Tiedotusvälineille
JULKAISUVAPAA
Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat ja kuntajohtajat kokoontuivat 2.2.2018 keskustelemaan
ehdotetusta maakuntavaalien vaalipiirijaosta ja sen aiheuttamasta uhasta alueellisen demokratian
kannalta. Tapaamisen tuloksena 17 kansanedustajaa ja 23 kuntajohtajaa antoivat yhteisen julkilausuman.

JULKILAUSUMA
5.2.2018

Me allekirjoittaneet, Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat ja sen alueella sijaitsevien kuntien johtajat
kiinnitämme huomiota maakuntalakiluonnokseen, jossa esitetään Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien
yhdistämistä maakuntavaalien osalta. Pelkäämme, että toteutuessaan Uudenmaan maakunnan
määritteleminen yhdeksi vaalipiiriksi vaarantaa alueellisen edustuksellisuuden maakunnallisessa
päätöksenteossa ja aiheuttaa sen myötä demokratiavajeen.
Maakuntauudistuksessa lähdetään siitä, että jokainen 18 maakunnasta muodostaa yhden vaalipiirin.
Uudellamaalla se merkitsisi maan kahden suurimman vaalipiirin yhdistämistä Helsingin vaalipiirissä asuu
noin 650 000 asukasta ja Uudenmaan vaalipiirissä noin 1 000 000 asukasta. Tämä johtaa siihen, että kynnys
päästä maakuntavaltuuston jäseneksi on poikkeuksellisen korkea Helsingin ulkopuolella asuvien
ehdokkaiden kohdalla. Myös ehdokkaiden keskimääräiset kampanjakustannukset nousevat merkittävästi
nykyiseen verrattuna.
Maakuntavaltuusto käyttää tulevassa maakunnassa suurta valtaa. Varsinkin ensimmäinen
maakuntavaltuusto tekee maakunnan toiminnan ja talouden kannalta erittäin merkittäviä päätöksiä ja siinä
päätöksenteossa alueellinen edustavuus on kriittisen tärkeää. Asia ei ole demokratian ja
läheisyysperiaatteen näkökulmasta vähäpätöinen. Maakuntalakiin tulisikin tehdä tältä osin korjaus ennen
sen hyväksymistä eduskunnassa. Esitämme, että Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirit säilytetään
maakuntavaalien yhteydessä kahtena sisäisenä vaalipiirinä.
Tämä julkilausuma on laadittu Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajien ja kuntajohtajien yhteisessä
tapaamisessa.

Kansanedustajat:
Anders Adlercreutz (RKP), Arja Juvonen (PS), Johanna Karimäki (VIHR), Jyrki Kasvi (VIHR), Antero Laukkanen
(KD), Eero Lehti (KOK), Leena Meri (PS), Outi Mäkelä (KOK), Mikaela Nylander (RKP), Veronica Rehn-Kivi
(RKP), Joona Räsänen (SDP), Kari Tolvanen (KOK), Eerikki Viljanen (KESK), Thomas Blomqvist (RKP), Elina
Lepomäki (KOK), Jani Toivola (VIHR), Pia Kauma (KOK)
Kaupungin- ja kunnanjohtajat:
Tarmo Aarnio, Kirkkonummi, Kimmo Behm, Nurmijärvi, Jarl Boström, Inkoo, Mikael Grannas, Sipoo, Hannu
Haukkasalo, Pornainen, Tiina Heikka, Lapinjärvi, Juha-Pekka Isotupa, Siuntio, Harri Lipasti, Tuusula, Marko
Järvenpää, Karkkila, Esko Kairesalo, Mäntsälä, Jan D. Oker-Blom, Loviisa, Antti Peltola (vt), Järvenpää, Jouni
Martikainen, Askola, Christoffer Masar, Kauniainen, Jyrki Mattila, Hyvinkää, Juha Myyryläinen, Pukkila, Sami
Miettinen, Vihti, Kirsi Rontu, Kerava, Sabah Samaletdin, Myrskylä, Ragnar Lundqvist, Raasepori, Mika Sivula,
Lohja, Denis Strandell, Hanko, Jukka-Pekka Ujula, Porvoo

DEKLARATION
2.2.2018

Vi undertecknade riksdagsledamöter i Nylands valkrets och direktörer i landskapet Nylands kommuner
fäster uppmärksamhet vid utkastet till landskapslag där det föreslås att Helsingfors och Nylands valkretsar
ska sammanslås beträffande landskapsvalet. Vi befarar att om lagen förverkligas och landskapet Nyland
definieras som en valkrets i landskapsfullmäktigevalet riskerar detta den regionala representationen inom
landskapets beslutfattande och leder till ett demokratiskt underskott.
I landskapsreformen utgår man från att alla 18 landskap bildar en valkrets. I Nyland skulle det innebära att
landets två största valkretsar skulle sammanslås. Helsingfors valkrets har cirka 650 000 invånare och
Nylands valkrets cirka 1 000 000 invånare. Det här leder till att tröskeln för att bli ledamot i
landskapsfullmäktige är exceptionellt hög för de kandidater som bor utanför Helsingfors. Dessutom
kommer kandidaternas genomsnittliga kampanjkostnader att öka avsevärt jämfört med i dag.
Landskapsfullmäktige kommer att ha stor makt i det kommande landskapet. I synnerhet första
landskapfullmäktige fattar mycket viktiga beslut angående verksamheten och ekonomin och med tanke på
detta beslutsfattande är den regionala representationen av avgörande betydelse. Den här saken är inte av
ringa betydelse om man betraktar demokratin och subsidiaritetsprincipen. Därför bör landskapslagen
korrigeras på denna punkt innan den godkänns i riskdagen. Vi föreslår att Nylands och Helsingfors
valkretsar bevaras som två interna valkretsar i samband med landskapsvalet.
Den här deklarationen har utarbetats vid ett gemensamt möte för riksdagsledamöterna i Nylands valkrets
och direktörerna i landskapet Nylands kommuner.

