
Europaparlamentsvalet 2009, uppställning av
kandidater

Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2009
Val av medlemmar i Europaparlamentet förrättas under tiden 4–7.6.2009 i de 27 medlemsländerna i Europeiska
unionen. I Finland är valdagen 7.6.2009. Förhandsröstningen förrättas i Finland 27–30.5 och 1–2.6. 2009 och
utomlands 27–30.5.2009. Val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsvalet) förrättas i alla
medlemsstater enligt statens nationella lagstiftning. Dessutom ska bestämmelserna i EU:s rättsakt följas. Totalt
736 medlemmar, av vilka 13 är Finlands medlemmar, väljs till parlamentet för en mandatperiod på fem år
2009–2014.

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

Tretton av fjorton registrerade partier och en valmansförening ställde upp kandidater i parlamentsvalet (KAP
ställde inte upp några kandidater), totalt 241. Av kandidaterna var 139 män och 102 kvinnor. Saml, SDP och
Vänst ställde upp lika många manliga och kvinnliga kandidater. Majoriteten av kandidaterna hos De gröna var
kvinnor, 11 kvinnor och 9 män. I de övriga partierna hade männen majoritet. Alla de partier som ställde upp
kandidater ställde upp det maximala antalet kandidater som godkänns i lagen (20). KD:s och SAF:s valförbund
ställde också upp totalt 20 kandidater (vart och ett parti 10 kandidater). SSP (Seniorpartiet i Finland) vars namn
i Europaparlamentsvalet år 2004 var PFF (Pensionärer för Folket) ställde då upp 12 kandidater. IP
(Självständighetspartiet) och FAP (Finlands Arbetarparti) deltog nu som nya partier i Europaparlamentsvalet,
nuvarande IP f.d. Självständighetspartiet Förbundet för det Fria Finland och nuvarande FAP f.d. AF
(Alternativförbundet) deltog inte i det föregående Europaparlamentsvalet.

I det här valet är kandidaternas medelålder 48,2 år, vilket är nästan tre år högre än i Europaparlamentsvalet år
2004 (45,6 år). Det finns bara fem kandidater som är yngre än 25 år, medan antalet var 23 i det föregående
Europaparlamentsvalet. Mer än hälften av kandidaterna är 50 år eller äldre (121).

Antalet kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet 2009
valmansför.STPKAIPSSPFKPSAFKDSFPVÄNSTGRÖNASDPCENTSAMLTot.Kandidater
120202020201010202020202020241Totalt
-14111215117611109101310139Män
169859349101110710102Kvinnor

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 14.5.2009
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Kandidaternas namn och numret efter parti och valförbund i europaparlamentsvalet 2009
Nummer

KandidatParti
42Autto HeikkiSAML
43Itälä Ville
44Kauma Pia
45Kauppi Heikki
46Korhola Eija-Riitta
47Linnonmaa Anne
48Manninen Johanna
49Metsola Ukko
50Penttilä Risto E.J.
51Pietikäinen Sirpa
52Puhakka Joona
53Pöntinen Kai
54Railimo Riikka
55Sarvamaa Petri
56Siitonen Eva-Riitta
57Suomalainen Nina
58Tuori Jukka
59Ukkola Tuulikki
60Vatanen Ari
61Vikman Sofia
162al Chibib AhmedSDP
163Alho Arja
164Almqvist Fredrik
165Bryggare Arto
166Can-Kurtakko Nesrin
167Hurskainen Sinikka
168Jaakonsaari Liisa
169Kiljunen Kimmo
170Korte Niko
171Lindborg Jenny
172Lindroos Kirsi
173Olin Kalevi
174Paananen Reijo
175Paasilinna Petra
176Petäkoski-Hult Tuula
177Repo Mitro
178Sievinen Jani
179Taipale Ilkka
180Taiveaho Satu
181Torsti Pilvi

