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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 25.11.2021 och sänts till medlemmarna. 
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§ 2 

Val av protokolljusterare 
 
Beslut Till protokolljusterare valdes Mikko Poutanen och Tiina Kujala. 
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Välfärdsområdesvalnämnden 30.11.2021 § 3 
 
 

§ 3 

Anställning av en sekreterare för välfärdsområdesvalnämnden 
 

Beredning och upplysningar: 
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala 
ext-fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

Förslag Ordförande Kari Kuusisto 
 

Välfärdsområdesvalnämnden beslutar 
 

1. anställa jurist Matti Aaltonen till sekreterare för 
välfärdsområdesvalnämnden och 

 
2. anställa förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala som 
ställföreträdande sekreterare för välfärdsområdesvalnämnden. 
 

Behandling Matti Aaltonen avlägsnade sig på grund av jäv medan ärendet 
behandlades (28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen). 

  
 
Beslut  Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 

   
 

Redogörelse Enligt 12 b § 3 mom. i vallagen anställer välfärdsområdesvalnämnden en 
sekreterare och eventuell annan personal. Sekreteraren är föredragande i 
nämnden och det vore bra om hen är förtrogen med eller kan göra sig 
förtrogen med bestämmelserna i vallagen. Enligt nämndens övervägande 
kan det finnas fler än en sekreterare. Med annan behövlig personal avses 
närmast biträdande administrativ personal. I praktiken sköter sekreteraren 
och den övriga personalen uppdraget som bisyssla. 
Justitieministeriet har gett anvisningar om att eftersom 
välfärdsområdesvalnämnden inte räknar rösterna torde behovet av 
personal inte vara särskilt stort. Välfärdsområdesvalnämnden kan i 
praktiken anställa vem som helst, till exempel personal som anlitas av de 
kommunala centralvalnämnderna eller valkretsnämnderna. 
 Det temporära beredningsorganet ska dock också förbereda sig på att 
ställa personer från sin egen personal som bisyssla till 
välfärdsområdesvalnämndens förfogande. 
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När sekreterarna har valts, ska deras kontaktuppgifter (e-postadress) 
meddelas till justitieministeriet på adressen vaalit@om.fi. 
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364/02.05.02/2021 
   
   
 

Välfärdsområdesvalnämnden 30.11.2021 § 4 
 
 

§ 4 

Välfärdsområdesvalnämndens uppgifter vid välfärdsområdesvalet 2022 
 
Beredning och upplysningar: 
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala 
ext-fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

Förslag Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 

Välfärdsområdesvalnämnden beslutar anteckna ärendet för kännedom. 
 
  
Beslut  Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 

 
 

 
Redogörelse En medlem i välfärdsområdesvalnämnden som ställs upp som kandidat i 

välfärdsområdesvalet, får inte delta i välfärdsområdesvalnämndens arbete 
i ifrågavarandeval. Förbudet träder i kraft så snart kandidatansökan för 
personen har lämnats in till välfärdsområdesvalnämnden. Inte heller 
valombudet för ett parti eller en valmansförening får vara medlem i 
välfärdsområdesvalnämnden. 
  
 
På välfärdsområdesvalnämndens medlemmar och ersättare tillämpas 
bestämmelserna om jäv enligt 27–30 § i förvaltningslagen. En jävig person 
får inte delta i eller vara närvarande vid handläggningen av ärendet. I 
praktiken innebär detta till exempel att en medlem i 
välfärdsområdesvalnämnden som är make eller maka till en kandidat i 
välfärdsområdesvalet, är jävig att delta i välfärdsområdesvalnämndens 
beslutsfattande. 
 
 
Välfärdsområdesval förrättas i huvuddrag på samma sätt som 
kommunalval, dock så att välfärdsområdesvalnämnden som en ny 
myndighet i stället för den kommunala centralvalnämnden sköter om 
uppgifterna som gäller kandidatuppställningen och fastställandet av 
valresultatet. Arbetsfördelningen mellan de olika valmyndigheterna vid 
välfärdsområdesval är därmed i huvuddrag följande: 
 
- De kommunala valmyndigheterna: 
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Den kommunala centralvalnämnden: 
- arrangemang för förhandsröstningen och röstningen på 
valdagen, 
- information om valet i kommunen, 
- granskning av förhandsröstningshandlingarna, 
- räkning av förhandsrösterna och kontrollräkning av rösterna 
på valdagen samt meddelande om fastställda röstetal via 
valdatasystemet till välfärdsområdesvalnämnden. 
 
