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KIRKON VAALIJÄRJESTYKSEN MUUTOS
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 40 §:ää on muutettu siten, että seurakuntavaaleissa seurakuntayhtymissä suoritettavan seurakuntaneuvoston jäsenten vaalin ehdokaslistojen yhdistelmässä ja siten myös äänestyslipussa käytettävä väri muuttuu
sinisestä oranssiksi. Ennakkoäänten laskentaa koskevien vaalijärjestyksen 2 luvun
49 §:n ja 55 §:n muutoksilla mahdollistetaan puolestaan ennakkoäänien laskemisen
aloittaminen ennen vaalin toimittamisen päättymistä. Kirkon vaalijärjestyksen
muutos (1151/2009) tulee voimaan 1.1.2010. Kirkolliskokouksen päätös kirkon
vaalijärjestyksen muutoksesta löytyy edellä mainitulla säädösnumerolla muun
muassa internetistä osoitteella www.finlex.fi.
Seurakuntavaalien äänestyslipun värin muutos
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 40 § 4 momenttia on muutettu siten, että ehdokaslistojen yhdistelmään käytettävän paperin tulee olla seurakuntaneuvoston jäsenten vaalissa oranssia. Koska luvun 42 §:n 2 momentin mukaan äänestyslippuihin käytettävän värin tulee olla sama kuin vastaavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä, koskee värin muutos myös seurakuntaneuvoston vaalin äänestyslippua.
Muutoksen tavoitteena on, että seurakuntayhtymissä samanaikaisesti toimitetavan
yhteisen kirkkovaltuuston vaalin valkea ja seurakuntaneuvoston vaalin oranssi
äänestyslippu erottuisivat paremmin toisistaan kuin, mitä aiemmin käytetyt valkea ja sininen äänestyslippu. Tämän arvellaan helpottavan äänestämistapahtumaa ja siten vähentävän hylättävien äänten määrää. Värin vaihdos ei kuitenkaan
vähennä tarvetta ohjeistaa äänestäjiä äänestyspaikoilla.
Ennakkoäänten laskeminen seurakuntavaaleissa
Seurakuntavaaleissa yhä useammat äänestävät ennakkoon. Ennakkoäänten laskeminen vasta yhdessä vaalipäivinä annettujen äänten kanssa on omalta osaltaan
vaikuttanut siihen, että seurakuntavaalien tulokset ovat viipyneet.
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Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 49 §:n 4 momentin ja 55 §:n uuden 2 momentin
mukaan seurakuntavaaleissa annettuja ennakkoääniä voidaan alkaa laskea viimeisenä vaalipäivänä vaalilautakunnan määräämänä aikana ennen vaalin toimittamisen päättymistä. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi ennakkoääniä voidaan kuitenkin
ryhtyä laskemaan ennen vaalin päättymistä vain, mikäli ennakkoäänestyksessä
hyväksyttyjä vaalikuoria on enemmän kuin 50 ja voidaan perustellusti arvioida,
että vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttää enemmän kuin 50 henkilöä eikä ole syytä
olettaa, että vaalisalaisuuden turvaaminen muuta edellyttäisi.
Seurakunnan vaalilautakunta voi kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 49 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa edellä mainittujen edellytysten täyttyessä määrätä paikallisten olosuhteiden ja äänestäjien määrän perusteella ennakkoäänten laskemisen
aloittamisajankohdan siten, että laskenta voisi alkaa aikaisintaan kuusi (6) tuntia
ennen äänestysajan päättymistä. Ennakkoäänten laskemista on aikaistettava vain
tarpeen mukaan ja vaalisalaisuuden säilymiseen ennakkoäänten laskennan yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, puh. (09) 1802 223 tai
kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, puh. (09) 1802 203.
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