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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 5 och 11 § i vallagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att vallagen 
ändras så att det på fastlandet finns 12 val-
kretsar i stället för nuvarande 14. Det föreslås 
att nuvarande Kymmene valkrets och Södra 
Savolax valkrets slås samman till att bilda 
Sydöstra Finlands valkrets samt att Norra 
Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets 
slås samman till att bilda Savolax-Karelens 
valkrets. 

I de andra valkretsarna på fastlandet och i 
landskapet Ålands valkrets föreslås inga änd-
ringar. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
att den nya valkretsindelningen tillämpas för 
första gången vid riksdagsvalet 2015. Euro-
paparlamentsvalet år 2014 ska alltså fortsätt-
ningsvis förrättas med iakttagande av den 
nuvarande valkretsindelningen. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Allmänt 

De centrala principerna för det finska val-
systemet ingår i grundlagen. Enligt 24 § i 
grundlagen består riksdagen av tvåhundra 
riksdagsledamöter, som väljs för fyra år åt 
gången. 

Enligt 25 § i grundlagen väljs riksdagsle-
damöterna genom direkta, proportionella och 
hemliga val. Alla röstberättigade har lika 
rösträtt vid val. För riksdagsval är landet med 
beaktande av antalet finska medborgare inde-
lat i minst tolv och högst aderton valkretsar. 
Utöver detta bildar landskapet Åland en egen 
valkrets för val av en riksdagsledamot. 

Enligt 25 § 4 mom. i grundlagen utfärdas 
närmare bestämmelser om valkretsarna ge-
nom lag. Bestämmelser om valkretsarna 
finns för närvarande i 5 § i vallagen 
(714/1998). 

Vid riksdagsval får väljarna rösta inom sin 
egen valkrets som fastställs enligt väljarens 
hem- eller folkbokföringskommun och riks-
dagsledamöterna väljs separat från var och en 
valkrets. 

Det proportionella valsättet och indelning-
en i valkretsar infördes i Finland genom 1906 
års lantdagsordning och vallag. Enligt lant-
dagsordningen skulle landet vara indelat i 
minst tolv och högst aderton valkretsar. Vid 
det första lantdagsvalet som förrättades 1907 
fanns det 16 valkretsar. 

Enligt 5 § i vallagen finns det för närvaran-
de 14 valkretsar på fastlandet. Fördelningen 
av riksdagsmandaten mellan valkretsarna på 
fastlandet verkställs enligt 6 § i vallagen på 
grundval av antalet finska medborgare som 
bor i valkretsen. 

Valsättet vid riksdagsval syftar till att för-
verkliga dels politisk proportionalitet och 
dels regional representativitet. Politisk pro-
portionalitet innebär att varje politisk gruppe-
ring ska få så många riksdagsmandat som 
dess understöd i valet förutsätter. Regional 
representativitet (regional proportionalitet) 
innebär att riksdagsledamöterna ska repre-
sentera landets olika regioner. Avsikten med 
indelningen i valkretsar är att garantera den 
regionala representativiteten.  

Om valkretsarna är små blir riksdagens 
sammansättning regionalt representativ, men 
den politiska proportionaliteten förverkligas 
sämre, eftersom den så kallade dolda röst-
spärren i valkretsarna är hög. Däremot om 
valkretsarna är stora, dvs. det väljs ett stort 
antal riksdagsledamöter från var och en val-
krets, motsvarar fördelningen av riksdags-
mandaten bättre partiernas understöd i hela 
landet, men den regionala representativiteten 
i riksdagen kan bli sämre. 
 
2  Utredningar om möjl igheterna 

att  förbättra proport ional i teten 

Sedan 1906 års valreform har det pågått en 
diskussion om hur proportionaliteten vid 
riksdagsval förverkligas i praktiken. År 1998 
förutsatte riksdagen i två repriser att reger-
ingen utreder proportionalitetsproblemen vid 
riksdagsval och vid behov bereder sådana 
ändringar i vallagstiftningen som dels stärker 
proportionaliteten och dels förhindrar en 
splittring av det politiska fältet (RSv 89/1998 
rd och RSv 262/1998 rd). 