Valförrättarna och valbestyrelserna: 
- förrättande av förhandsröstningen 
Valnämnderna: 
- förrättande av röstningen på valdagen och preliminär 
rösträkning. 

- Välfärdsområdesvalnämnden: 
o behandling av kandidatansökningarna samt upprättande av en 

sammanställning av kandidatlistorna och distribution av den till 
kommunerna inom välfärdsområdet, 

o fastställande av valresultatet på välfärdsområdets nivå 
(sammanräkning av de röstetal som kommunerna meddelat och 
eventuella lottningar). 

- Valkretsnämnderna har inga uppgifter i välfärdsområdesvalet. 
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§ 5 

Välfärdsområdesvalnämndens arvoden och ersättningar 
 
Beredning och upplysningar: 
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala 
ext-fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

 
Förslag Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 

Välfärdsområdesvalnämnden beslutar anteckna ärendet för kännedom. 
 
Beslut  Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 

   
Redogörelse Välfärdsområdets högsta beslutanderätt utövas av 

välfärdsområdesfullmäktige, vars ledamöter och ersättare väljs genom 
välfärdsområdesval. Valdagen för det första välfärdsområdesvalet är 
söndag 23.1.2022. Förhandsröstningen ordnas i Finland 12–18.1.2022 och 
utomlands 12–15.1.2022. Välfärdsområdesvalnämnderna fastställer 
valresultatet 26.1.2022. 

  
  Regionförvaltningsverket tillsatte 30.9.2021 (ESAVI/24236/2021) en 

välfärdsområdesvalnämnd för Västra Nyland. Valnämnden har till uppgift 
att fastställa kandidatuppställningen och fastställa valresultatet vid 
välfärdsområdesavtalet. 

 
  Räkningen av förhandsrösterna och kontrollräkningen av rösterna på 

valdagen utförs av den kommunala centralvalnämnden i varje kommun. 
Välfärdsområdesvalnämnden ska sammanslå kommunernas resultat till ett 
valresultat för hela välfärdsområdet och förordna de valda 
fullmäktigeledamöterna. 

 
  Enligt 10 § 2 mom. 7 punkten i lagen om genomförande av reformen av 

social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den 
lagstiftning som gäller reformen (616/2021, nedan införandelagen) ska det 
temporära beredningsorganet delta i ordnandet av det första 
välfärdsområdesvalet. Som ett led i ordnandet av valet ska det temporära 
organet se till att välfärdsområdesvalnämnden har tillräckligt administrativt 
stöd i sin verksamhet. 

 
  Välfärdsområdet svarar för kostnaderna för välfärdsområdesvalnämndens 

verksamhet. Kommunerna svarar liksom för närvarande för kostnaderna 
för de kommunala valmyndigheternas verksamhet. Enligt införandelagen 
ersätter staten kommunerna för kostnaderna för välfärdsområdesvalet. 

 
  Enligt 188 § 2 mom. i vallagen svarar välfärdsområdet för kostnaderna för 

välfärdsområdesvalnämnden, och till medlemmarna i 
välfärdsområdesvalnämnden betalas arvoden av välfärdsområdets medel. 
Engångsersättningen till välfärdsområdesvalnämndens ordförande har 
anpassats till arbetsmängden vid ordnandet av kommunalval och statliga 
val. Om nämnden anställer biträdande personal utanför välfärdsområdet, 
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ska arvoden också betalas till den personalen.  Arvodet ska vara av skälig 
storlek med beaktande av de arvodesnivåer som de kommunala 
centralvalnämnderna inom välfärdsområdet i genomsnitt iakttar. 

 
  Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 

beslutade vid sitt sammanträde 26.11.2021 § 7 om 
välfärdsområdesvalnämndens arvoden och ersättningar. Beslutet hade 
följande lydelse: 

 
  Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 
 

1. beslutade att en engångsersättning på 2 368 euro betalas till ordföranden för 
uppdraget som ordförande, 

 
2. beslutade att mötesarvodet till välfärdsområdesvalnämndens ordförande är 

355 euro och till medlemmarna 240 euro per möte, 
 

3. beslutade att man vid utbetalningen av ersättningar för skötseln av 
förtroendeuppdrag i övrigt iakttar den arvodes- och resestadga som det 
temporära beredningsorganet godkände 29.9.2021 § 32 och 

 
4. beslutade bemyndiga beredningsdirektören för uppgiftsområdet Förvaltning 

att med Esbo stad närmare avtala om ordnandet av de stödtjänster som 
välfärdsområdesvalnämnden behöver. 

