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Uppgifter om sammanträdet 
  

 
Tid Onsdag 26.1.2022 kl. 17.30–18.40 
Plats Mötesrummet TV-studio 

Esbo stads fullmäktigegård, adress Esbogatan 5, Esbo 
 
 
Närvarande 
 
    
Närvarande Kari Kuusisto ordförande  
 Timo Lahti vice ordförande  
 Håkan Ekström medlem  
 Tiina Kujala medlem  
 Selina Holmas-Rasila medlem  
 Aaltonen Matti  

Inca Paatela  
jurist, sekreterare 
befullmäktigad av valombudet 
för partiet Valta kuuluu 
kansalle 
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Underskrifter 
  Kari Kuusisto   Matti Aaltonen 

ordförande   sekreterare 
 
 
Protokollet justerat och godkänt 
 
 
  Håkan Ekström  Tiina Kujala 

protokolljusterare  protokolljusterare 
 
 
Offentlig framläggning av protokollet 
 

Detta protokoll offentliggjordes i det allmänna datanätet 28.1.2022  
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Ärenden 
 

Paragraf Bilaga Rubrik Sida 

§ 1  Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet 4 

§ 2  Val av protokolljusterare 5 

§ 3 1–10 Fastställande och offentliggörande av resultatet vid 
välfärdsområdesvalet 2022 samt information om resultatet 
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§ 1 

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
 
Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och 

beslutsfört. 
 
Redogörelse Välfärdsområdesvalnämnden hade sammankallats genom en 

sammanträdeskallelse som daterats 20.1.2022 och sänts till medlemmarna. 
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§ 2 

Val av protokolljusterare 
 
Beslut Till protokolljusterare valdes Håkan Ekström och Tiina Kujala. 
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§ 3 

Fastställande och offentliggörande av resultatet vid välfärdsområdesvalet 
2022 samt information om resultatet 

 
Beredning och upplysningar: 
Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
fornamn.efternamn@esbo.fi 
Växel 09 816 21 
 

Förslag Ordförande Kari Kuusisto 
 

Välfärdsområdesvalnämnden  
 
1 
räknar samman de röstetal som varje kandidat har fått inom hela 
välfärdsområdet,  
 
2  
beräknar jämförelsetal för kandidaterna,  
 
3  
utför eventuella lottningar i fall där röstetalen och jämförelsetalen står lika, 
 
4  
fastställer resultatet av välfärdsområdesvalet i välfärdsområdet i enlighet 
med bilagorna till protokollet, 
 
5 
offentliggör protokollet med valresultatet tillsammans med 
besvärsanvisning för en tid av sju dagar på det sätt som välfärdsområdets 
tillkännagivanden görs kända, 

 
6 

lämnar välfärdsområdets temporära beredningsorgan en förteckning 
över dem som blivit valda till fullmäktige och deras ersättare och 
tillkännager förteckningen på det sätt som välfärdsområdets 
tillkännagivanden görs kända, samt 
 
7 
underrättar justitieministeriet om valresultatet på det sätt som 
ministeriet bestämmer. 
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Behandling  Föredragandens ändringar har beaktats i protokollet. 
  
 
Beslut  Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 

   
Redogörelse Enligt 143 l § i vallagen och justitieministeriets valanvisning: 
 

Varje kommunal centralvalnämnd ska vid ett sammanträde som börjar 
senast klockan 18 den tredje dagen efter valdagen fastställa det röstetal 
som respektive kandidat samt parti, valförbund och gemensamma lista 
sammanlagt har fått i kommunen vid välfärdsområdesvalet och utan 
dröjsmål, på det sätt som justitieministeriet bestämmer, meddela 
välfärdsområdesvalnämnden de på så sätt fastställda röstetalen och det 
totala antalet röster samt antalet ogiltiga röster som avgetts vid valet. 
 
Efter att ha mottagit ett meddelande enligt 1 mom. av samtliga kommunala 
centralvalnämnder ska välfärdsområdesvalnämnden utan dröjsmål 
fastställa resultatet i välfärdsområdesvalet med iakttagande av vad som i 
88–91 § föreskrivs om uträkning av jämförelsetal, lottning och 
bestämmande av valresultatet. 