4



Nummer
142Aaltonen HelenaCENT
143Hautala Lasse
144Härmälä Esa
145Isoaho Juha
146Juhantalo Kauko
147Jäätteenmäki Anneli
148Kaikkonen Antti
149Karjula Kyösti
150Korhonen Johanna
151Laukkanen Markku
152Manner Riikka
153Myllymäki Pekka
154Pirttilahti Arto
155Ranki Anna
156Reinikka Sami
157Salmi Jukka
158Takkula Hannu
159Tapaninen Timo
160Tornberg Helena
161Vanhanen Merja
222Aalto ToukoGRÖNA
223Abu-Hanna Umayya
224Airto Mikko
225Bergh Flemming
226Cronberg Tarja
227Hassi Satu
228Hautala Heidi
229Holopainen Hanna
230Kari Emma
231Kasvi Jyrki
232Lawson Hellu Latékoé
233Moring Anna
234Mäntylä Aleksi
235Puoskari Mari
236Rantanen Elina
237Relander Jukka
238Räsänen Terhi
239Suoniemi Juhana
240Sumuvuori Johanna
241Toiviainen Pasi
102Hartzell SaaraVÄNST
103Ismail Atik
104Kailo Kaarina
105Kumpumäki Veikko
106Kärkkäinen Jukka
107Lapintie Annika
108Lumberg Kirsti (Kiba)
109Mikkola Anna
110Pekonen Aino-Kaisa
111Piippolainen Vuokko
112Puhakka Sirpa
113Rajamäki Ari
114Ritanen Jarmo
115Sandberg Juha
116Saramo Jussi
117Sirnö Minna
118Suokas Kyösti
119Tiusanen Pentti
120Virta Sari
121Väätäinen Eero
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Nummer
192Elomaa Ritva (Kike)SAF (valförbundmed

KD) 193Havansi Erkki
194Heikkilä Lauri
195Mattila Pirkko
196Saarakkala Vesa-Matti
197Sankilampi Jaana
198Soini Timo
199Terho Sampo
200Virtanen Pertti (Veltto)
201van Wonterghem Freddy
122Ahlbeck JarlSFP
123Arnautovic Emina
124Backgren Ann-Sofi
125Bertills Anna
126Biaudet Tom
127Sandelin Silja Borgarsd¢ttir
128Eneh Oge
129af Enehjelm Nina
130Englund Greger
131Hagelstam Axel
132Haglund Carl
133Liljeström Christel
134Linde Bo
135Lundberg Britt
136Månsson Björn
137Ohlis Oscar
138Salonius-Pasternak Charly
139Storgård Päivi
140Torvalds Nils
141Wingren Patrick
182Ahvenjärvi SauliKD (valförbund med

SAF) 183Essayah Sari
184Holmi Markku
185Hynynen Evelyn
186Jussila Jorma
187Kärkkäinen Kari
188Mantere Leena
189Riikonen Teuvo V.
190Snellman Mikael
191Soitu Kermen
62Alhojärvi LauriFKP
63Era Hanna
64Hollo Taina
65Huldén Lena
66Kainulainen Aino
67Kare Aaro
68Kettunen Jonas
69Leander Esther
70Lievemaa Tommi
71Luomala Minna
72Muhonen Jarmo
73Oinas Katriina
74Peitsamo Kari
75Pitkä Tero
76Räikkä Laila
77Suonperä Arjo
78Toivanen Aapo
79Tölkkö Anna-Mili
80Vaskonen Martti
81Väisänen Juha-Pekka
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Nummer
82Hölsä MattiSSP
83Järvenpää Esko
84Karlsson Arja
85Kauppila Reijo
86Koivisto Jouni
87Kotala Raimo
88Lilius Ulla
89Mikkonen Urmas
90Mustakangas Maritta
91Nelimarkka Kaarlo
92Närvänen Paavo
93Padatsu Pekka
94Silván Heikki
95Vainionpää Raimo
96Vuori Markku
97Kujansuu Kauko
98Viitanen Juha
99Suominen Paavo
100Harju Minna
101Lamberg Marja
202Aalto KatriIP
203Henneken Markku
204Honkasalo Teppo
205Hämäläinen Teuvo
206Isoaho Mirjaleena
207Jansson Simo
208Kaikko Aarno
209Keskumäki Kai
210Kulmala Mikko
211Launokari Lea
212Mänttäri Aune
213Nordling Harri
214Nygård Mauri
215Pesonen Antti
216Renvall Merja
217Savolainen Aili
218Tyynelä Sinikka
219Vaskela Jyrki
220Widell Jonathan
221Wiksten Lena
2Andonov IrinaKA
3Havana Kaisu
4Kleemola Markus
5Lehtonen Maija
6Levänen Reino
7Makowski Adam
8Mehtälä Tauno
9Mether Christer
10Mäntykangas Ensio
11Natunen Veli-Pekka
12Palonen Keijo
13Palonen Leena
14Parkkinen Tiina
15Roivas Sirpa
16Savola Terttu
17Seppänen Eero
18Taina Niko
19Tervonen Henri
20Törrö Terhi
21Töyrylä Seija
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Nummer
22Bäckman JohanFAP
23Ekman Minna
24Hietanen Leena
25Kautto Hannu
26Koivisto Esko
27Koivula Risto
28Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-Maria
29Lavikainen Juhani
30Muilu Jaakko
31Nevalainen Anna
32Ouarab Sami
33Paakkolanvaara Liisa
34Pietikäinen Wäinö
35Rahikainen Janne
36Ruttonen Raimo
37Tanski Juhani
38Tiainen Pekka
39Typpö Heikki
40Wahrman Kalevi
41Valo Britt-Marie
242Sulkakoski LiisaValmansföreningarna
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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 direkt 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 7 juni 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 skall bestämmelserna i EU:s rättsakt (från år 1976) följas. Genom en revidering
av vallagstiftningen år 1998 samlades alla valbestämmelser under en lag, vallagen (714/1998), som trädde i
kraft 8.10.1998.