 
§ 6 

Antalet fullmäktigeledamöter i välfärdsområdesvalet 2022, beslut om 
inlämnande av handlingar som hänför sig till kandidatuppställningen samt 
godkännande av valkungörelsen 
 

Beredning och upplysningar: 
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala 
ext-fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 

 
 

Förslag Välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen 
 

Välfärdsområdesvalnämnden beslutar 
 

1. att handlingar som gäller kandidatansökningar tas emot av 
välfärdsområdesvalnämndens sekreterare eller, om han är förhindrad, 
av en person som han utsett vid Esbo stads centralvalnämnds valbyrå, 
adress Kyrkträskvägen 4, 1 våningen, Esbo, vid följande tidpunkter: 

a. måndag 13.12.2021 kl. 10–18 och 
b. tisdag 14.12.2021 kl. 8–15.59 

 
2. godkänna valkungörelserna med följande innehåll, låta översätta 

kungörelsen också till svenska och utan dröjsmål publicera dem på 
webbplatsen för det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet. 
Kungörelsen sänds dessutom till justitieministeriet för publicering på 
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webbplatsen valfinland.fi och till centralvalnämnderna i kommunerna i 
Västra Nylands välfärdsområde för publicering på kommunernas 
webbplatser. 

 
VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMNDENS KUNGÖRELSE OM 
KANDIDATUPPSTÄLLNING 
 
Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som väljs och 
inlämnande av kandidatansökningar i Västra Nylands välfärdsområde. 
 
Antalet fullmäktigeledamöter som väljs 
I välfärdsområdesvalet som förrättas söndag 23.1.2022 väljs 79 
ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige för Västra Nylands 
välfärdsområde för mandattiden 1.3.2022–31.5.2025. Till ersättare för 
fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna 
från varje valförbund, parti och gemensam lista i välfärdsområdesvalet 
ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot 
som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför 
de gemensamma listorna har ingen ersättare. 
 
Kandidatuppställning 
Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening 
ska lämna in kandidatansökningarna och anmälningar om eventuella 
valförbund mellan partier och om gemensamma listor för 
valmansföreningar till välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands 
välfärdsområde senast tisdag 14.12.2021 före klockan 16.00. 
 
Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får ställa upp ett antal 
kandidater som är högst så stort som antalet fullmäktigeledamöter som 
ska utses vid valet multiplicerat med 1,25, det vill säga 98 i Västra 
Nylands välfärdsområde. 
 
Bestämmelser om innehållet i en kandidatansökan och i anmälningar 
om valförbund och gemensam lista finns i 143 h–143 k § i vallagen. 
Blanketter som behövs vid kandidatuppställningen finns tillgängliga 
bland annat på justitieministeriets webbplats www.valfinland.fi. 
 
Välfärdsområdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt 
sammanträde 20.12.2021. Valombuden ska vid behov komplettera 
eller rätta ovannämnda handlingar senast onsdag 22.12.2021 före 
klockan 16.00.  
 
Valombuden ska lämna in i 40 § i vallagen avsedda anmälningar om 
strykning av en kandidat och återtaganden av kandidatansökningar till 
välfärdsområdesvalnämnden senast torsdag 23.12.2021 före klockan 
10.00. 
 
 
Inlämnande av kandidatansökningar 
På välfärdsområdesvalnämndens vägnar tas ovannämnda handlingar 
emot av välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen eller 
av en person som han utsett. 
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Blanketterna för samtycke till kandidaturen ska lämnas in i original med 
underskrift i original. En elektronisk underskrift kan godkännas, om den 
kan verifieras på ett tillförlitligt sätt. Skannade eller kopierade 
underskrifter godkänns inte. 
 
Plats och besöksadress:  
Välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde c/o 
Esbo stads centralvalnämnds valbyrå, adress Kyrkträskvägen 4, 1 
våningen, Esbo. 
 
Tidpunkter: 

o måndag 13.12.2021 kl. 10–18 och 
o tisdag 14.12.2021 kl. 8–15.59 

 
Det är önskvärt att valombuden på förhand meddelar 
välfärdsområdesvalnämndens sekreterare sin ankomsttid senast 
8.12.2021 per telefon 040 636 8959 eller per e-post till 
matti.aaltonen@esbo.fi. Valombudet ska visa upp ett av polisen 
utfärdat giltigt identitetsbevis eller pass. 
 
