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VUODEN 2010 SEURAKUNTAVAALIEN VALTAKUNNALLINEN TIETO- JA
TULOSPALVELUJÄRJESTELMÄ, VAALIKONE JA –VIESTINTÄ

1. Valtakunnallinen tieto- ja tulospalvelujärjestelmän kehittäminen
Kirkkohallitus on päättänyt, että seurakuntavaalien valtakunnallista tieto- ja tulospalvelujärjestelmää kehitetään lisäämällä siihen vaalien tuloksen laskenta. Samalla parannetaan seurakuntien tarvitsemia ehdokas- ja toimielinlistauksia ja seurakuntakohtaisia tilastoja (mm. toimielinten ikä- ja sukupuolijakaumat, 16- ja 17vuotiaiden äänestäjien määrät). Näitä tietoja tullaan näyttämään myös julkisen
Internetin valtakunnallisessa tulospalvelussa. Näiden toimien tavoitteena on
-

vähentää tietojen moninkertaista tallennusta eri järjestelmiin
nopeuttaa niin paikallista kuin valtakunnallistakin tulospalvelua
hyödyntää entistä enemmän ja helpommin verkon käyttöä vaalien markkinoinnissa ja tiedottamisessa
palvella äänestäjiä ehdokkaiden valinnassa ja vaalien seuraamisessa

Seurakuntavaaleissa 2010 on ensimmäistä kertaa äänioikeus 16- ja 17-vuotiailla
seurakunnan jäsenillä. Tämän ikäryhmän äänestämisaktiivisuus on erityisen mielenkiinnon kohteena. Seurakuntien vaaliluettelotulosteeseen tehdään sarakemerkinnät tähän ikäryhmään kuuluvien kohdalle ja toivotaan, että äänestäneiden
määrät lasketaan tästä ikäryhmästä erikseen. Valtakunnallinen tieto saadaan tietojärjestelmään tallennuksen kautta.
2. Vaalikone
Kirkkohallitus hankkii seurakuntien käyttöön yhteisen vaalikoneen käyttöoikeuden. Vaalikoneen käyttöönotto, kysymysten teko ja markkinointi ehdokkaille on
seurakuntien tehtävänä. Seurakunnille ei siis tule vaalikoneen lisenssikustannuksia, mutta käyttöön liittyvät työt kuuluvat seurakunnille. Seurakunnat voivat niin
halutessaan ostaa käytön tukipalvelua palveluntarjoajalta. Yksityiskohtaiset tehtävät ja mahdollisen tukipalvelun kustannukset selviävät vaalikoneen hankintakilpailun jälkeen keväällä 2010.
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Lisätietoa:
Kevään 2010 hiippakunnallisissa vaalineuvontatilaisuuksissa on iltapäivällä oma
osuutensa tietojärjestelmän käytöstä. Mukaan toivotaan erityisesti niitä henkilöitä,
jotka vastaavat ja käytännössä tekevät vaalien tietojen tallennusta ja tuloksen laskentaa. Tilaisuuksien esittelyt löytyvät kirkon henkilöstökoulutuskalenterista:
http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
ja
http://www.kirkkopalvelut.fi/content/blogcategory/30/201/
Sivustolle http://seurakuntavaalit.fi tuotetaan aineistoa seurakuntavaaleihin.
Kirkkohallituksessa lisätietoa antaa verkkoviestintäpäällikkö Hannele Sainio, puh.
050-330 8510, hannele.sainio@evl.fi.
3. Vaaliviestintä
Vaalien viestintäsuunnitelma
Vaalit ovat erinomainen tilaisuus tuoda esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa.
Ne mahdollistavat avoimen vuoropuhelun ja antavat äänestysikäisille seurakuntalaisille vaikutusmahdollisuuden oman seurakuntansa toimintaan.
Valtakunnallinen julkisuuskampanja Ensimmäinen kerta – Första gången rakentaa
vaaleille yhteisen sanoman ja yhtenäisen ilmeen. Jokaiselle kerralle on ensimmäinen kertansa ja monelle suomalaiselle äänestäminen seurakuntavaaleissa on uutta.
Konsepti toimii sekä ehdokasasetteluvaiheessa että itse vaalikampanjan aikana
samalla viestillä.
Kirkkolain muutos äänioikeusikärajan alentamisesta seurakuntavaaleissa 16 ikävuoteen tarkoittaa sitä, että vuoden 2010 seurakuntavaaleissa äänestää ensimmäistä kertaa kuusi uutta ikäluokkaa, 16-21-vuotiaat. Lakiuudistus tarjoaa seurakunnille mahdollisuuden aktivoida nuoria osallistumaan seurakunnan päätöksentekoon juuri siinä elämänvaiheessa, kun he osallistuvat muutenkin aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Kampanjan päätavoitteena on saada uudet äänestäjät – iästä
riippumatta - vaaliuurnille.
Vaaleista tiedotetaan http://seurakuntavaalit.fi -verkkosivulla. Sivustoa päivitetään syksyn aikana ja sieltä löytyy vaaliviestintäsuunnitelma, joka antaa työkaluja
paikalliseen vaalityöhön. Joulukuun puolivälissä sivustolta löytyy kampanjailmeellä varustettuja printtipohjia.
Vaalikirje
Vaalien onnistumiseksi on julkisuuskampanjan lisäksi tärkeätä paikallisseurakuntien oma aktiivisuus. On suositeltavaa, että jokainen äänestäjä – ainakin ensimmäistä kertaa äänestävä – saa henkilökohtaisen vaalikirjeen. Kirjelomakkeen ja
kuoren suunnittelusta vastaa Kirkkohallitus noudattaen julkisuuskampanjan visuaalista ilmettä. Seurakunnat suunnittelevat itse kirjeen sisällön ja tilaavat sen
suoraan palvelujen tarjoajalta. Kirjeessä voidaan kertoa äänestyspaikoista ja –
ajoista, siitä mistä vaaleissa on kysymys ja miksi ylipäätään kannattaa äänestää.
Ehdokaslistojen on oltava valmiita 15.9. ja se mahdollistaa vaalikirjeen mukana
lähetettävän kuvallisen ehdokasesitteen.
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Seurakuntien työn helpottamiseksi Kirkkohallitus laatii kehyssopimuksen kahden
vaalikirjeen toimittajan Itella Oyj:n ja Vidois Oy:n kanssa. Sopimus tulee koskemaan postitse lähetettävää henkilökohtaista äänioikeusilmoitusta. Sopimuksen
ansiosta seurakunnat saavat palvelun normaalihintaa edullisemmin. Sopimus
julkaistaan myöhemmin erikseen.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Seurakuntavaalit 2010 projektisihteeri Kari Kanala,
kari.kanala@evl.fi, puh. 09 1802535, 050-3269004.
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