
Presidentinvaalit 2012
II vaali, vahvistettu tulos

Vahvistettu tulos: Sauli Niinistö valittiin presidentiksi 2012
Presidentinvaalin toisella kierroksella Sauli Niinistö voitti selvästi vastaehdokkaansa Pekka
Haaviston. Niinistön äänimäärä oli 1 802 328, mikä on 62,6 prosenttia kaikista äänistä. Toiseksi
sijoittuneen Pekka Haaviston äänimäärä oli 1 077 425 eli 37,4 prosenttia äänistä. Sauli Niinistö
sai vaalien toisella kierroksella 724 903 ääntä enemmän kuin Pekka Haavisto. Vaalin
ensimmäiseen kierrokseen verrattuna Niinistön äänimäärä lisääntyi 671 074 äänellä
(25,6 prosenttiyksikköä) ja Haaviston 503 150 äänellä (18,6 prosenttiyksikköä). Tiedot perustuvat
Tilastokeskuksen tilastoon presidentinvaalien 2012 toisen vaalin vahvistetusta tuloksesta.

Presidenttiehdokkaiden kannatus vaalipiireittäin presidentinvaalissa
2012, II vaali

Niinistö voitti Haaviston presidentinvaalin toisella kierroksella kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä,
ainoastaan Ahvenanmaan vaalipiirissä Haavisto sai Niinistöä enemmän ääniä. Niinistön kannatus oli
suurinta Vaasan vaalipiirissä, jossa hän sai 72,3 prosenttia äänistä. Helsingin vaalipiirissä Niinistö voitti
Haaviston niukasti saaden 50,1 prosenttia äänistä: ehdokkaiden kannatuksen ero oli vain 739 ääntä.
Manner-Suomen kunnista ainoastaan Kolarin kunnassa Lapin vaalipiirissä Niinistön kannatus jäi Haavistoa
pienemmäksi 44,9 prosentin ääniosuudella. Niinistön kannatus oli suurinta Soinin kunnassa Vaasan
vaalipiirissä, jossa hän sai peräti 86,0 prosenttia annetuista äänistä. Helsingin lisäksi Niinistön kannatus
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oli keskimääräistä pienempi myös Jyväskylässä (52,7 %), Turussa (54,9 %), Oulussa (57,5 %) ja
Tampereella (57,7 %).

Äänestysprosentti laski selvästi presidentinvaalin toisella kierroksella
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti jäi toisessa vaalissa 68,9 prosenttiin, mikä oli
3,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kaksi viikkoa aikaisemmin pidetyssä ensimmäisessä vaalissa.
Vuoden 2006 presidentinvaalin toiseen kierrokseen verrattuna äänestysprosentti laski 8,3 prosenttiyksikköä.
Äänestysaktiivisuus on ollut presidentinvaalissa viimeksi pienempi vuoden 1950 presidentin
valitsijamiesvaalissa. Äänestysaktiivisuus laski toisella kierroksella erityisesti varsinaisena vaalipäivänä.
Presidentinvaalin toisella kierroksella ennakkoäänestäneitä oli enemmän kuin varsinaisena vaalipäivänä
äänestäneitä.

Aktiivisinta äänestäminen oli Helsingin vaalipiirissä, jossa äänestysprosentti oli 74,8. Yli
seitsemänkymmenen äänestysprosentti nousi myös Uudenmaan (73,2 %), Varsinais-Suomen (71,0 %) ja
Pirkanmaan (70,6 %) vaalipiireissä. Pienimmät äänestysprosentit olivat Ahvenanmaan maakunnan (55,8 %)
jälkeen Lapin (62,0 %) ja Pohjois-Karjalan (62,4 %) sekä Pohjois-Savon (63,0 %) vaalipiireissä.
Manner-Suomen kunnista aktiivisimmin äänestettiin Uudenmaan vaalipiirin Kauniaisissa, jossa
äänestysprosentti oli 85,8 prosenttia ja laiskimmin Oulun vaalipiirin Hyrynsalmen kunnassa, jossa
äänestysprosentti oli vain 48,6.