Esbo 30.11.2021 
Välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde
  

 
Beslut  Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 
 
Redogörelse Enligt 34 § i vallagen ska den myndighet som behandlar 

kandidatansökningarna, det vill säga i välfärdsområdesvalet 
välfärdsområdesvalnämnden, vid det sammanträde som hålls senast den 
48 dagen före valdagen besluta till vem, vilka dagar och vid vilka klockslag 
samt var de för myndigheten avsedda kandidatansökningarna och andra 
handlingar som gäller kandidatuppställningen ska ges in.  

 
Vid välfärdsområdesvalet 2022 ska detta sammanträde därmed hållas 
senast 7.12.2021. 

 
En kungörelse ska utan dröjsmål avfattas om beslutet. Kungörelsen ska 
delges de valombud som partierna har uppgett och hållas tillgänglig i 
myndighetens sammanträdeslokal. Enligt 34 § i vallagen ska kungörelsen 
vid välfärdsområdesval offentliggöras på det sätt som välfärdsområdets 
tillkännagivanden görs kända. 
 Eftersom 113 § om välfärdsområdets tillkännagivanden i lagen om 
välfärdsområden träder i kraft först 1.3.2022, offentliggörs kungörelsen 
med tillämpning av 14 § i införandelagen på välfärdsområdets temporära 
beredningsorgans webbplats och vid behov också på något annat sätt som 
överenskommits mellan välfärdsområdesvalnämnden och det temporära 
beredningsorganet. Dessutom sänds kungörelsen till justitieministeriet, 
som publicerar den på webbplatsen valfinland.fi. 

 
Enligt 143 b § i vallagen ska välfärdsområdesvalnämnden kungöra hur 
många fullmäktigeledamöter som ska väljas i välfärdsområdet. 
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Kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras på det sätt som 
välfärdsområdets tillkännagivanden görs kända. Kungörelsen kan utfärdas 
i samband med den kungörelse som avses i 34 § 2 mom.  
 
Antalet fullmäktigeledamöter som väljs i varje välfärdsområde baseras på 
situationen i befolkningsdatasystemet 31.8.2021. 
 I välfärdsområdesvalet som förrättas söndag 23.1.2022 väljs 79 ledamöter 
till välfärdsområdesfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde för 
mandattiden 1.3.2022–31.5.2025. 
Ett partis, en gemensam listas eller en valmansförenings valombud ska ge 
in kandidatansökan till välfärdsområdesvalnämnden senast den 40 dagen 
före valdagen (14.12.2021) före klockan 16. 
 
Som en del av beredningen av välfärdsområdesvalet ordnar 
välfärdsområdesvalnämndens sekreterare för valombuden före 
ovannämnda tidsfrist ett informationsmöte om inlämnande av 
kandidatansökningar. 

 
 

 

Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: § 10, § 11 och § 13 
 
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 paragrafen: § 15 
 

Förbud mot sökande av ändring 
 
I ovannämnda beslut får ändring inte sökas särskilt (45 § i vallagen). 
 
 

Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: § 12 och § 14  
 

Anvisning om begäran om omprövning  
 
Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Rätt att begära omprövning 
 
Omprövning får begäras av: 
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och 
- välfärdsområdesmedlemmarna 
- ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar i fråga om beslut som gäller 

uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden. 
 
Tidsfrist för begäran om omprövning 
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En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Begäran om omprövning ska lämnas in till Esbo stads registratur senast under tidsfristens sista dag 
innan registraturen stänger.  
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid 
vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att 
meddelandet sändes, om inte något annat visas.  
 
En välfärdsområdesmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns 
tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för offentliggörandet av beslutet kan kontrolleras hos den 
som bereder beslutet. 
 
Dagen för delfåendet av beslutet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om sista 
dagen av tidsfristen för begäran om omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första 
maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får begäran om omprövning lämnas in den 
första vardagen därefter. 
 
Omprövningsmyndighet 
 
Den myndighet hos vilken omprövning begärs är välfärdsområdesvalnämnden. 
 
Inlämning av begäran om omprövning 

 
Besöksadress: Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 våningen 

Tjänstetid:  mån–fre kl. 8.00–15.45 

Postadress: Esbo stads registratur, PB 1 

 02070 ESBO STAD 

E-post: kirjaamo@espoo.fi 
Fax: +358 (0)9 8162 2495 

Växel: +358 (0)9 81621 

 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 
En begäran om omprövning ska avfattas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form. 
 
I begäran om omprövning ska uppges: 
- det beslut i vilket omprövning begärs 
- hurdan omprövning som begärs 
- på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt 
personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  
 
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
 



 
 
Välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands 
välfärdsområde 
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