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EUROPAPARLAMENTSVALET 2014 
  

 

Nästa val är Europaparlamentsvalet som förrättas söndagen den 25 maj 2014. Förhands-

röstning ordnas i Finland 14–20.5.2014 (från onsdag till tisdag) och utomlands 14–

17.5.2014 (från onsdag till lördag). Förhandsröstning ombord på ett finskt fartyg som be-

finner sig utomlands kan inledas redan den 7 maj 2014.  

 

 

1. Vallagstiftning  

 

I vallagen (714/1998) har sedan presidentvalet 2012 gjorts två ändringar:  

 

1) Genom lagen om ändring av vallagen (271)2013) slogs Kymmene valkrets samman 

med Södra Savolax valkrets till att bilda Sydöstra Finlands valkrets. Därtill slogs 

Norra Savolax valkrets samman med Norra Karelens valkrets till att bilda Savolax-

Karelens valkrets. I detta sammanhang beaktades också de ändringar i kommunin-

delningen som trädde i kraft vid ingången av år 2013. Lagändringen trädde i kraft 

den 1 september 2013, men enligt övergångsbestämmelsen ska den nya valkretsin-

delningen dock tillämpas för första gången först vid följande riksdagsval. Europapar-

lamentsvalet år 2014 förrättas således ännu med iakttagande av den nuvarande val-

kretsindelningen. Detta betyder att vid Europaparlamenstvalet 2014 fungerar nuva-

rande Kymmene, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelens valkretsnämn-

der som rösträkningsenheter på samma sätt som tidigare. De nya valkretsnämnderna 

för riksdagsvalet 2015 tillsätts på förhösten 2014.   

 

2) Genom lagen om ändring av vallagen (496/2013) gjordes vissa små tekniska änd-

ringar i vallagen. Denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2013. Valkretsnämnder-

na bör beakta särskilt följande ändringar: 

– sammanträdet som valkretsnämnden håller den 31 dagen före valdagen för att 

göra upp en sammanställning av kandidatlistorna ska inledas senast klockan 

16 (41 § 1 mom.), 

– uppgifterna om kandidaterna ska antecknas under partiets namn eller den 

gemensamma listans beteckning grupperade i en eller flera spalter uppifrån 

och nedåt (41 § 4 mom.), 
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– i det riksomfattande kandidatregistret ska införas som ny uppgift kandidatens 

ålder på valdagen (43 § 2 mom.). Kandidatdatasystemet beräknar åldern 

automatiskt. 

– sammanträdet som hålls måndagen efter valdagen för kontrollräkning av rös-

ter ska inledas senast klockan 12 (87 § 1 mom.),  

– sammanträdet som hålls den tredje dagen efter valdagen för att fastställa val-

resultatet ska inledas senast klockan 18 (94 § 1 mom.), 

– valombudet ska förutom sina kontaktuppgifter meddela valkretsnämnden sin 

personbeteckning (m.m. 120 § 4 mom. och 124 §), 

– vid presidentval ska valkretsnämnden upprätta tillkännagivandet om vilka 

kandidater som ställts upp samt publicera det (135 §),  

– varje medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen som 

uppställts som kandidat vid Europaparlamentsval ska till kandidatansökan 

foga en försäkran och ett meddelande (172 § 1 mom. 3 punkten och 174 § 1 

mom. 3 punkten), 

– valkretsnämnden ska via Befolkningscentralen se till att valbarheten av en 

medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen som ställts upp 

som kandidat vid Europaparlamentsval kontrolleras av den behöriga myndig-

heten i kandidatens hemstat (177 §), 

– en finländsk eller en utländsk valobservatör kan befullmäktigas av justitiemi-

nisteriet när det gäller hela landet och av den kommunala centralvalnämnden 

när det gäller kommunen i fråga (184 §) 

 

Lagen om ändring av vallagen (210/2013) och regeringspropositionen som gäller den 

(RP 123/2012 rd), lagen om ändring av vallagen (496/2013) och regeringspropositionen 

som gäller den (RP 27/2013 rd) samt den gällande vallagen finns tillgängliga på webb-

adresserna www.finlex.fi och www.vaalit.fi/29590.htm. 

 

 

2. Valanvisningarna 

 

Justitieministeriet har för Europaparlamentsvalet fastställt följande valanvisningar:  

 
 Nr.   Namn 

1 Kommunala centralvalnämndens uppgifter 

2 Valnämndens uppgifter 

3 Förhandsröstning på anstalter och hemmaröstning 

4 Förhandsröstning på de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet 

5 Förhandsröstning utomlands 

6 Magistratens uppgifter 

7 Valkretsnämndens uppgifter 

 

Valanvisningarna delas ut till valkretsnämnderna under februari 2014. I valanvisning nr. 

7 redogörs för valkretsnämndens uppgifter. Till valkretsnämnderna sänds på samma sätt 

som tidigare även andra valanvisningar
1
. Valanvisningarna innehåller i princip alla 

föreskrifter, anvisningar och tidsplaner som behövs i valarbetet. Det är således skäl att 

omsorgsfullt sätta sig in i anvisningarna.  