Välfärdsområdesvalnämnden  

– räknar samman de röstetal som varje kandidat har fått inom hela 
välfärdsområdet,  

– utför eventuella lottningar i fall där röstetalen står lika,  

– beräknar jämförelsetal för kandidaterna,  

– utför eventuella lottningar i fall där jämförelsetalen står lika samt  

–fastställer resultatet av välfärdsområdesvalet i välfärdsområdet och  

– registrerar resultatet som färdigt i resultatuträkningssystemet.  

Det fastställda resultatet registreras i välfärdsområdesvalnämndens 
protokoll och följande rapporter skrivs ut från räkningssystemet som bilagor 
till protokollet:  

-RT14 Valdeltagande efter kön och röstningsområde  

-RT21 Kandidaternas röster, hela området  
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-RT23 Kandidaterna enligt jämförelsetal  

-RT25 Kandidaternas understöd gruppvis  

-RT26 Valda välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktiges ersättare per 
jämförelsetal  

-RT28 Kandidaternas röster per röstningsområde  

-RT29 Kandidaternas röster gruppvis  

-RT32 Gruppernas framgång och förändring jämfört med föregående val  

-RT33 Gruppernas framgång och förändring jämfört med föregående val 
kommunvis  

-RT91 Ogiltiga röstsedlar kommunvis. 

Välfärdsområdesvalnämnden ska utan dröjsmål så snart valresultatet 
fastställts: 

1) offentliggöra protokollet med valresultatet tillsammans med 
besvärsanvisning för en tid av sju dagar på det sätt som 
välfärdsområdets tillkännagivanden görs kända, (eftersom 113 § om 
välfärdsområdets tillkännagivanden i lagen om välfärdsområden träder i 
kraft först den 1 mars 2022, offentliggörs protokollet med tillämpning av 
14 § i införandelagen på välfärdsområdets temporära beredningsorgans 
webbplats och vid behov på något annat sätt som överenskommits 
mellan välfärdsområdesvalnämnden och det temporära 
beredningsorganet) 

2) lämna välfärdsområdets temporära beredningsorgan en förteckning 
över dem som blivit valda till fullmäktige och deras ersättare och 
tillkännage förteckningen på det sätt som välfärdsområdets 
tillkännagivanden görs kända, 

3) underrätta justitieministeriet om valresultatet på det sätt som 
ministeriet bestämmer. 
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364/02.05.02/2021 
   
   

 
 

Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: § 1 och § 2 
 
Förbud mot sökande av ändring 
 
I ovannämnda beslut som endast gäller beredning eller verkställighet får ändring inte sökas enligt 141 
§ i lagen om välfärdsområden. 
 
 
 

Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: § 3 
 

Besvärsanvisning till Helsingfors förvaltningsdomstol 
 
 
Ändring i ett beslut genom vilket valresultatet har fastställts får sökas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol.  
 
Besvär ska anföras inom 14 dagar från det att valresultatet har offentliggjorts.  
 
Besvär får anföras av var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker. Besvär får på den grunden att 
beslutet strider mot lag anföras av den som varit uppställd som kandidat vid valet och av varje parti 
och gemensam lista som ingett en kandidatansökan.  

Dessutom får beslutet på den grunden att valet har skett i oriktig ordning och att detta har kunnat 
inverka på valresultatet överklagas av 

1) varje röstberättigad person inom välfärdsområdet eller kommunen i fråga, 

2) välfärdsområdesmedlemmarna. 

I besvärsskriften ska uppges  
- kontaktuppgifter för ändringssökanden eller den som avfattat besvärsskriften (namn, 
boendekommun, postadress och telefonnummer under tjänstetid),  
– det beslut i vilket ändring söks,  
- till vilka delar beslutet överklagas och de ändringar som yrkas i beslutet samt grunderna för 
yrkandena.  
 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden eller av den som avfattat besvärsskriften.  
Till besvärsskriften ska fogas  
- det beslut som överklagas, i original eller som kopia  
- intyg över dagen för delfåendet.  
 
Besvären ska under tjänstetid före besvärstidens utgång tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol på 
adressen nedan. Anlitas posten ska besvärsskriften avsändas i så god tid att den hinner fram innan 
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besvärstiden tar slut. Besvärsskriften kan också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden på 
avsändarens eget ansvar.  
 
Helsingfors förvaltningsdomstols adress/kontaktuppgifter är:  
 
Helsingfors förvaltningsdomstol  
Sörnäsgatan 1  
00580 Helsingfors  
Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån–fre kl. 8.00–16.15)  
E-post helsinki.hao(at)oikeus.fi  
Fax 029 56 42079  
Växel 029 56 42000 


