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HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN JA KIRKOLLISKOKOUKSEN
MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIEN TOIMITTAMINEN SEKÄ EHDOLLEPANO
KIRKKOHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIA VARTEN

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien
vaalien toimittaminen
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit
toimitetaan tiistaina 11.2.2020. Yksittäisessä seurakunnassa vaalit toimitetaan
kirkkovaltuuston maallikkojäsenten vaalikokouksessa. Seurakuntayhtymään kuuluvassa
seurakunnassa vaalit toimitetaan seurakuntaneuvoston maallikkojäsenten ja seurakunnasta
valittujen yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisessä vaalikokouksessa. Tämän
kokouksen kutsuu koolle kirkkoherra ja puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja.
Molemmat vaalit toimitetaan samassa vaalikokouksessa, mutta kysymyksessä on kuitenkin
kaksi erillistä vaalitoimitusta. Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvun 13 ja 14
§:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 69─86 §:ssä. Eduskunnan käsiteltävänä oleva
kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus ei vaikuta vaalien toimittamiseen sovellettaviin
säännöksiin.
Kirkkoherran on ennakolta huolehdittava siitä, että seurakunnassa ryhdytään
valmistelutoimiin vaalien toimittamista varten. Tällöin on varmistuttava siitä, että vaaleissa on
käytettävissä vaalihuoneeseen nähtäville pantavat ehdokaslistojen yhdistelmät,
äänestyslippuja, vaalileimasin, jona käytetään seurakunnan leimasinta, vaaliuurna sekä
sinetöimis- ja muut tarpeelliset välineet (KVJ 81 §).
Vaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon. Jos maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan
vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää
taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on
merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa (KVJ 80 §).
Vaalikokouskutsut on syytä lähettää hyvissä ajoin, jotta ne ehtivät varmasti perille.
Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen
tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.
Vaalikokouksen puheenjohtajan tueksi on laadittu ohje (liite 1), jota noudattaen ja
tarvittavassa määrin soveltaen vaalien toimittaminen tapahtuu laillisessa järjestyksessä.
Lisäksi on laadittu pöytäkirjamalli kirkkovaltuuston vaalikokousta varten (liite 2) ja

seurakuntaneuvoston maallikkojäsenten ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten
yhteistä vaalikokousta varten (liite 3).
Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle
yhdessä äänestyslippujen kanssa.

Ehdollepano kirkkohallituksen maallikko- ja pappisjäsenten vaalia varten
Kirkkohallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kirkolliskokous toimittaa kirkkohallituksen
pappis- ja maallikkojäsenten vaalin toimikautensa ensimmäisen vuoden toukokuussa.
Seuraava vaali toimitetaan siis toukokuussa 2020 ja valittujen toimikausi on 1.6.202031.5.2024 (KL 22:1 ja KJ 22:1).
Kirkkohallituksen maallikkojäsenen vaalia varten kunkin hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenet asettavat ehdolle järjestyksessä kolme maallikkoa. Kirkkohallituksen
pappisjäsenten vaalia varten hiippakuntavaltuuston pappisjäsenet asetettavat ehdolle
järjestyksessä kaksi pappia. Vaalikelpoisuudesta säädetään kirkkolain 22 luvun 1 §:ssä sekä
23 luvun 2 ja 3 §:ssä. Maallikkojäseneksi ja pappisjäseneksi on ehdotettava sekä miehiä että
naisia. Jäseneksi valitun muuttaminen toisessa hiippakunnassa olevaan seurakuntaan ei
vaikuta hänen jäsenyyteensä (KJ 22:1,3). Hiippakuntavaltuustoja pyydetään
toimittamaan kirkkohallitukselle tiedot ehdottamastaan kolmesta maallikosta ja
kahdesta papista ehdollepanojärjestyksessä viimeistään 31.3.2020. Tiedot pyydetään
toimittamaan sähköisesti kirkkohallituksen kirjaamoon osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi.
Tiedusteluihin vastaa Birgitta Hämäläinen, sähköposti birgitta.hamalainen(at)evl.fi.
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