                                                           
1
 Om valkretsnämnden inte behöver andra valanvisningar eller behöver ett mindre antal av dessa än förut ska den senast i 

januari 2014 per e-post meddela detta till justitieministeriet (Terttu Tuomi). 

http://www.finlex.fi/
http://www.vaalit.fi/29590.htm
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Om problem uppstår, kan och bör man dock kontakta justitieministeriet för ytterligare 

upplysningar. Kontaktuppgifterna finns i slutet av detta brev samt i slutet av 

valanvisningarna. 

 

 

3. Kandidatuppställning 

 

Myndighetsuppgifterna vid kandidatuppställningen i Europaparlamentsval sköts av 

Helsingfors valkretsnämnd. Kandidatansökan ska ges in till Helsingfors valkretsnämnd 

senast tisdagen den 15 april före kl. 16. Sammanställningen av kandidatlistorna görs upp 

torsdagen den 24 april.   

 

På grund av de ovan nämnda lagändringarna har justitieministeriet utarbetat nya blanketter 

för kandidatuppställning vid Europaparlamentsvalet. De finns på adressen 

www.vaalit.fi/22277.htm. Även partierna underrättas om de nya blanketterna.  

 

Kontaktuppgifterna för sekreterarna vid Helsingfors valkretsnämnd är: 

- 1. sekreterare Heikki Liljeroos, tfn 050 5160 213, förnamn.efternamn@om.fi och 

- 2. sekreterare Esko Sorvali, tfn 050 5544 761, förnamn.efternamn@gmail.com. 

 

 

4. Användningen av valdatasystemet 

 

I Europaparlamentsvalet 2014 använder alla valkretsnämnder följande delsystem i valda-

tasystemet: 

1) basdatasystemet och  

2) resultatuträkningssystemet. 

Helsingfors valkretsnämnd använder dessutom kandidatdatasystemet. 

 

Användningen av valdatasystemet administreras av Rättsregistercentralen. Systemets 

huvudanvändare och valstödet (vaalituki@om.fi) ger närmare anvisningar om använd-

ningen av systemet. Leverantören av driftstjänster är fortsättningsvis Tieto Abp.  

 

Behörighetskontrollen i valdatasystemet bygger på stark autentisering, vilket innebär att 

varje användare måste ha antingen ett chipförsett elektroniskt ID-kort, personliga nät-

bankskoder eller ett certifikat som anslutits till mobiltelefonens SIM-kort (mobilcertifi-

kat).   

 

Justitieministeriet fastställer för Europaparlamenstvalet anvisningar för valdatasystemet 

(VAT-anvisningar). Till valkretsnämnderna sänds VAT-anvisningarna nr 

- 1 (Teknisk anvisning),  

- 2a (Basdatasystemet) och  

- 5a (Resultatuträkningssystemet).  

Till Helsingfors valkretsnämnd sänds dessutom VAT-anvisning nr 3a (Kandidatdatasy-

stemet).  

 

Tidsplanen för avnändningen av valdatasystemet vid valkretsnämnden är den följande: 

- januari 2014: VAT-anvisningarna nr. 1 och 2a delas ut, 

- 3 februari 2014: valkretsnämndens kontaktuppgifter kan registreras i produktionsmiljön 

för basdatasystemet, 

http://www.vaalit.fi/22277.htm
mailto:vaalituki@om.fi
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- mars 2014: VAT-anvisning nr. 3a delas ut till Helsingfors valkretsnämnd, 

- 10 mars 2014: Kandidatdatasystemets testmiljö öppnas för testanvändning (enbart för 

Helsingfors valkretsnämnd), 

- mars 2014: VAT-anvisning nr. 5a delas ut,  

- 10 mars 2014: Resultatuträkningssystemets testmiljö öppnas för testanvändning, 

- 6 maj 2014: Generalrepetition av resultaträkning.   

 

 

5. Valkretsnämndens kontaktuppgifter på valwebbplatsen vaalit.fi 

 

Valkretsnämnderna bör kontrollera sina kontaktuppgifter på valwebbplatsen (adress: 

www.vaalit.fi/16731.htm) och utan dröjsmål meddela eventuella ändringar i uppgifterna 

till avdelningssekreterare Terttu Tuomi (kontaktuppgifter nedan).  

 

 

6. Ytterligare upplysningar 

 

Närmare upplysningar om valet: 

- www.vaalit.fi. 

- valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, 

konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560, 

- överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, 

- avdelningssekreterare Terttu Tuomi (fr.o.m. den 1 november 2013), tfn 02951 50206, 

- närmare upplysningar i frågor som gäller valdatasystemet: valstödet vid Rättsregister-

centralen, tfn 02956 65609, där samtal tas emot av överinspektör Jukka Leino, program-

planerare Anniina Tjurin (valdatasystemets huvudanvändare), programplanerare Marita 

Kolehmainen och IT-planerare Otto Palmu. 

 

E-postadresserna har formen  förnamn.efternamn@om.fi. E-postadressen för Rättsregis-

tercentralens valstöd är  vaalituki@om.fi. 

 

 

 

 

 

 

Valdirektör   Arto Jääskeläinen 

 

 

 

 

Konsultativ tjänsteman     Jussi Aaltonen 

 

 

 

 

BILAGOR  Vissa bestämda tider i Europaparlamentsvalet 2014  

http://www.vaalit.fi/15218.htm
mailto:etunimi.sukunimi@om.fi
mailto:vaalituki@om.fi

