
Europaparlamentsvalet 2014,
uppställning av kandidater

Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2014
I Europaparlamentsvalet 2014 uppställdes totalt 251 kandidater. Av kandidaterna är 150 män
och 101 kvinnor. Fjorton av sexton registrerade partier ställde upp kandidater. Utöver partierna
ställde en valmansförening upp en egen kandidat.

Kandidater efter åldersgrupp (antal) och kön i Europaparlamentsvalet
2014

I Europaparlamentsvalet 2014 är kandidaternas medelålder 45,0 år, vilket är över tre år lägre än i
Europaparlamentsvalet år 2009 (48,2 år). Av kandidaterna är 38 yngre än 30 år, medan antalet var 29 i
det föregående Europaparlamentsvalet. Fyrtioen kandidater är 60 år eller äldre, i valet år 2009 var antalet
55. Medelåldern för kandidaterna i Europarlamentsvalet 2014 är lägst i Piratpartiet (medelåldern 35 år)
och högst i partiet För de fattigas väl (medelåldern 63 år).

Bara tre partier har en kvinnlig majoritet bland sina kandidater: Gröna förbundet (12 kvinnliga kandidater
och 8 manliga kandidater), Samlingspartiet (11 kvinnliga kandidater och 9 manliga kandidater) och partiet
För de fattigas väl, vars samtliga fem kandidater är kvinnor. I de övriga partierna har männen majoritet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.4.2014

Val 2014



Antalet kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet 2014

Vid Europaparlamentsvalet 2014 ställdes det maximala antalet kandidater som godkänns i lagen (20) upp
av 12 partier (SAML, SDP, SAF, CENT, VÄNST, GRÖNA, SFP, KD, IP, Piratp., Förändring 2011, FKP).
De fattigas väl och Blåvita fronten ställde upp fem kandidater vardera. Partierna bildade inga valförbund
vid 2014 års Europaparlamentsval. Piratpartiet, Förändring 2011 och Blåvita fronten deltar för första
gången i Europaparlamentsvalet.
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Antalet kandidater efter kön och partivis i Europaparlamentsvalet 2014

KvinnorMän    Totalt Kandidater

101150251Totalt

91120

Finlands 
Socialdemokratiska 
Parti 
SDP

81220

Centern i 
Finland 
CENT

11920
Samlingspartiet 
SAML

91120

Svenska 
folkpartiet 
i Finland 
SFP

91120

Kristdemokraterna 
i Finland 
KD

12820

Gröna  
förbundet 
GRÖNA

91120
Vänsterförbundet 
VÄNST

71320
Sannfinländarna 
SAF

41620
Självständighetspartiet 
IP

5-5

För de 
Fattigas väl 
KA

51520Piratpartiet

41620
Förändring
2011

145
Blåvita
Fronten

71320

Finlands
Kommunistiska
Parti
FKP

1-1Valmansföreningar

Val av medlemmar i Europaparlamentet förrättas 22–25.5.2014 i de 28 medlemsländerna i Europeiska
unionen. I Finland är valdagen 25.5.2014. Förhandsröstningen förrättas i Finland 14–20.5 och utomlands
14–17.5.2014. Val av ledamöter till Europaparlamentet förrättas i alla medlemsstater enligt statens nationella
lagstiftning. Dessutom ska bestämmelserna i EU:s valrättsakt följas. Totalt 751 medlemmar, av vilka
13 från Finland, väljs till parlamentet för en mandatperiod på fem år 2014–2019.

I Europaparlamentsvalet i Finland kan kandidater ställas upp av registrerade partier och valmansföreningar
som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan bilda valförbund och
valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst 20 kandidater,
alla kandidater ställs riksomfattande upp i hela landet.
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Tabellbilagor

1. Kandidaternas åldersgrupp efter kön och parti i europaparlamentsvalet 2014

Riks- 
ledam.

Europa- 
parl.