Grundlagstutskottet anser det vara viktigt 
att den politiska och den regionala proportio-
naliteten förverkligas vid riksdagsval och att 
en bättre genomförd proportionalitet kan bi-
dra till att förbättra politikens trovärdighet 
och öka medborgarnas intresse för valen 
(GrUB 5/1998 rd och GrUB 10/1998 rd). 

Under statsminister Paavo Lipponens II re-
gering utreddes frågan om det proportionella 
valsättet av Valkommissionen 2000 (KB 
2001:8) och under statsminister Matti Van-
hanens II regering av Demokrati 2007 -
kommittén (KB 2005:1). 

Under Matti Vanhanens II regering dryfta-
de valområdeskommissionen frågan om revi-
dering av riksdagsvalsystemet i enlighet med 
regeringsprogrammet (KB 2008:2). Utifrån 
valområdeskommissionens förslag överläm-
nade regeringen till riksdagen en proposition 
med förslag till lagar om ändring av 25 § i 
Finlands grundlag samt vallagen och 9 § i 
partilagen (RP 7/2010 rd). I propositionen fö-
reslogs att riksdagsvalsystemet revideras så 
att valkretsarna för uträkning av valresultatet 
bildar ett valområde som omfattar hela lan-
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det. De röster som varje parti och andra kan-
didatuppställare har fått i samtliga valkretsar 
skulle räknas samman och antalet riksdags-
mandat skulle fastställas på basis av det rös-
tetal som kandidatuppställaren har fått i hela 
landet. Kandidatuppställarna skulle få riks-
dagsmandat i valkretsarna i samma förhål-
lande som de får röster i respektive valkrets. 
I propositionen föreslogs dessutom att det 
skulle införas en landsomfattande tre pro-
cents röstspärr. Det föreslogs att partierna 
inte längre skulle få ingå valförbund inför 
riksdagsval. Det föreslogs inga ändringar i 
den nuvarande valkretsindelningen. Riksda-
gen förkastade förslaget den 7 oktober 2011. 
 
3  Bedömning av nuläget  

Antalet riksdagsledamöter som väljs från 
en valkrets bestäms på basis av antalet i Fin-
land bosatta finska medborgare som hör till 
valkretsen. Det finns stora variationer i val-
kretsarnas invånarantal. Exempelvis vid 2011 
års riksdagsval valdes 35 riksdagsledamöter 
från den största valkretsen, dvs. Nylands val-
krets, medan sex ledamöter valdes från Norra 
Karelens respektive Södra Savolax valkret-
sar. Till följd av skillnaderna i valkretsarnas 
storlek varierar de dolda röstspärrarna avse-
värt. Från valkretsarna enligt den ursprungli-
ga 1906 års lagstiftning valdes 10 - 17 leda-
möter med undantag av tre fall: Från Nylands 
valkrets valdes 23 ledamöter, från den norra 
valkretsen i Uleåborg valdes sex ledamöter 
och från Lapplands valkrets en ledamot. 

Med en dold röstspärr avses den beräknade 
andel av rösterna i en viss valkrets som ett 
parti eller en annan kandidatuppställare mås-
te få för att få minst en kandidat invald. Ex-
empelvis i Nylands valkrets räcker det kal-
kylmässigt med en under tre procents andel 
av hela valkretsens röster för ett riksdags-
mandat, medan en kandidatuppställare i Söd-
ra Savolax valkrets måste få en andel på ca 
14 procent av rösterna för ett mandat. I prak-
tiken har det dock vanligen räckt med en litet 
mindre andel av rösterna än den beräknade 
dolda röstspärren. Till exempel vid riksdags-
valet 2011 var röstspärren i Södra Savolax 
valkrets, varifrån sex ledamöter valdes, ca 12 
procent och i Nylands valkrets, varifrån 35 
ledamöter valdes, ca 2,5 procent.  

