen (tfn 0295 150 560, heini.huotarinen@om.fi,
från och med den 20 juli 2021).

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Specialsakkunnig

Laura Nurminen