Medel- 
ålder

ÅldersgruppTotaltParti

70-65-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2418-19

401145,01014172329332538242612-251
Alla  
totalt

18545,38713121821102216158-150
Totalt  
män

22644,527411111215168114-101
Totalt  
kvinnor

5344,311-13531122-20
SAML  
totalt

2145,71---231--11-9
SAML  
män

3243,1-1-11221111-11
SAML  
kvinnor

6248,4-215322122--20
SDP  
totalt

3150,0--1422-1-1--11
SDP  
män

3146,3-2-11-2-21--9
SDP  
kvinnor

9148,02-312227-1--20
SAF  
totalt

4148,72-2-1124-1--13
SAF  
män

5-46,6--1111-3----7
SAF  
kvinnor

3241,3-1-13334-41-20
CENT  
totalt

1141,8-1--322--31-12
CENT  
män

2140,5---1-114-1--8
CENT  
kvinnor

6-43,7-21321-5231-20
VÄNST  
totalt

2-42,2--1211-2211-11
VÄNST  
män

4-45,4-2-11--3-2--9
VÄNST  
kvinnor

4141,311-11324421-20
GRÖNA  
totalt

1-39,8-1--1--231--8
GRÖNA  
män

3142,31--1-322111-12
GRÖNA  
kvinnor

3148,421113423-21-20
SFP  
totalt

2152,5211-1212-1--11
SFP  
män

1-43,3---12211-11-9
SFP  
kvinnor

4145,5--143333111-20
KD  
totalt

3-43,8--1311-2111-11
KD  
män
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Riks- 
ledam.

Europa- 
parl.

Medel- 
ålder

ÅldersgruppTotaltParti

70-65-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2418-19

1147,6---12231----9
KD
kvinnor

--49,71222342121--20
IP
totalt

--49,81121341111--16
IP
män

--49,5-1-1--1-1---4
IP
kvinnor

--63,0112-1-------5
KA
totalt

----------------
KA
män

--63,0112-1-------5
KA
kvinnor

--35,5-1---135541-20
Piratp.
totalt

--36,9-1----3452--15
Piratp.
män

--31,4-----1-1-21-5
Piratp.
kvinnor

--42,42-2-31-3522-20

Förändr.
2011
totalt

--41,92-1-21-3412-16

Förändr.
2011
män

--44,0--1-1---11--4

Förändr.
2011
kvinnor

--49,6--1-121-----5
SVR
totalt

--52,0--1-12------4
SVR
män

--..------1-----1
SVR
kvinnor

--46,0-234-221222-20
FKP
totalt

--48,8-232-2-1-12-13
FKP
män

--40,7---2--2-21--7
FKP
kvinnor

--..----1-------1

Valmans-
föreningarna
totalt

----------------

Valmans-
föreningarna
män

--..----1-------1

Valmans-
föreningarna
kvinnor
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2. Kandidaternas namn och nummer efter parti i europaparlamentsvalet 2014

NummerParti / Kandidat

212SAML / Andersson Jari

213SAML / Häkkänen Antti

214SAML / Kauma Pia

215SAML / Kaunistola Mari

216SAML / Korhola Eija-Riitta

217SAML / Mäkinen Tapani

218SAML / Nystén Carolina

219SAML / Ojala Arto

220SAML / Pietikäinen Sirpa

221SAML / Pöntinen Kai

222SAML / Quach Thai

223SAML / Rasi Marjatta

224SAML / Salla Aura

225SAML / Sarvamaa Petri

226SAML / Savolainen Jukka

227SAML / Sounio-Ahtisaari Lisa

228SAML / Stubb Alexander

229SAML / Talvitie Mari-Leena

230SAML / Virkkunen Henna

231SAML / Virolainen Anne-Mari

232SDP / Harakka Timo

233SDP / Jaakonsaari Liisa

234SDP / Jungner Mikael

235SDP / Kantola Ilkka

236SDP / Karjalainen Anne

237SDP / Kiljunen Kimmo

238SDP / Koskinen Johannes

239SDP / Kumpula-Natri Miapetra

240SDP / Laulumaa Janne

241SDP / Mikkonen Anna-Kristiina

242SDP / Myller Riitta

243SDP / Paananen Reijo

244SDP / Peltonen Tuula

245SDP / Penny Kaisa

246SDP / Razmyar Nasima

247SDP / Repo Mitro

248SDP / Taipale Kaarin

249SDP / Vainio Eero

250SDP / Vuolanne Antti

251SDP / Wallgren Thomas

82SAF / Eerola Juho

83SAF / Elo Simon

84SAF / Halla-aho Jussi

85SAF / Havansi Erkki

86SAF / Huhtasaari Laura

87SAF / Kankaanniemi Toimi

88SAF / Kivelä Kimmo

89SAF / Kolehmainen Jani
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NummerParti / Kandidat