Det nuvarande valsättet tryggar bra den re-
gionala representativiteten i riksdagen, men 
den politiska proportionaliteten vid riks-
dagsval förverkligas inte på bästa möjliga 
sätt. Variationerna i valkretsarnas storlek an-
ses försätta väljarna i små och stora valkret-
sar i en ojämlik ställning. Som exempel kan 
nämnas att en röst för ett så kallat litet parti i 
en liten valkrets ger en klart sämre möjlighet 
att få kandidaten invald än en röst för samma 
parti i en stor valkrets. I små valkretsar är det 
därför ändamålsenligt för små och medelsto-
ra partier att ingå valförbund. I de senaste va-
len har dock även stora partier ingått valför-
bund i de minsta valkretsarna. 
 
4  Målsättningar 

Proportionaliteten vid riksdagsval ska för-
bättras genom att utjämna storleksskillnader-
na mellan valkretsarna. Genom att slå sam-
man de nuvarande Kymmene valkrets och 
Södra Savolax valkrets till att bilda Sydöstra 
Finlands valkrets samt Norra Savolax val-
krets och Norra Karelens valkrets till att bil-
da Savolax-Karelens, skulle den dolda röst-
spärren i de nya valkretsarna vara betydligt 
lägre än i de nuvarande valkretsarna.  Genom 
den föreslagna ändringen skulle röstspärren i 
de nya valkretsarna vara ungefär på samma 
nivå som i de flesta andra valkretsarna. 
 
5  Proposit ionens konsekvenser 

Förslaget skulle förbättra den politiska 
proportionaliteten vid riksdagsval. Enligt be-
folkningssituationen den 31 juli 2012 skulle 
den dolda röstspärren i den föreslagna Syd-
östra Finlands valkrets ha varit 5,6 procent 
och i Savolax-Karelens valkrets 5,9 procent. 

Fördelningen av riksdagsmandaten i enlig-
het med 6 § i vallagen mellan de föreslagna 
valkretsarna skulle enligt befolkningssitua-
tionen i slutet av juli 2012 vara enligt följan-
de:  
 
Valkrets Mandatantal Dold röstspärr 

Helsingfors 21 4,6 

Nyland 35 2,8 
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Egentliga Finland 17 5,6 

Satakunta 9 10,0 

Tavastland 14 6,7 

Birkaland 18 5,3 

Sydöstra Finland 17 5,6 

Savolax-Karelen 16 5,9 

Vasa 17 5,6 

Mellersta Finland 10 9,1 

Uleåborg 18 5,3 

Lappland 7 12,5 

Totalt 199  

 
 

Propositionen har inga betydliga ekono-
miska verkningar. Antalet valkretsnämnder 
skulle minskas med två, men å andra sidan 
skulle till exempel avståndet för transporten 
av röstsedlar från kommunerna till valkrets-
nämnderna förlängas i synnerhet i nuvarande 
Norra Karelens valkrets och Kymmene val-
krets. 
 
6  Beredningen av ärendet  

Enligt regeringsprogrammet för Jyrki Ka-
tainens regering skulle det före utgången av 
år 2011 beredas en regeringsproposition med 
förslag till ändring av vallagen före riksdags-
valet 2015 så att valkretsarnas storlek i för-
hållande till nuläget är jämnare på ett sätt 
som klart förbättrar proportionaliteten. 

Justitieministeriet tillsatte den 4 oktober 
2011 en politisk arbetsgrupp för att bereda ett 
förslag till ändring av valkretsindelningen 
enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet. 
Arbetsgruppen beslöt den 29 december 2011 
att överföra ärendet till att avgöras av reger-
ingspartiernas ordförande. Den 7 mars 2012 
kom ordförandena överens om att förbättra 
proportionaliteten vid riksdagsval genom att 
slå samman nuvarande Kymmene valkrets 

och Södra Savolax valkrets samt Norra Savo-
lax valkrets och Norra Karelens valkrets. Ef-
ter reformen skulle det finnas 12 valkretsar 
på fastlandet. 