Verrattuna presidentinvaalin ensimmäiseen kierrokseen äänestysaktiivisuus laski kaikissa vaalipiireissä.
Eniten äänestysaktiivisuus laski Lapin (- 9,6 prosenttiyksikköä) ja Oulun
(- 6,6 prosenttiyksikköä) vaalipiireissä. Vähiten äänestysaktiivisuus laski Ahvenanmaan
(- 0,6 prosenttiyksikköä) ja Helsingin (- 1,8 prosenttiyksikköä) vaalipiireissä.

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentit vaalipiireittäin, presidentinvaali 2012,
II vaali ja I vaali (%)

I vaali
2012

II vaali
2012

Vaalipiiri

72,868,9Koko maa
76,674,8Helsinki

75,673,2Uusimaa

73,671,0Varsinais-Suomi

71,967,4Satakunta

71,868,8Häme

73,670,6Pirkanmaa

70,766,7Kymi

69,465,4Etelä-Savo

68,963,0Pohjois-Savo

67,062,4Pohjois-Karjala

73,467,4Vaasa

71,866,4Keski-Suomi

71,064,4Oulu

71,662,0Lappi

56,455,8Ahvenanmaa

Tilastokeskuksen maksuttomat vaalitulospalvelut
Tilastokeskuksen vaalikarttapalvelusta saa havainnollisesti karttoina ja kuvioina tietoa vuoden 2012
presidentinvaaleista. Karttojen ja pylväskuvioiden avulla voidaan tarkastella muun muassa
äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä presidentinvaaleista, eniten ääniä saaneita ehdokkaita
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sekä ehdokkaiden ääniosuuksia eri aluetasoilla. Karttoja on esimerkiksi kunnittain, vaalipiireittäin ja
suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain.

Tarkemmat vaalitulostiedot löytyvät tietokantataulukoina vaalipiireittäin, kunnittain sekä äänestysalueittain.
Tietokannasta voi rakentaa erilaisia taulukkokokonaisuuksia ja myös muuntaa tietoja eri tiedostomuotoihin
jatkokäsittelyä varten.

Vaalikarttapalvelu

Tietokantataulukot
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Ehdokkaiden saamat äänimäärät (yhteensä, ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet)
presidentinvaalissa 2012, II vaali

PEKKA HAAVISTOSAULI NIINISTÖVaalipiiri

Vaalipäivän ääniäEnnakkoääniäÄäniä yhteensäVaalipäivän ääniäEnnakkoääniäÄäniä yhteensä

545 784531 6411 077 425791 8401 010 4881 802 328Koko maa

95 75577 880173 63580 79293 582174 374Helsinki

109 63884 069193 707159 204159 025318 229Uusimaa

49 18947 57196 76074 55688 375162 931Varsinais-Suomi

17 40421 80339 20732 44050 16182 601Satakunta

33 56936 69570 26455 98877 321133 309Häme

47 21954 224101 44369 656100 494170 150Pirkanmaa

27 97227 31155 28347 83263 903111 735Kymi

11 28813 94025 22821 30035 12456 424Etelä-Savo

21 28723 91945 20632 13747 29379 430Pohjois-Savo

13 25816 98430 24219 93432 64552 579Pohjois-Karjala

35 08128 18263 26378 66286 445165 107Vaasa

28 17932 18860 36733 73648 92582 661Keski-Suomi

37 76343 82581 58862 85888 229151 087Oulu

13 62720 52934 15619 86737 11756 984Lappi

4 5552 5217 0762 8781 8494 727Ahvenanmaa
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Presidentinvaalit, laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi
1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä

Presidentinvaalit toimitetaan suoralla kansanvaalilla joka kuudes vuosi. Tilastokeskus tuottaa
presidentinvaaleista viralliset tilastot, jotka koostuvat tasavallan presidentin ensimmäisestä ja toisesta
vaalista. Keskeisintä sisältöä ovat: presidenttiehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet eroteltuna
ennakkoäänestyksessä saatuihin ja varsinaisena vaalipäivänä saatuihin ääniin, tiedot äänioikeutettujen ja
äänestäneiden lukumääristä sukupuolen mukaan, ennakolta äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan.
 