90SAF / Kulpakko Marko

91SAF / Lohela Maria

92SAF / Louhelainen Anne

93SAF / Matinpalo Ilkka

94SAF / Mattila Pirkko

95SAF / Poikonen Piritta

96SAF / Puisto Sakari

97SAF / Ruohonen-Lerner Pirkko

98SAF / Terho Sampo

99SAF / Tolppanen Maria

100SAF / Vanhala Mauno

101SAF / Väätäinen Juha

192CENT / Hirvaskoski Johannes

193CENT / Honkonen Petri

194CENT / Häggman Johanna

195CENT / Jäätteenmäki Anneli

196CENT / Kaikkonen Antti

197CENT / Katainen Elsi

198CENT / Kaunisto Timo

199CENT / Kemell Ann-Mari

200CENT / Kosonen Hanna

201CENT / Lappalainen Elina

202CENT / Lehtinen Sanna

203CENT / Ovaska Jouni

204CENT / Pakkanen Antti

205CENT / Pentikäinen Mikael

206CENT / Pokela Ilmari

207CENT / Rehn Olli

208CENT / Takkula Hannu

209CENT / Vehkaperä Mirja

210CENT / Väyrynen Paavo

211CENT / Ylikännö Martin

132VÄNST / Aarnos Eila

133VÄNST / Abu Taher Faruk

134VÄNST / Andersson Li

135VÄNST / Eerola Antero

136VÄNST / Haimi Toivo

137VÄNST / Kyllönen Merja

138VÄNST / Lapintie Annika

139VÄNST / Lohikoski Pia

140VÄNST / Modig Silvia

141VÄNST / Nieminen Janne

142VÄNST / Pasma Juha-Petteri

143VÄNST / Patomäki Heikki

144VÄNST / Pekkola Petri

145VÄNST / Saramo Jussi

146VÄNST / Sarkkinen Hanna

147VÄNST / Tiainen Eila

148VÄNST / Torkkola Sinikka
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NummerParti / Kandidat

149VÄNST / Uotila Kari

150VÄNST / Virtanen Erkki

151VÄNST / Välimäki Erno

152GRÖNA / Aalto Touko

153GRÖNA / Aikio Pekka

154GRÖNA / Alanko-Kahiluoto Outi

155GRÖNA / Auvinen Harri

156GRÖNA / Bland Anne

157GRÖNA / Cronberg Tarja

158GRÖNA / Haapanen Satu

159GRÖNA / Hautala Heidi

160GRÖNA / Holopainen Hanna

161GRÖNA / Ilvessalo Saara

162GRÖNA / Kasvi Jyrki J.J.

163GRÖNA / Kauppinen Sirpa (Siru)

164GRÖNA / Kivekäs Otso

165GRÖNA / Kousa Tuuli

166GRÖNA / Ohisalo Maria

167GRÖNA / Sinnemäki Anni

168GRÖNA / Sumuvuori Johanna

169GRÖNA / Tynkkynen Oras

170GRÖNA / Vartia Antero

171GRÖNA / Yanar Ozan

172SFP / Borgarsdóttir Sandelin Silja

173SFP / Böling Alina

174SFP / Donner Jörn

175SFP / Gestrin Christina

176SFP / Gustafsson Åsa

177SFP / Heijnsbroek-Wirén Mia

178SFP / Jerkku Sven

179SFP / Lundberg Britt

180SFP / Mannfolk Niklas

181SFP / Månsson Björn

182SFP / Nygård-Fagerudd Wivan

183SFP / Nylund Mats

184SFP / Näkkäläjärvi Klemetti

185SFP / Oksanen Michael

186SFP / Rantala Marcus

187SFP / von Smitten Karl

188SFP / Storgård Päivi

189SFP / Timonen Marlén

190SFP / Torvalds Nils

191SFP / Åstrand Bo-Göran

107KD / Aalto Pirkka

108KD / Ahvenjärvi Sauli

109KD / Andersson Niklas

110KD / Anttoora Marjo

111KD / Behm Sari

112KD / Essayah Sari
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NummerParti / Kandidat