Justitieministeriet sände propositionsför-
slaget på remiss till de registrerade partierna, 
finansministeriet, Finlands Kommunförbund, 
landskapsförbunden, Kymmene, Södra Savo-
lax, Norra Savolax och Norra Karelens val-
kretsnämnder samt Valforskningskonsortiu-
met.  

Många av remissinstanserna ansåg att en 
totalreform av riksdagsvalsystemet bör bere-
das och genomföras enligt den valområdes-
modell som riksdagen förkastade på hösten 
2011.  

Bland riksdagspartierna understöddes för-
slaget om ändring av valkretsindelningen av 
regeringspartierna, medan Centern i Finland 
och Sannfinländarna motsatte sig förslaget.  

Södra Karelens förbund meddelade att det 
inte motsätter sig sammanslagningen av 
Kymmne och Södra Savolax valkretsar. Söd-
ra Savolax landskapsförbund ansåg det vara 
problematiskt om riksdagsval förrättas till-
sammans med Södra Karelen och Kymme-
nedalen, medan det praktiska regionutveck-
lingssamarbetet och intressebevakningen 
sker i huvudsak med Norra Savolax och Nor-
ra Karelen.  Kymmenedalens förbund ansåg 
att Kymmene valkrets som består av lands-
kaperna Kymmenedalen och Södra Karelen 
ska bevaras som det är. Norra Karelens land-
skapsförbund ansåg att det med tanke på Öst-
ra Finland som en helhet skulle vara ett na-
turligare alternativ att slå samman Norra Ka-
relens, Norra Savolax och Södra Savolax 
landskap till att bilda en valkrets än att slå 
samman Södra Savolax och Kymmene val-
kretsar.  

I begäran av utlåtande var namnet på val-
kretsen som bildas av Kymmene och Södra 
Savolax valkretsar Saimens valkrets. I vissa 
utlåtanden motsatte man sig namnet (Centern 
i Finland, Gröna förbundet, Kymmenedalens 
förbund), eftersom detta namn inte beskriver 
den nya valkretsen som en geografisk helhet.  
Det ansågs att Sydöstra Finlands valkrets el-
ler Kymmene-Saimens valkrets (Gröna för-
bundet, Kymmenedalens fördund, Södra Ka-
relens förbund) skulle vara ett lämpligare 
namn.  Å andra sidan ansåg Södra Karelens 
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landskapsförbund och Södra Savolax val-
kretsnämnd att Saimen skulle vara ett bra 
namn på valkretsen, eftersom Saimen är väl-

känd och beskriver bra regionens styrkor och 
särdrag. 

Propositionen har beretts vid justitiemini-
steriet. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

5 § Valkretsar vid riksdagsval. I proposi-
tionen föreslås att 5 § i vallagen ändras så att 
de nuvarande Kymmene valkrets och Södra 
Savolax valkrets slås samman till att bilda 
Sydöstra Finlands valkrets samt att Norra 
Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets 
slås samman till att bilda Savolax-Karelens 
valkrets. 

Med det föreslagna namnet Savolax-
Karelens valkrets hänvisas det till att valkret-
sen består av de i lagen om landskapsindel-
ning (1159/1997) avsedda funktionellt-
ekonomiska landskapen Norra Savolax och 
Norra Karelen. Den nya valkretsen, som bil-
das av tre landskap med rätt olika namn 
(Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Sa-
volax), föreslås heta Sydöstra Finlands val-
krets enligt valkretsens geografiska gränser. 

