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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Päätös Etelä-Savon hyvinvointialueen
aluevaalilautakunnan asettamisesta
Aluevaalilautakunnan asettamisen peruste
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain (616/2021) 16 §:n mukaan ensimmäisiä aluevaaleja
varten kukin aluehallintovirasto asettaa kutakin toimialueensa
hyvinvointialuetta varten aluevaalilautakunnan, jonka jäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueen alueen kunnissa
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Aluevaalilautakuntaan sovelletaan muutoin, mitä vaalilain (714/1998)
12 § ja 12 b §:ssä (649/2021) säädetään.
Aluehallintoviraston ratkaisu
Itä-Suomen aluehallintovirasto asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten
Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan ja nimeää siihen
seuraavat jäsenet:
Puheenjohtaja Eero Aarnio, Suomen Keskustan ilmoittamana
Varapuheenjohtaja Antti Haapala, Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
ilmoittamana

Jäsen Raili Pöyry, Kansallisen Kokoomuksen ilmoittamana
Jäsen Vesa Himanen, Perussuomalaisten ilmoittamana
Jäsen Tuire Paajanen, Vihreän liiton ilmoittamana
1. varajäsen Unto Auvinen, Suomen Kristillisdemokraattien ilmoittamana
2. varajäsen Satu Ylönen, Sinisen Tulevaisuuden ilmoittamana
3. varajäsen Eeva Vuorinen, Suomen Keskustan ilmoittamana
4. varajäsen Karoliina Laukkanen, Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
ilmoittamana
5. varajäsen Jouko Kervinen, Kansallisen Kokoomuksen ilmoittamana
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Perustelut
Vaalilain 12 a §:n mukaan aluevaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsen
tai varajäsen, joka aluevaalilautakunnalle toimitetun
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi aluevaaleissa, ei voi osallistua
aluevaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt puoluerekisterissä olevilta
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä
ilmoittamaan 13.9.2021 mennessä, keitä kahta henkilöä esitetään
aluevaalilautakunnan jäseniksi. Ehdokkaita nimettäessä
aluehallintovirasto on pyytänyt ottamaan huomioon tasa-arvolain
(609/1986) 4 a §:n 3 momentista ilmenevän sukupuolijakauman.
Lisäksi aluehallintovirasto on pyytänyt äänestäjäryhmille lähetetyssä
toimenpidepyynnössä varmistamaan ennen ehdotuksen lähettämistä,
että ehdokkaat suostuvat tehtävään, täyttävät kelpoisuusehdot eivätkä
ole esteellisiä.
Aluehallintovirasto on nimittänyt aluevaalilautakunnan jäsenet siten,
että lautakunnan kokoonpano varsinaisten ja varajäsenten osalta
erikseen täyttää edellä mainitussa laissa säädetyn naisia ja miehiä
koskevan sukupuolijakauman.
Päätöstä tehdessään Itä-Suomen aluehallintovirasto on
mahdollisuuksien mukaan noudattanut puolueiden tai niiden
piirijärjestöjen ehdokkaista tekemiä esityksiä.
Ylijohtaja

Soile Lahti

Lakimies

Anu Tiikasalo
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