113KD / Himanen Tom

114KD / Jääskeläinen Jouko

115KD / Keskitalo Timo

116KD / Kuokkanen Jukka-Pekka

117KD / Loponen Marjo

118KD / Nahkala Andrei

119KD / Peuhkuri Laura

120KD / Puolimatka Mia

121KD / Richter Juha

122KD / Riikonen Jere

123KD / Räsänen Päivi

124KD / Silvennoinen Birgitta

125KD / Tuomela Tiina

126KD / Östman Peter

62IP / Berg Roland

63IP / Finskas Jan

64IP / Hellevig Jon

65IP / Hentunen Pasi

66IP / Honkonen Juhani

67IP / Holm Stefan

68IP / Holthoer Alexander

69IP / Isosaari Timo

70IP / Kaukinen Susanna

71IP / Kare Veijo

72IP / Kuittinen Arhi

73IP / Mättö Saku

74IP / Nevalainen Jarmo

75IP / Nygård Mauri

76IP / Papunen Seppo

77IP / Pesonen Antti

78IP / Putkonen Janus

79IP / Siltanen Marika

80IP / Vallin Francesca

81IP / Wiksten Lena

102KA / Savola Terttu

103KA / Parkkinen Tiina

104KA / Havana Kaisu

105KA / Togluk Eija

106KA / Ahoinpelto Elina

42Piratp. / Apajalahti Ahto

43Piratp. / Böök Mikael

44Piratp. / Hautakangas Ville

45Piratp. / Hukkinen Janne

46Piratp. / Immonen Satu

47Piratp. / Isomaa Mika

48Piratp. / Karvinen Tapani

49Piratp. / Kivistö Harri

50Piratp. / Lampila Arto

51Piratp. / Letonsaari Mika
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NummerParti / Kandidat

52Piratp. / Morri Maria

53Piratp. / Mustonen Pekka

54Piratp. / Paalijärvi Janne

55Piratp. / Pennanen Petrus

56Piratp. / Plommer Raoul

57Piratp. / Purojärvi Jonna

58Piratp. / Ryynänen Ari

59Piratp. / Siintola Saara

60Piratp. / Sunde Kolmisoppi Peter

61Piratp. / Zarrouk Mira

2Förändr.2011 / Eronen-Kuhanen Helena

3Förändr.2011 / Eturautti Kyuu

4Förändr.2011 / Fryckman Peter

5Förändr.2011 / Harjula Oili

6Förändr.2011 / Hellman Timo

7Förändr.2011 / Järviharju Matti

8Förändr.2011 / Kalliojärvi Kristiina

9Förändr.2011 / Koljonen Kimmo

10Förändr.2011 / Kuisma Janne

11Förändr.2011 / Kuru Tuukka

12Förändr.2011 / Lehtipuu Markus

13Förändr.2011 / Leino Jari

14Förändr.2011 / Lintula Oula-Antti

15Förändr.2011 / Lokka Junes

16Förändr.2011 / Onkamo Sanna

17Förändr.2011 / Orre Taisto

18Förändr.2011 / Rosenström Eerin

19Förändr.2011 / Saarela Atte

20Förändr.2011 / Tulonen Antti

21Förändr.2011 / Väli-Klemelä Jari

127SVR / Aalto Kai

128SVR / Alajoki Heimo

129SVR / Lehto Esa

130SVR / Leipävuori Raimo

131SVR / Palosaari Anu

22FKP / Dahl Rita

23FKP / Hulden Lena

24FKP / Hyvönen Hannu

25FKP / Jalkanen Timo

26FKP / Ketoharju Heikki

27FKP / Koirikivi Tuukka

28FKP / Laitinen Matti

29FKP / Lievemaa Tommi

30FKP / López Sánchez Miguel

31FKP / Lundgrén Pekka

32FKP / Packalén Petra

33FKP / Pitkä Tero

34FKP / Rissanen Susanna

35FKP / Sandberg Tiina
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NummerParti / Kandidat

36FKP / Sorvali Ritva

37FKP / Suominen Simo

38FKP / Suonperä Arjo

39FKP / Tanski Juhani

40FKP / Väisänen Juha-Pekka

41FKP / Ylönen Iida

252Valmansföreningarna / Ilmarinen Kristiina

3. Europaparlamentet, antalet platser per medlemsstat 2014-2019, 2009-2014 samt 2004-2009

antal platser
2004-2009

antal platser
2009-2014

antal platser
2014-2019

Medlemsstat

732766751Totalt

999996Tyskland

787474Frankrike

787373Förenade kungariket

787373Italien

545454Spanien

545151Polen

03332Rumänien

272626Nederländerna

242221Grekland

242221Belgien

242221Portugal

242221Tjeckien

242221Ungern

192020Sverige

181918Österrike

01817Bulgarien

141313Danmark

141313Slovakien

141313Finland

131211Irland

01211Kroatien

131211Litauen

788Slovenien

998Lettland

666Estland

666Cypern

666Luxemburg

566Malta
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Europaparlamentsval, kvalitetsbeskrivning