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 och valbarhet
Röstberättigad vid Europaparlamentsval som förrättas i Finland är

1. varje finsk medborgare, oberoende av boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år
2. varje röstberättigad medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, som senast på valdagen

fyller 18 år och som den 51 dagen före valdagen har i lagen om hemkommun avsedd hemort i Finland
förutsatt att han eller hon inte förlorat sin rösträtt i den medlemsstat i vilken han eller hon är medborgare.
En förutsättning för rösträtten är dock att personen anmält sig till rösträttsregistret i Finland.

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.
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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.

Valbarhet

För finska medborgares valbarhet vid Europaparlamentsval gäller vad som bestäms om valbarhet vid riksdagsval.
Valbara är således

1. varje i Finland röstberättigad finsk medborgare som inte står under förmyndarskap och
2. varje röstberättigad medborgare i en annan 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.

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.

Parlamentsmandat
Mandaten i parlamentet 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 2009 väljs till Europaparlamentet sammanlagt 736
ledamöter av vilka 13 från Finland.
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Parlamentsmandaten 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 nästmest 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 StatFin-tjänsten på internet och i den traditionella pappersversionen av publikationen
Europaparlamentsval.

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
den tätortsavgränsning som görs vart femte år i samband med folkräkningen och de uppgifter om tätortsbefolkning
som då erhålls.

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 folkmäng är under 4 000.

Indelningarna i statistiken
Valkretsarnas namnet på europaparlementsvalet 2009 är:

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.

Metoder för insamling av uppgifter och uppgiftskälla
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Statistikcentralen får primärmaterialet för valen ur justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska utförande
sköts av Tieto.

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. Enligt Statistikcentralens arbetsordning framställs
valstatistiken av enheten för individstatistik (Statistikcentralens arbetsordning, TK-00-1756-01).

2. Metodbeskrivning
Statistiken baserar sig på ett totalmaterial. Statistikens primärmaterial baserar sig på justitieministeriets
valdatasystem, som består av sex delsystem:

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, som kan anses vara tillförlitligt.

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 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 på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan
Europaparlamentsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. Valuppgifterna efter kommun och röstningsområde
(från år 2004) samt antalet röster för de invalda (efter valkrets) 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 sänds till
Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära
statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

En traditionell pappersversion av publikationen om Europaparlamentsvalet eller motsvarande tabeller ges också
ut senare.
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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 statistik över Europaparlamentsvalen har publicerats på internet på statistiksidan. I
StatFin-tjänsten finns det en tidsserie över Europaparlamentsvalen fr.o.m. år 1996 (Obs! Från år 2004 också
uppgifter efter röstningsområde). I pappersversionen av publikationen Europaparlamentsval (se punkt 5)
publiceras återkommande s.k. grundtabeller med uppgifter om röstningsaktiviteten och valresultatet efter
kommun för valåret. I tabellen finns också jämförelseuppgifter om föregående val. I publikationerna för de
olika åren finns uppgifter om eventuella förändringar jämfört med tidigare val, bl.a. ändringar i valkretsar och
kommuner.

7. Tydlighet och konsistens samt dokumentering
Justitieministeriet publicerar uppgifter om valresultaten för de olika valen samt det landsomfattande
kandidatregistret på sina webbsidor (www.vaalit.fi). Justitieministeriets valresultat för förhandsväljarnas del
avviker från Statistikcentralens uppgifter, 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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