11 § Valkretsnämnd. Det föreslås att be-
stämmelserna i 11 § 3 mom. i vallagen om 
sammanträdesplatserna för valkretsarna som 
ska slås samman stryks och ersätts med 
sammanträdesplatserna för de nya valkret-
sarna, så att Sydöstra Finlands valkretsnämnd 
sammanträder i S:t Michel och Savolax-
Karelens valkretsnämnd i Kuopio. Både S:t 
Michel och Kuopio är sammanträdesstäder 
också enligt den gällande lagen och har haft 
denna ställning redan sedan lantdagsvalet 
1907. 
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så att den kan 
tillämpas vid följande riksdagsval som förrät-
tas år 2015. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag  

om ändring av 5 och 11 § i vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vallagen (714/1998) 5 och 11 §, sådana de lyder, 5 § i lag 1035/2010 och 11 § så-

dan den lyder i lag 1404/2009, som följer: 
 

5 §  

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående 
från landskapsindelningen i följande valkret-
sar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, 
Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjun-
deå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Rau-
mo, Sastmola, Siikainen, Säkylä och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, 
Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Asikkala, Forssa, Hartola, 
Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hump-
pila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, Kärkö-
lä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, Pada-

sjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tavaste-
hus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänt-
tä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Punka-
laidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tam-
merfors, Tavastkyro, Urjala, Valkeakoski, 
Vesilahti, Virdois och Ylöjärvi, 

8) Sydöstra Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Enonkoski, Fred-
rikshamn, Heinävesi, Hirvensalmi, Iitti, Imat-
ra, Jorois, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkä-
lä, Mäntyharju, Nyslott, Parikkala, Pertun-
maa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Pyt-
tis, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruoko-
lahti, Savitaipale, S:t Michel, Sulkava, Suo-
menniemi, Taipalsaari, Villmanstrand och 
Virolahti,  

9) Savolax-Karelens valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Idensalmi, Ilomants, 
Joensuu, Juankoski, Juuka, Kaavi, Keitele, 
Kesälahti, Kitee, Kiuruvesi, Kontiolahti, Ku-
opio, Lapinlahti, Leppävirta, Lieksa, Liperi, 
Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Outokumpu, Pie-
lavesi, Polvijärvi, Rautalampi, Rautavaara, 
Rääkkylä, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjo-
ki, Tervo, Tohmajärvi, Tuusniemi, Valtimo, 
Varkaus, Vesanto och Vieremä, 

10) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Ilmajoki, Jakobstad, Jala-
sjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, Kauhajoki, 
Kauhava, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kris-
tinestad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Laihe-
la, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lestijärvi, 
Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Peder-
söre, Perho, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Storå, 
Toholampi, Töysä, Vasa, Vetil, Vimpeli, 
Vörå och Östermark, 
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11) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 
Äänekoski, 

12) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyryn-
salmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnä-
vä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii 
och Ylivieska, 

13) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 
 

11 §  

Valkretsnämnd 

Regionförvaltningsverket ska i god tid före 
riksdagsval i varje valkrets som nämns i 5 § 

tillsätta en valkretsnämnd. Dess mandatperi-
od varar till dess en ny nämnd är vald. 
Nämnden tillsätts av det regionförvaltnings-
verk inom vars område nämnden samman-
träder. 

Valkretsnämnden består av en ordförande, 
en vice ordförande och tre andra medlemmar 
samt fyra ersättare. Både medlemmarna och 
ersättarna ska i mån av möjlighet företräda 
de i partiregistret införda partier som vid fö-
regående riksdagsval ställt upp kandidater i 
valkretsen. En medlem eller ersättare som 
enligt en kandidatansökan som tillställts 
nämnden har uppställts som kandidat för ett 
parti eller en valmansförening kan inte delta i 
nämndens arbete vid valet i fråga. 