1. Relevans av statistikuppgifterna
1.1 Ett sammandrag av statistikens uppgiftsinnehåll

Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över Europaparlamentsvalet med de centrala
uppgifterna om kandidater, invalda, röstberättigade, väljare och väljarstödet för partierna. På internet har
förhandsuppgifter publicerats om Europaparlamentsvalen i Finland från och med det första valet år 1996.
Statistiken har uppdaterats med siffrorna enligt det fastställda resultatet. På statistiksidan
Europaparlamentsval finns också tabeller i databaserna, dvs. i statistiktjänsten StatFin, där det från år 2004
finns uppgifter också efter röstningsområde.

1.2 Centrala begrepp 

Valförrättning
Europaparlamentsvalet förrättas vart femte år i alla medlemsländer. Europaparlamentet är det enda
internationella organ vars medborgare väljer i direkta val. För de praktiska arrangemangen svarar de
nationella myndigheterna. I Finland anordnas valet av justitieministeriet, som fastställer kandidaterna och
valresultatet. I Finlands förrättas Europaparlamentsvalet söndagen den 25 maj enligt gällande vallag.
Närmare information finns på justitieministeriets webbsidor www.vaalit.fi (=> vallagstiftning) och
www.finlex.fi, vallagen (714/1998).

Vallagstiftning
Val av ledamöter till Europaparlamentet (Europarlamentsval) förrättas i alla medlemsstater enligt statens
nationella lagstiftning. Dessutom följs bestämmelserna i EU:s rättsakt (från år 1976). Genom en revidering
av vallagstiftningen år 1998 samlades alla valbestämmelser under en lag, vallagen (714/1998), som trädde
i kraft 8.10.1998. Vallagen (714/1998) 2 §, 2 mom. och 18 §, 3 mom har ändrats genom lagen 1213/2013.
Lag 1213/2013 trädde i kraft 1.1.2014.

Centrala principer vid förrättning av val
Alla val i Finland förrättas enligt följande principer:

• Valen är direkta. Väljarna (de röstberättigade) röstar direkt på dem som de vill se invalda.
• Valen är proportionella.Vid proportionella val står antalet kandidater som väljs från varje parti (eller

annan gruppering) i proportion till antalet röster partiet eller grupperingen får i jämförelse med andra
grupperingar (gäller inte presidentval).

• Valen är hemliga. Valhemligheten innebär att varken valmyndigheterna eller någon annan får veta
vem en väljare röstat på eller om väljaren eventuellt lämnat in en blank röstsedel.

• Allmän och lika rösträtt i valen. Allmän rösträtt innebär att rösträtten är enbart beroende av sådana
allmänna krav som varje medborgare i allmänhet uppfyller. Lika rösträtt innebär att varje röstberättigad
har lika rätt att påverka valresultatet. Vid allmänna val har alla en röst.

• Varje väljare skall rösta själv. Rösträtten får inte utövas via ombud.
• Röstningen skall ske i närvaro av en valmyndighet.
• Det finländska valsystemet är en kombination av personval och partival. Med en och samma

siffra röstar väljarna både på ett parti och en person (gäller inte presidentval).

Rösträtt (2 § 2, ändring 1.1.2014), upprättande av och uppgifter i rösträttsregister (18 § 3, ändring
1.1.2014) samt valbarhet
Röstberättigad vid Europaparlamentsval som förrättas i Finland är

1. varje finsk medborgare, oberoende av boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år
2. också sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller

18 år och som har i lagen om hemkommunen (201/1994) avsedd hemkommun i Finland eller som är
anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är
familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland och om uppgifterna om dem på det sätt
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som föreskrivs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
(661/2009). Röstberättigade i Finland är dock inte de som förlorat sin rösträtt vid Europaparlamentsval
på grund av ett beslut i ett enskilt civilrättsligt eller straffrättsligt ärende i den stat i vilken de är
medlemborgare (hemstat).

