Svar på skriftligt spörsmål SSS 61/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om bättre möjligheter för
utlandsfinländarna att rösta
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 61/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen/saml:
Vilka åtgärder tänker regeringen eventuellt vidta för att förbättra utlandsfinländarnas
möjligheter att rösta?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt 9 § i vallagen (714/1998) är förhandsröstningsställen de finska beskickningar och deras
verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet. Bestämmelsen gör det möjligt
att förrätta förhandsröstning förutom på beskickningen i respektive stat även på olika tillfälliga
verksamhetsställen runt om i stationeringslandet. I riksdagsvalet 2015 fanns det 233
förhandsröstningsställen utomlands i sammanlagt 89 stater. I de senaste valen har
utlandsfinländarnas röstningsaktivitet varit cirka 10–14 procent.
Justitieministeriet förhåller sig positivt till vidareutvecklingen av utlandsfinländarnas
röstningsmöjligheter. För vissa utlandsfinländare är avståndet till röstningsstället orimligt långt,
och därför kunde till exempel utlandsfinländarparlamentets förslag om att införa brevröstning
göra det lättare för många utlandsfinländare att rösta. I allmänna val i Finland kan man än så
länge inte rösta per brev, även om den möjligheten har diskuterats.
Justitieministeriet förhåller sig positivt till möjligheten för utlandsfinländare att rösta per brev,
även om ärendet är förknippat med vissa principiella och tekniska frågor som bör utredas.
Genomförandet av möjligheten kräver också resurser som tidigare inte har ingått i
statsfinansernas budgetramar.
Brevröstning har sedan 1990 använts i Finland vid rådgivande kommunala folkomröstningar
(lag 656/1990). I dem har brevröstning varit en mycket populär röstningsform: i allmänhet
röstar cirka 70–80 procent per brev.
I sitt ramförslag för 2017–2020 föreslår justitieministeriet för finansministeriet att anslag
beviljas för utveckling av brevröstning så att brevröstning kunde införas vid riksdagsvalet 2019.
Om anslaget införlivas i budgetramen kan justitieministeriet börja lagberedningen och
utvecklingen av datasystemen för införandet av brevröstning.
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