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Nyheter

Vem bildar den finländska delega-
tionen i EU-parlamentet efter valet 
den 26 maj?

Säkert är åtminstone att den har 
en helt annan sammansättning än 
efter valet för fem år sedan.

Många av de tretton invalda 2014 
har nämligen hoppat av på vägen 
och flera andra väljer att inte ställa 
upp för återval.

Till dem som avstått EU-parla-
mentet hör överlägsna röstmagne-
ten Alexander Stubb (Saml/EPP). I 
själva verket tog han inte ens emot 
sin plats 2014, utan blev i stället 
ordförande för Samlingspartiet och 
statsminister. 

Olli Rehn (C/Alde) valdes in i riks-
dagen året efter att han valts in i EU-
parlamentet. Han prioriterade riks-

dagen och blev näringsminister och 
senare chef för Finlands Bank.

Sampo Terho (Sannf/ECR) gjor-
de en liknande manöver och valde 
riksdagen och en ministerpost i Si-
piläregeringen.

Hannu Takkula (C/Alde) som 
kom in i stället för Rehn lämnade se-
nare parlamentet för en plats i Euro-
peiska revisionsdomstolen.

Veteranen Paavo Väyrynen körde 
sitt eget race, bildade ett eget parti 
och valde till slut riksdagen som sin 
politiska plattform 2018.

Merja Kyllönen (VF/GUE-NGL) 
valdes in i riksdagen i våras och läm-
nade EU-parlamentet i samband 
med det.

Av dem som suttit hela perioden 
ut har Liisa Jaakonsaari (SDP/S&D) 

och Anneli Jäättenmäki (C/Alde) be-
slutat att lämna politiken. Sannfin-
ländarnas ordförande Jussi Halla-
aho ställer inte heller upp utan kon-
centrerar sig på politiken i Finland.

Ställer upp för omval gör där emot 
Heidi Hautala (Gröna/Greens-EFA), 
Miapetra Kumpula-Natri (SDP/
S&D), Merja Kyllönen (VF/GUE-
NGL), Sirpa Pietikäinen (Saml/EPP), 
Nils Torvalds (SFP/Alde) och Hen-
na Virkkunen (Saml/EPP). Det spe-
ciella är att Kyllönen sagt att hon in-
te tar emot platsen om hon väljs in. 
Hon deltar i valet bara för att samla 
röster för sitt parti.

Ersättarna som kommit in under 
valperioden i stället för avhopparna 
har fått mersmak: Petri Sarvamaa 
(Saml/EPP), Elsi Katainen (C/Alde), 

Mirja Vehkaperä (C/Alde) och Pirk-
ko Ruohonen-Lerner (Sannf/ECR) 
vill ta plats i Europaparlamentet 
igen. 

Partiets röster avgör
I det finländska valsystemet konkur-
rerar partierna först med varandra 
och sedan fördelas de vunna manda-
ten internt i varje parti enligt person-
ligt röstetal. 

Tröskeln för partierna att gå från 
ett mandat till fler i Europaparla-
mentet är stor. I runda siffror krä-
ver varje mandat drygt 100 000 fler 
röster i Finland.

Förskjutningarna i mandat har 
därför varit små från EU-val till EU-
val. Partierna har tappat eller vunnit 
högst ett mandat åt gången. 

Vilka rörelser är då mest sannoli-
ka denna gång?

I förra valet fick Centern tre man-
dat, medan SDP och Sannfinländar-
na knep två platser i parlamentet. 
Både SDP och Sannfinländarna är 
ute efter Centerns tredje mandat.  

De gröna kan knipa ett andra 
mandat, något de lyckats med ib-
land. I så fall skulle det troligtvis ock-
så handla om att de tar ett mandat 
av Centern.

Samlingspartiet och SFP behåller 
med stor sannolikhet sina nuvaran-
de mandat, tre respektive ett. Väns-
terförbundet får också behålla sitt 
enda mandat.

Kristdemokraterna nosar på ett 
mandat, men ser ut att bli utan.

Vem har chans att väljas 
in i EU-parlamentet?
Det är upplagt för fler sannfinländska mandat i valet den 26 maj.  
HBL går igenom vilka kandidater i de olika partierna som har bäst chans att bli valda.
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