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater,
dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där han eller hon bor.

En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att han eller hon önskar utöva sin
rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.

Den röstberättigade kan rösta antingen 1) under förhandsröstningstiden eller 2) på valdagen, på söndagen.

Upprättande av och uppgifter i rösträttsregister
Om den röstberättigade inte har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen, ska
folkbokföringskommunen enligt lagen om hemkommun antecknas i rösträttsregistret i stället för
hemkommunnen. Om folkbokföreningskommunen inte längre hör till finskt territorium, ska Helsingfors
stad antecknas i stället för den. Om en sådan medborgare i en annan medlemstat i Europeiska unionen
som är röstberättigad vid Europaparlamentsval inte har hemkommun i Finland, ska rösträttskommunen
antecknas i rösträttsregistret i stället för hemkommunen. Den röstberättigade hör i detta fall till det
röstningsområde som fullmäktige med stöd av 8 § 1 mom. har bestämt i fråga om de röstberättigade som
i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet.

Valbarhet

För valbarhet vid Europaparlamentsval gäller vad som bestäms om valbarhet vid riksdagsval. Valbar, dvs.
behörig att vara kandidat, a är således

1. varje i Finland röstberättigad finsk medborgare som inte står under förmynderskap och
2. varje röstberättigad medborgare i en medlemsstat inom Europeiska unionen, som anmälts och tagits

in i rösträttsregistret i Finland, förutsatt att han eller hon inte i hemstaten har förlorat sin valbarhet vid
Europaparlamentsval.

Ledamot av Europaparlamentet kan inte dock vara den som är

1. medlem av statsrådet,
2. ledamot av Europeiska kommissionen,
3. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol eller i Europeiska

gemenskapernas förstainstansrätt,
4. direktionsledamot i Europeiska centralbanken,
5. ledamot av Europeiska revisionsrätten,
6. Europeiska ombudsmannen,
7. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenskapen eller Europeiska atom-

och energigemenskapen,
8. medlem av Regionkommittén,
9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som tillsatts enligt fördragen om upprättande av

Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapens
medel eller för att utföra permanenta och direkta förvaltningsuppgifter,

10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken,
11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas institutioner eller till

dessa knutna fackorgan eller i Europeiska centralbankens tjänst eller
12. sådan innehavare av ämbete eller uppdrag som inte enligt grundlagen kan vara riksdagsledamot.

Kandidatuppställning
Kandidater vid Europaparlamentsval får ställas upp av

1. ett parti, som införts i justitieministeriets partiregister och
2. röstberättigade som har bildat en valmansförening.
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De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet. Ett parti får ha högst 20 kandidater. Partierna kan
sluta sig samman till att bilda valförbund, men partier som bildat valförbund får dock ställa upp högst lika
många kandidater som det maximala antalet kandidater för ett enskilt parti (dvs. 20). För att bilda en
valmansförening som ställer upp en kandidat vid Europaparlamentsval krävs minst 2 000 röstberättigade
personer. Valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst 20 kandidater.

Helsingfors valkretsnämnd gör upp en sammanställning av kandidatlistorna i vilken kandidaterna för alla
partier, valmansföreningar och gemensamma listor finns i utlottad ordning. För varje kandidat antecknas
i sammanställningen ordningsnummer (med 2 som första nummer), namn, hemkommun och titel, yrke
eller befattning.

Parlamentsplatser
Parlamentetsplatserna är fördelade på så sätt att de medlemsländer som till sin folkmängd är små har
relativt sett fler platser är de stora medlemsländerna. I valet år 2014 väljs till Europaparlamentet sammanlagt
751 ledamöter från 28 medlemstater, av vilka 13 från Finland.

Platserna fördelas mellan partierna, valförbunden och valmansföreningarna enligt storleksordningen av
de röstetal som kandidaterna sammanlagt fått i hela landet i enlighet med d`Hondts metod. Partiet,
valförbundet eller den gemensamma listan får som första jämförelsetal partiets, valförbundets eller den
gemensamma listans hela röstetal. Den kandidat som fått mest röster i grupperingen får som jämförelsetal
grupperingens hela röstetal, den kandidat som fått näst mest röster hälften av röstetalet och den som fått
tredjemest röster en tredjedel av röstetalet etc.