Helsingfors valkretsnämnd och Nylands 
valkretsnämnd sammanträder i Helsingfors, 
Egentliga Finlands valkretsnämnd i Åbo, Sa-
takunta valkretsnämnd i Björneborg, land-
skapet Ålands valkretsnämnd i Mariehamn, 
Tavastlands valkretsnämnd i Tavastehus, 
Birkalands valkretsnämnd i Tammerfors, 
Sydöstra Finlands valkretsnämnd i S:t Mi-
chel, Savolax-Karelens valkretsnämnd i Ku-
opio, Vasa valkretsnämnd i Vasa, Mellersta 
Finlands valkretsnämnd i Jyväskylä, Uleå-
borgs valkretsnämnd i Uleåborg och Lapp-
lands valkretsnämnd i Rovaniemi. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
Helsingfors den 4 oktober 2012 

 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag  

om ändring av 5 och 11 § i vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vallagen (714/1998) 5 och 11 §, sådana de lyder, 5 § i lag 1035/2010 och 11 § så-

dan den lyder i lag 1404/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående från 
landskapsindelningen i följande valkretsar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, 
Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjun-
deå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Rau-
mo, Sastmola, Siikainen, Säkylä och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, Fin-
ström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Asikkala, Forssa, Hartola, 
Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hump-
pila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, Kärkö-

5 §  

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående 
från landskapsindelningen i följande valkret-
sar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, 
Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjun-
deå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Rau-
mo, Sastmola, Siikainen, Säkylä och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, 
Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Asikkala, Forssa, Hartola, 
Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hump-
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lä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, Pada-
sjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tavaste-
hus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänt-
tä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Punka-
laidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tam-
merfors, Tavastkyro, Urjala, Valkeakoski, 
Vesilahti, Virdois och Ylöjärvi, 

8) Kymmene valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Fredrikshamn, Iitti, Imatra, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, Savi-
taipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Villman-
strand och Virolahti, 

9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pi-
eksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, 
Ristiina, S:t Michel och Sulkava, 

10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlah-
ti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, 
Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonka-
järvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Var-
kaus, Vesanto och Vieremä, 

11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Ilomants, Joensuu, Juu-
ka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääk-
kylä, Tohmajärvi och Valtimo, 

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Ilmajoki, Jakobstad, Jala-
sjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, Kauhajoki, 
Kauhava, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kris-
tinestad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Laihe-
la, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lestijärvi, 
Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersö-
re, Perho, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Storå, 
Toholampi, Töysä, Vasa, Vetil, Vimpeli, 
Vörå och Östermark, 

13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 

pila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, Kärkö-
lä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, Pada-
sjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tavaste-
hus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänt-
tä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Punka-
laidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tam-
merfors, Tavastkyro, Urjala, Valkeakoski, 
Vesilahti, Virdois och Ylöjärvi, 

8) Sydöstra Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Enonkoski, Fred-
rikshamn, Heinävesi, Hirvensalmi, Iitti, Imat-
ra, Jorois, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Mäntyharju, Nyslott, Parikkala, Pertunmaa, 
Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Pyttis, 
Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruokolahti, 
Savitaipale, S:t Michel, Sulkava, Suomenni-
emi, Taipalsaari, Villmanstrand och Virolah-
ti,  

9) Savolax-Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Ilomants, Jo-
ensuu, Juankoski, Juuka, Kaavi, Keitele, Ke-
sälahti, Kitee, Kiuruvesi, Kontiolahti, Kuo-
pio, Lapinlahti, Leppävirta, Lieksa, Liperi, 
Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Outokumpu, Pie-
lavesi, Polvijärvi, Rautalampi, Rautavaara, 
Rääkkylä, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, 
Tervo, Tohmajärvi, Tuusniemi, Valtimo, Var-
kaus, Vesanto och Vieremä, 

 
 
 
 
10) Vasa valkrets, till vilken hör följande 

kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Ilmajoki, Jakobstad, Jala-
sjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, Kauhajoki, 
Kauhava, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kris-
tinestad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Laihe-
la, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lestijärvi, 
Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Peder-
söre, Perho, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Storå, 
Toholampi, Töysä, Vasa, Vetil, Vimpeli, 
Vörå och Östermark, 

11) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
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Äänekoski, 
14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-

jande kommuner: Alavieska, Brahestad, Haa-
pajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, 
Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, Kii-
minki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Li-
mingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, 
Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, 
Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii och 
Ylivieska, 

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 
 

Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 
Äänekoski, 

12) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyryn-
salmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnä-
vä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii 
och Ylivieska, 

13) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 
 

 
11 § 

Valkretsnämnd 

Regionförvaltningsverket ska i god tid före 
riksdagsval i varje valkrets som nämns i 5 § 
tillsätta en valkretsnämnd. Dess mandatperiod 
varar till dess en ny nämnd är vald. Nämnden 
tillsätts av det regionförvaltningsverk inom 
vars område nämnden sammanträder. 

Valkretsnämnden består av ordförande, vice 
ordförande och tre andra medlemmar samt 
fyra ersättare. Både medlemmarna och ersät-
tarna ska i mån av möjlighet företräda de i 
partiregistret införda partier som vid föregå-
ende riksdagsval ställt upp kandidater i val-
kretsen. En medlem eller ersättare som enligt 
en kandidatansökan som tillställts nämnden 
har uppställts som kandidat för ett parti eller 
en valmansförening kan inte delta i nämndens 
arbete vid valet i fråga. 

Helsingfors valkretsnämnd och Nylands 
valkretsnämnd sammanträder i Helsingfors 
stad, Egentliga Finlands valkretsnämnd i Åbo 
stad, Satakunta valkretsnämnd i Björneborgs 
stad, landskapet Ålands valkretsnämnd i Ma-
riehamns stad, Tavastlands valkretsnämnd i 
Tavastehus stad, Birkalands valkretsnämnd i 
Tammerfors stad, Kymmene valkretsnämnd i 

11 §  

Valkretsnämnd 

Regionförvaltningsverket ska i god tid före 
riksdagsval i varje valkrets som nämns i 5 § 
tillsätta en valkretsnämnd. Dess mandatperi-
od varar till dess en ny nämnd är vald. 
Nämnden tillsätts av det regionförvaltnings-
verk inom vars område nämnden sammanträ-
der. 

Valkretsnämnden består av en ordförande, 
en vice ordförande och tre andra medlemmar 
samt fyra ersättare. Både medlemmarna och 
ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de 
i partiregistret införda partier som vid före-
gående riksdagsval ställt upp kandidater i 
valkretsen. En medlem eller ersättare som en-
ligt en kandidatansökan som tillställts nämn-
den har uppställts som kandidat för ett parti 
eller en valmansförening kan inte delta i 
nämndens arbete vid valet i fråga. 

Helsingfors valkretsnämnd och Nylands 
valkretsnämnd sammanträder i Helsingfors, 
Egentliga Finlands valkretsnämnd i Åbo, Sa-
takunta valkretsnämnd i Björneborgs, land-
skapet Ålands valkretsnämnd i Mariehamns, 
Tavastlands valkretsnämnd i Tavastehus, 
Birkalands valkretsnämnd i Tammerfors, 
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Kouvola stad, Södra Savolax valkretsnämnd i 
S:t Michels stad, Norra Savolax valkrets-
nämnd i Kuopio stad, Norra Karelens val-
kretsnämnd i Joensuu stad, Vasa valkrets-
nämnd i Vasa stad, Mellersta Finlands val-
kretsnämnd i Jyväskylä stad, Uleåborgs val-
kretsnämnd i Uleåborgs stad och Lapplands 
valkretsnämnd i Rovaniemi stad. 
 

Sydöstra Finlands valkretsnämnd i S:t Mi-
chels, Savolax-Karelens valkretsnämnd i Ku-
opio, Vasa valkretsnämnd i Vasa, Mellersta 
Finlands valkretsnämnd i Jyväskylä, Uleå-
borgs valkretsnämnd i Uleåborgs och Lapp-
lands valkretsnämnd i Rovaniemi. 
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