1.2 Olennaiset käsitteet 

Vaalitoimitus
Suomen Perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla
syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan
valita presidentiksi enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun
neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o.
hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua
sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Tässä
toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi. Jos vaaliin asetetaan vain yksi
ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti astuu virkaansa vaalia seuraavan kuukauden
1.päivänä.

Suoralla vaalilla on valittu presidentti vuosina 2006 (Tarja Halonen), 2000 (Tarja Halonen) ja
1994 (Martti Ahtisaari).

Sitä ennen on presidentti valittu:

• eduskunnan päätöksellä vuosina 1919 (K.J. Ståhlberg) ja 1946 (J.K. Paasikivi),
• valitsijamiesten vaaleilla vuosina 1925 (Relander), 1931 (P.E. Svinhufvud), 1937 (Kyösti Kallio),

1950 (J.K. Paasikivi), 1956, 1962, 1968, 1978 (Urho Kekkonen) ja 1982 (Mauno Koivisto),
• valittujen (vuonna 1937) valitsijamiesten toimittamilla vaaleilla vuosina 1940 ja 1943 (Risto Ryti)
• erityisellä lailla vuosina 1944 (C.G.E. Mannerheim) ja 1974 (Urho Kekkonen)
• välittömän vaalin ja valitsijamiesten vaalien yhdistelmällä vuonna 1988 (Mauno Koivisto).

Vaalilainsäädäntö
Nykyiset presidentin valintaan liittyvät perussäännökset sisältyvät Suomen Hallitusmuotoon ja vuonna 1998
tehdyllä vaalilainsäädännön muutoksella koottiin kaikkia vaaleja koskevat säännökset yhteen lakiin,
vaalilakiin (714/1998), joka tuli voimaan 8.10.1998. Vaalit toimitetaan voimassa olevan vaalilain mukaisesti,
tarkemmin Oikeusministeriön verkkosivuilla www.vaalit.fi (=> vaalilainsäädäntö) ja www.finlex.fi,
vaalilaki (714/1998).

Vaalitapa ja sen muutokset
Presidentti valittiin vuoden 1982 vaaleihin saakka välillisen vaalitavan mukaan. Kansa äänesti
300 valitsijamiestä, jotka kokoontuivat valitsemaan tasavallan presidentin. Hallitusmuotoa muutettiin
vuonna 1981 annetulla lailla siten, että valitsijamiesten lukumääräksi tuli 301. Presidentin vaalitapaa on
uudistettu kaksi kertaa kansanvaltaisempaan suuntaan:

• vuonna 1987 uusi vaalitapa oli sekavaalijärjestelmä, jossa äänioikeutetut äänestivät sekä suoraan
presidenttiehdokasta että valitsijamiesehdokasta

• vuonna 1991 siirryttiin kokonaan suoraan kansanvaaliin eli äänestäjät antavat äänensä suoraan
presidenttiehdokkaalle ilman valitsijamiehen välitystä, vaalitavan kaksivaiheisuus tarkoittaa sitä, että
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uusi vaali toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken, jos kukaan ehdokkaista ei saa
ensimmäisellä kierroksella yli 50% äänistä.

Vaalien toimittamisen keskeiset periaatteet
Kaikki Suomen vaalit toimitetaan noudattaen seuraavia periaatteita:

• Vaalit ovat välittömät.Valitsijat (äänioikeutetut) äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat
saada valituiksi.