Ändringar i valkretsar och kommuner samt kommunsammanslagningar
Ändringarna i valkretsar och kommuner samt kommunsammanslagningarna när det gäller valen under
olika år återfinns i avsnittet Klassificeringar (på ingångssidan Europaparlamentsval).

Valkretsindelningen ändrades med lagen om ändring av vallagen (271/2013) som trädde i kraft 1.9.2013.
I enligthets med lagens övergångsbestämmelse följs dock fortfarande den gamla valkretsindelningen med
15 valkretsar i Europaparlamentsvalet 2014. Kommunerna har placerats i valkretsar efter gällande
valkretsindelning.

I statistiken har gällande statistiska kommungruppering använts (Statistikcentralen, kommuner och
kommunbaserade indelningar). I den statistiska kommungrupperingen indelas kommunerna på basis av
tätortsbefolkningsandelen och invånarantalet i den största tätorten i urbana kommuner, tätortskommuner
och landsbygdskommuner. Indelningen baserar sig på tätortsavgränsningen år 2013 och uppgiften om
kommunens folkmängd från år 2012. Tätortsavgränsningen görs årligen av Finlands miljöcentral.

1. Urbana kommuner är de kommuner i vilka 90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där den
största tätortens folkmängd är minst 15 000.

2. Tätortskommuner utgörs av de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent, av
befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är minst 4 000 men under 15 000.

3. Landsbygdskommuner är de kommuner där mindre ån 60 procent av befolkningen bor i tätorder och
den största tätortens folkmängd är under 15 000 samt de kommuner där minst 60 procent, men under
90 procent, av befolkningen bor i tätorter och den största tätortens folkmängd är under 4 000.

Indelningarna i statistiken
Valkretsarnas namn i Europaparlamentsvalet 2014 är:
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1. Helsingfors valkrets
2. Nylands valkrets
3. Egentliga Finlands valkrets
4. Satakunta valkrets
5. Lanskapet Ålands valkrets
6. Tavastlands valkrets
7. Birkalands valkrets
8. Kymmene valkrets
9. Södra Savolax valkrets
10. Norra Savolax valkrets
11. Norra Karelens valkrets
12. Vasa valkrets
13. Mellersta Finlands valkrets
14. Uleåborgs valkrets
15. Lapplands valkrets

I Europaparlamentsvalet är Finland en enda valkrets. Kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna
kan rösta på vilken kandidat som helst. De angivna rösterna i Europaparlamentsvalet räknas dock i första
hand efter valkrets och därefter sammanslår Helsingfors valkretsnämnd resultaten för alla valkretsar för
att få resultatet för hela landet.

Statistikcentralens kommunindelning. Valkrets, kommungrupp, kommun, röstningsområde, parti (som
finns antecknade i partiregistret), kandidaternas och de invaldas ålder, nationalitet och bostadsland.

Följande registrerade partier ställde upp kandidater i europaparlamentvalet 2014 (14/16):

• Finlands Socialdemokratiska Parti (FSP)
• Centern i Finland (CENT)
• Samlingspartiet (SAML)
• Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
• Kristdemokraterna i Finland (KD)
• Gröna förbundet (GRÖNA)
• Vänsterförbundet (VÄNST)
• Sannfinländarna (SAF)
• Självständighetspartiet (IP)
• För de Fattigas väl (KA)
• Piratpartiet
• Förändring 2011
• Blåvita Fronten (SVR)
• Finlands Kommunistiska Parti (FKP)

Metoder för insamling av uppgifter och uppgiftskälla
Statistikcentralen får primärmaterialet för valen ur justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska utförande
sköts av Tieto Abp. Statistikcentralen samlar in uppgifter med en separat blankett om förhandsröstning
från de kommuner som inte använder ett elektroniskt rösträttsregister (kommunerna i landskapet Åland).

1.3 Lagar, förordningar och rekommendationer

Statistikcentralens uppgift är att sammanställa statistik över samhällsförhållanden (lag om Statistikcentralen
24.1.1992/48). Statistiken omfattar också valstatistiken. I Statistikcentralens arbetsordning fastställs enheten
för befolknings- och välfärdsstatistik som producent av valstatistik (Statistikcentralens arbetsordning,
TK-00-1497-12).

