
Helsingfors stads deltagande budgetering 

1. Det lättaste sättet att komma direkt att rösta hittar du på framsidan genom antingen klicka på den 

brons-gröna bannern överst på sidan, eller genom att välja ”Helsingfors stads deltagande 

budgetering”. 

 

2. Programmet ber dig verifiera din identitet innan röstningen. En vuxen kan identifiera sig med sina 

bankkoder eller ett mobilcertifikat; en skolelev i klasserna 6–9 kan använda sin Wilma ID för 

identifikation.  

 

3. Klicka knappen för den identifikationsmetod du vill använda och följ instruktionerna. Efter lyckad 

identifikation du klicka på ”Fortsätt till tjänsten”. Tjänsten kontrollerar automatiskt din ålder och 

din hemort för att säkerställa rösträtten. 

 

4. Efter detta ombes du godkänna tjänstens användningsvillkor. Klicka på Godkänn användarvillkor.  

 

5. Efter det här ombes du välja det stordistrikt du vill rösta i. Programmet föreslår som standard ditt 

postnummers stordistrikt, men du kan om du vill ändra på röstningsområdet i rullgardinsmenyn. 

 

6. Efter ditt val visas det stordistrikt du valt och dessutom hela Helsingfors röstningsområde, inom 

vilket alla kan rösta oberoende av stordistrikt. 

 

7. Fortsätt till röstningen genom att klicka på endera rutan. För Helsingfors stads deltagande 

budgetering kan du rösta på så många planer som det finns utrymme för i områdets budget. Om 

budgeten är till exempel 450 000 euro, kan du rösta på två 200 000 euros projekt och ett 30 000 

euros projekt (totalt 430 000 euro). Planer väljs till röstningskorgen genom att klicka på ikonen för 

val. 

 

8. I rutan i den övre delen av skärmen ser du en lista på de planer du valt samt en balk som berättar 

för dig hur stor del av budgeten du redan använt. Du behöver inte använda hela budgeten.  

 

9. När du är nöjd med dina val, klicka på ”Bekräfta valet”. Efter det är bekräftas ännu din röst genom 

att klicka på ”Bekräfta” i rutan som poppar up. 

 

10. I den övre balken syns ett meddelande när din röst bekräftats. Klicka på ”Tillbaka till listan över 

röstningsområden” för att gå tillbaka till den föregående vyn. 

 

11. I listan visar meddelandet i grönt, ”Röstning slutförd”, att du redan röstat. Nu kan du flytta till nästa 

område för att rösta. Röstningen sker på samma sätt. 

 

Krutbudgeten: 

Om du är en ung på årskurs 6–9, kan du dessutom rösta inom ditt eget Krutområde. Gå till 

Krutomröstningen från framsidan. 

1. Det lättaste sättet att komma åt att rösta är genom att på framsidan klicka på texten ”Krutbudget 

för unga”. 

 

2. Programmet ber dig verifiera din identitet innan röstningen med din Wilma ID. Mata in dina Wilma-

inloggningsuppgifter enligt anvisningarna. Om du glömt ditt lösenord kan du be om ett nytt på 

adressen https://wilma.edu.hel.fi. 

 

 

3. Tjänsten flyttar dig efter inloggningen automatiskt till att rösta inom ditt eget Krutområde. Ditt 

Krutområde fastställs enligt den skola du studerar i. 

 

https://wilma.edu.hel.fi/


4.  Du har ett visst antal röster för Krutbudgeten, 1–3 beroende på ditt område. Ditt antal röster är 

alltid samma, oberoende av kostnadsbedömningen för förslagen. När du använt alla dina röster, 

klicka på knappen ”Bekräfta val”. Efter detta ska du ännu trycka på knappen ”Bekräfta”.  

 

 