• Vaalit ovat salaiset. Vaalisalaisuudella tarkoitetaan, etteivät vaaliviranomaiset eivätkä muutkaan saa
tietää, ketä äänestäjä on äänestänyt, vai onko hän jättänyt tyhjän äänestyslipun.

• Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Yleisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että
äänioikeus on riippuvainen vain sellaisista edellytyksistä, jotka kansalaisella yleensä on. Yhtäläisellä
äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen äänioikeus vaikuttaa
vaalin tulokseen. Yleisissä vaaleissa kullakin on yksi ääni.

• Kunkin äänestäjän on äänestettävä itse. Äänioikeutta ei saa käyttää valtuusmiehen eli asiamiehen
kautta.

• Äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä.

Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri, äänestäminen ja vaalituloksen laskeminen

Äänioikeus
Presidentinvaalissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka
viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeusrekisteri
Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä
ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (mm. nimi,
henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä
ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteri perustetaan 7.12.2011 niiden tietojen perusteella, jotka olivat
väestötietojärjestelmässä 2.12.2011.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen (eli
12.12.2011 lukien). Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen
vaalipäivää (29.12.2011) ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan mm. vaalipäivä,
ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisen yhteystiedot.
Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.
Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraateille viimeistään 16. päivänä ennen
vaalipäivää, maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset viimeistään 13. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää eli tiistaina 10.1.2012 kello 12.

Äänestäminen
Äänioikeutettu voi äänestää joko 1) ennakkoäänestysaikana tai 2) vaalipäivänä sunnuntaina.

Ennakkoäänestys toimitetaan I ja II vaaleissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu
saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

Vaalipäivän äänestyksessä äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.
Äänestäjän ei tarvitse esittää erityistä syytä ennakkoäänestykselle, vaan hän voi vapaasti valita
ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen välillä. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen
vaalipäivää (11.1.2012) sekä lopetetaan ulkomailla 8. päivänä (14.1.2012) ja kotimaassa 5. päivänä
(17.1.2012) ennen vaalipäivää.

Vaalituloksen laskeminen
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Vaalin tulos lasketaan kuten eduskuntavaaleissa, kuitenkin niin, ettei d'Hondt'in laskentajärjestelmää
käytetä, vaan lasketaan ehdokkaiden saamat äänimäärät ja asetetaan ehdokkaat sen mukaiseen
paremmuusjärjestykseen. Jos äänimäärät ovat samat, järjestys arvotaan.

Kummankin vaalin jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa kullekin ehdokkaalle koko maassa
annettujen äänten lopullisen määrän ja ilmoittaa ne oikeusministerille. Jos joku ehdokkaista on
ensimmäisessä vaalissa saanut yli puolet annetuista äänistä, valtioneuvosto toteaa oikeusministeriön
esittelyssä, että ehdokas on valittu presidentiksi.

Jos yksikään ehdokas ei ensimmäisessä vaalissa saa yli puolta annetuista äänistä, oikeusministeriö toteaa,
että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken toimitetaan kahden viikon kuluttua toinen vaali. Toisen
vaalin jälkeen valtioneuvosto toteaa, kumpi ehdokkaista sai enemmän ääniä ja tulee siten valituksi
presidentiksi.

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Vaalikelpoisuus
Presidenttiehdokkaan on oltava syntyperäinen Suomen kansalainen.

Ehdokasasettelu
Presidenttiehdokkaita voivat asettaa

1. ne puoluerekisterissä olevat puolueet, joiden ehdokaslistoilta on valittu presidentinvaalia edeltävissä
eduskuntavaaleissa vähintään yksi kansanedustaja sekä

2. vähintään 20 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset

Kukin puolue tai valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Kukin puolue valitsee oman
ehdokkaansa puolueen sääntöjen mukaisella tavalla. Puolueilla ja valitsijayhdistyksillä voi olla sama
ehdokas.

Ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa. Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa
ehdokashakemuksensa Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 7.12.2011 ennen klo 16.

Helsingin vaalipiirilautakunta tutkii ehdokashakemukset ja vahvistaa ehdokasasettelun torstaina 15.12.2011
laatimalla presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ehdokasluettelon, johon otetaan arvotussa järjestyksessä
kaikki ehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta on luettelossa seuraavat tiedot: järjestysnumero (alkaen
numerosta 2), nimi, kotikunta sekä arvo, ammatti tai toimi. Ehdokasluettelo on nähtävillä mm.
äänestyskopeissa.

Jos presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan, Helsingin vaalipiirilautakunta laatii tätä vaalia varten uuden
ehdokasluettelon, johon on otettu molemmat toisessa vaalissa olevat ehdokkaat samoilla järjestysnumeroilla,
mitkä heillä oli ensimmäisessä vaalissa.

Äänestysprosentti = äänestäneiden osuus äänioikeutetuista
Valtiollisissa vaaleissa tilastoissa esitetään neljä erilaista äänestysprosenttia:

• 1. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti
• 2. ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti
• 3. kokonaisäänestysprosentti, joka sisältää edellä mainitut molemmat ryhmät
• 4. em. ryhmästä 2 erikseen eriteltynä Ruotsissa asuvien äänestysprosentti

Ennakkoäänestyksessä huomioon otetut, hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput
Ennakkoäänten laskenta alkaa pääsääntöisesti varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina, klo 15. Suurissa
vaalipiireissä voidaan alkamisaikaa aikaistaa, kuitenkin niin että aikaisin mahdollinen aika on klo 12.
Ennakkoäänien laskennan tulos pyritään saamaan valmiiksi klo 20:een mennessä, mistä alkaen niistä
saadaan julkistaa ennakkotietoja.

Vaalipiirit
Presidentinvaalissa maa on yhtenä vaalipiirinä. Vaalin tulosta laskettaessa paikkoja ei siten jaeta eri alueille.
Kaikissa tilastoissa kuitenkin esitetään myös vaalipiirikohtaiset tulokset eri vaalien vertailtavuuden takia.
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Vaalipiiri- ja kuntamuutokset sekä kuntaliitokset
Eri vuosien vaaleja koskevat vaalipiiri- ja kuntamuutokset sekä kuntaliitokset on esitetty internetissä
julkistuksen liitetaulukossa (Presidentinvaalit kotisivulla).

Kunnat on sijoitettu vaalipiireihin voimassa olevan vaalipiirijaon mukaan.

Käytetyt luokitukset
Tilastokeskuksen kuntaluokitus, vaalipiiri, kunta, äänestysalue, puolue (puoluerekisteriin merkityt),
ehdokkaiden ja valittujen ikä, asuinmaa.

Presidentinvaalissa 2012 asettivat ehdokkaita seuraavat rekisteröidyt puolueet:

• Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) - Paavo Lipponen
• Suomen Keskusta (KESK) - Paavo Väyrynen
• Kansallinen Kokoomus (KOK) - Sauli Niinistö
• Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) - Eva Biaudet
• Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Sari Essayah
• Vihreä liitto (VIHR) - Pekka Haavisto
• Vasemmistoliitto (VAS) - Paavo Arhinmäki
• Perussuomalaiset (PS) - Timo Soini

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde
Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä, jonka teknisen
toteuttamisen hoitaa Tieto Oyj.