2. Metodbeskrivning för statistikundersökningen
Statistiken baserar sig på ett totalmaterial. Statistikens primärmaterial baserar sig på justitieministeriets
valdatasystem, som består av sex delsystem:
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1. Basdatasystemet, med uppgifter om bl.a. valkrets-, kommun- och röstningsområdesindelningar samt
om valmyndigheterna

2. Systemet med data om röstningsställena (registret över röstningsställen), som innehåller uppgifter om
alla allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen

3. Rösträttssystemet (rösträttsregistret), till vilket Befolkningsregistercentralen plockar ut uppgifterna
om alla röstberättigade den 46:e dagen före valdagen. Till rösträttsregistret förs de uppgifter om varje
röstberättigad (bl.a. namn, personbeteckning, valkrets, hemkommun och röstningsställe), som ingick
i befolkningsdatasystemet den 51:a dagen före valdagen. Rösträttsregistret vinner laga kraft kl. 12 den
12:e dagen före valdagen

4. Kandidatdatasystemet (kandidatregistret), i vilket följande uppgifter om varje kandidat antecknas:
namn, kandidatnummer, yrke, hemkommun och parti/valmansförening (som uppställt kandidaten)
och personbeteckning

5. Det centraliserade räkningssystemet, till vilket valkretsnämnderna och kommunala centralvalnämnder
levererar uppgifterna om valresultatet

6. Statistik- och datatjänstsystemet, med hjälp av vilket uppgifterna om valresultatet och övriga
statistikuppgifter förmedlas till massmedierna och Statistikcentralen.

Statistikcentralens valdatasystem består av följande fyra valfiler: områdesfilen, partifilen, kandidatfilen
och kandidatregistret.

3. Riktighet och exakthet
Materialet i valstatistiken baserar sig på justitieministeriets valdatasystem och på de uppgifter som
valmyndigheterna levererat, som kan anses vara tillförlitliga.

4. Tidsenlighet och rättidighet
De fastställda uppgifterna avviker alltid i någon mån från siffrorna i förhandsstatistiken. Förhandsresultatet
efter valnatten står till användarnas tjänst till dess att ett fastställt resultat erhålls.

Resultaten ändras till alla delar efter att det fastställda resultatet erhållits: efter röstningsområde, kommun,
valkrets, parti samt ifråga om antalet röster för alla kandidater och för de invalda, vilket innebär att t.o.m.
deras inbördes ordning kan ändras.

5. Tillgänglighet och transparens
Det första materialet, dvs. förhandsuppgifterna publiceras så snabbt som möjligt på internet, i
StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Europaparlamentsval. Valuppgifterna efter kommun och
röstningsområde samt antalet röster för de invalda förs in i StatFin-tjänsten.

På statistiksidan Europaparlamentsval publiceras offentliggöranden på tre språk (finska, svenska och
engelska) och tabeller gällande det aktuella valet. Det andra materialet, dvs. de slutliga uppgifterna levereras
till Statistikcentralen efter att valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den
preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i
StatFin-tjänstens databaser.

6. Jämförbarhet
Den nya statistiska kommungrupperingen (urbana kommuner, tätorts- och landsbygdskommuner) började
användas år 1999. Innan dess grupperades kommunerna på följande sätt: städer och övriga kommuner.
De ändringar i valkretsar och kommuner som skett mellan valen har beaktats i sådan statistik som har
jämförelseuppgifter i förhållande till resultaten från tidigare val.

På statistiksidan Europaparlamentsval presenteras uppgifter om valresultaten som tidsserietabeller fr.o.m.
år 1996. Preliminär valstatistik har publicerats på internet på statistiksidan. StatFin-tjänsten har en tidsserie
över Europaparlamentsvalen fr.o.m. år 1996 (Obs! Från år 2004 också uppgifter efter röstningsområde).
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7. Tydlighet och konsistens/enhetlighet samt dokumentering
Justitieministeriet publicerar omfattande allmän information om de olika valen, det landsomfattande
kandidatregistret och uppgifter om valresultatet på sina webbsidor (www.vaalit.fi). Justitieministeriets
statistik avviker från Statistikcentralens statistik över förhandsväljare, eftersom uppgifterna fastställs
utgående från olika grunder:

• Justitieministeriet räknar antalet förhandsväljare av antalet röstberättigade
• Statistikcentralen räknar antalet förhandsväljare av alla väljare

De indelningar som använts i statistiken finns på Statistikcentralens webbsidor.
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