Svar på skriftligt spörsmål SSS 286/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om valsystemet
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 286/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Essayah /kd:
Genom hurdana åtgärder ämnar regeringen främja att demokratin, som har tryggats i
grundlagen, förverkligas i det finländska valsystemet samt säkerställa att alla röstberättigade faktiskt har lika rösträtt och
ämnar regeringen främja att ett system med utjämningsmandat tas i bruk som en del av
det finländska valsystemet?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Vid justitieministeriet är man medveten om de utvecklingsbehov som gäller förbättringen av proportionaliteten i valsystemet. Under den förra regeringsperioden
stiftades en lag om ändring av vallagen (271/2013) och i den slogs Kymmene
valkrets och Södra Savolax valkrets samman till Sydöstra Finlands valkrets samt
Norra Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets till Savolax-Karelens valkrets. Den nya valkretsindelningen tillämpades första gången i riksdagsvalet
2015.
Under den förra regeringsperioden överlämnades också en proposition med förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd). Enligt propositionen skulle det i landet finnas minst nio och högst tolv valkretsar, medan
antalet valkretsar enligt den gällande grundlagen är minst tolv och högst aderton.
Den förra riksdagen beslutade godkänna propositionen att vila till nästa riksmöte.
Den nuvarande riksdagen förkastade dock förslaget den 23 oktober 2015 (RSk
14/2015 rd). Samtidigt godkände riksdagen följande uttalande:
”Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk beredning inleds för att utveckla vårt
valsystem och se över vallagstiftningen. I beredningen ska grundlagsutskottets
ståndpunkter beaktas. Riksdagen understryker att beredningen ska vara öppen för
insyn och att den bör gå ut på att förutsättningslöst och i ett brett perspektiv undersöka olika alternativ för att få valsystemet att fungera på bästa sätt och höja
valdeltagandet, förbättra proportionaliteten vid val, sänka den så kallade dolda
röstspärren och säkra den regionala representativiteten.”
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Justitieministeriet avser att under den här mandatperioden inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för beredningen för att utveckla valsystemet och se över vallagstiftningen i enlighet med riksdagens uttalande.

Helsingfors 6.7.2017
Justitieminister Antti Häkkänen

