Svar på skriftligt spörsmål SSS 2/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om tillgodoseendet av rösträtten under beväringstjänsten
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 2/2019 rd undertecknat av riksdagsledamot Petri Honkonen /cent m.fl.:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att den rösträtt som avses i 14 § 1 mom. i grundlagen även ska kunna tillgodoses för finska medborgare som fullgör beväringstjänst?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Försvarsmakten uppmuntrar beväringar att utnyttja sin grundlagsfästa rösträtt och rätt till inflytande genom att aktivt informera om möjligheterna att rösta. Beroende på försvarsmaktens
lagstadgade uppgifter kan inte ett förbands alla beväringar vara på veckoslutsledighet eller permission samtidigt. Därför kan beväringarna inte nödvändigtvis helt fritt välja vilken dag de röstar.
För alla beväringar säkerställs dock möjlighet att rösta på förhand eller på den egentliga valdagen.
Om en beväring är på permission på den egentliga valdagen, kan beväringen då rösta på ett röstningsställe på sin hemort. Om en beväring i sin tur har förordnats exempelvis till en handräckningsgrupp eller ett tjänsteuppdrag på den egentliga valdagen, ska beväringen ges möjlighet att
rösta på förhand.
Inför varje val ger Huvudstaben förbanden en särskild order om valarrangemangen inom Försvarsmakten. Dessutom skickas ordern även till riksdagens justitieombudsman för kännedom.
Baserat på ordern vidtar förbanden praktiska åtgärder för att tillgodose rösträtten. Åtgärderna omfattar bland annat aktiv information om möjligheten att rösta på förhand, närmaste förhandsröstningsställen och röstningsställenas öppettider samt om hur röstning i praktiken sker. De flesta
förband ordnar även transporter till förhandsröstningsställen. Vid behov kan Försvarsmakten även
genomföra specialarrangemang om det till exempel inte är möjligt att genom normala arrangemang tillgodose rösträtten för en beväring som har permissionsförbud.
Huvudstaben gav ovannämnda order även inför riksdagsvalet våren 2019. Utifrån uppgifter från
Kajanalands brigad vidtog brigaden åtgärder enligt ordern. Vare sig Försvarsministeriet eller Huvudstaben har fått kännedom om situationer där beväringar inte har haft möjlighet att utöva rösträtt.
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