1.3 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja (laki Tilastokeskuksesta
24.1.1992/48). Näihin kuuluvat myös vaalitilastot. Tilastokeskuksen työjärjestys määrittää Henkilötilastot
vaalitilastojen tekijäksi (Tilastokeskuksen työjärjestys, TK-00-1469-00).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto perustuu kokonaisaineistoon. Tilaston perusaineisto perustuu oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään, joka koostuu kuudesta osajärjestelmästä. Näitä ovat:

1. Pohjatietojärjestelmä, jossa ovat tiedot mm. vaalipiiri-, kunta-, äänestysaluejaoista sekä
vaaliviranomaisista;

2. Äänestyspaikkajärjestelmä (äänestyspaikkarekisteri), jossa ovat tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista
ja vaalipäivän äänestyspaikoista;

3. Äänioikeusjärjestelmä (äänioikeusrekisteri), johon Väestörekisterikeskus poimii tiedot äänioikeutetuista
46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot
(mm. nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä
51. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää
kello 12;

4. Ehdokasjärjestelmä (ehdokasrekisteri), johon merkitään ehdokkaasta seuraavat tiedot: nimi,
ehdokasnumero, ammatti, kotikunta, puolue/valitsijayhdistys (jonka ehdokkaana hän on), henkilötunnus;

5. Keskitetty laskentajärjestelmä, johon vaalipiirilautakunnat ja kuntien keskusvaalilautakunnat toimittavat
vaalien tulostiedot;

6. Tilasto- ja tietopalvelujärjestelmä, jonka avulla vaalien tulostiedot ja muut tilastotiedot välitetään
tiedotusvälineille ja Tilastokeskukselle.

Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu kahdesta vaalitiedostosta, joita ovat: aluetiedosto ja
ehdokastiedosto.
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3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Vaalitilastojen aineisto perustuu oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään ja vaaliviranomaisten toimittamiin
tietoihin, joita voidaan pitää luotettavana.

4. Tietojen ajantasaisuus ja tarkkuus
Vahvistetut tiedot poikkeavat aina jonkin verran ennakkotilastojen luvuista.

Tulokset muuttuvat vahvistetun tuloksen jälkeen kaikilta osin: äänestysalueittain, kunnittain, vaalipiireittäin,
puolueittain sekä kaikkien ehdokkaiden ja valittujen saamien äänimäärien suhteen, jolloin jopa heidän
keskinäinen järjestyksensä voi muuttua.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Tilastot julkaistaan internetissä, StatFin-palvelussa sekä Presidentinvaalit-tilastosivulla. Kunnittaiset ja
äänestysalueittaiset vaalitiedot sekä ehdokkaiden ja valittujen saamat äänimäärät viedään StatFin-palveluun.

Presidentinvaalit-tilastosivulla julkaistaan kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti) julkistuksia ja
kyseistä vaalia koskevien taulukoiden lisäksi aikasarjataulukoita.

Maksullisessa ALTIKA – tietokannassa on presidentinvaaleista vaalitulostietoja vuodesta 1994 alkaen.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Uusi tilastollinen kuntaryhmitys (kaupunkimaiset, taajamamaiset ja maaseutumaiset) otettiin käyttöön
vuodesta 2000 alkaen. Sitä aikaisemmin kunnat ryhmiteltiin seuraavasti: kaupungit ja muut kunnat. Vaalien
välillä tapahtuneet vaalipiiri- ja kuntamuutokset on huomioitu tilastoissa, joissa on vertailutieto edellisen
vaalin tuloksiin.

Presidentinvaalit-tilastosivulla esitetään vaalitulostietoja aikasarjataulukkoina vuodesta 1925 alkaen.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys sekä dokumentointi
Oikeusministeriö julkaisee kattavaa yleistietoa eri vaaleista sekä valtakunnallisen ehdokasrekisterin ja
vaalitulostietoja verkkosivuillaan (www.vaalit.fi). Oikeusministeriön julkaisema tilasto
ennakkoäänestäneiden osalta poikkeaa Tilastokeskuksen ennakkoäänestäneiden tilastosta, sillä ne
määritellään eri perustein:

• Oikeusministeriö laskee ennakkoäänestäneiden määrän äänioikeutettujen määrästä
• Tilastokeskus laskee ennakkoäänestäneiden määrän kaikkien äänestäneiden määrästä

Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen kotisivuilta.
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