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Församlingsvalet 2022
I november 2022 ordnas församlingsval. I valet väljs förtroendevalda till alla församlingar
för följande fyraårsperiod.
Basinformation om församlingsvalet
Församlingsval ordnas vart fjärde år. I församlingsvalet i november 2022 väljs ca 8 000
förtroendevalda till ca 370 församlingar.
Den egentliga valdagen är 20.11.2022 och förhandsröstningen sker 8-12.11.2022.
Församlingens förtroendevalda beslutar bland annat om
•

församlingens kyrkoskattesats

•

ekonomiska frågor

•

byggprojekt

•

understöd

•

anställning av personal

•

prioriteringar i församlingens verksamhet

•

Lekmannamedlemmarna i församlingarnas förtroendeorgan deltar också i
valet av lekmannaombud till kyrkomötet.

Kampanj, valsystem, kommunikation
Kyrkostyrelsen sköter församlingarnas administrativa anvisningar samt webbtjänst med
kandidatgalleri och resultattjänst. Församlingarna kommer att få kampanjmaterial för att
engagera kandidater och väljare. Kampanjkommunikationen inför församlingsvalet
genomförs av Kyrktjänst i nära samarbete med Kyrkostyrelsen.
Anvisningar och information till församlingarna om valarrangemangen samlas på
informationssidor som öppnas senare. Församlingarna får information om
församlingsvalet bland annat i nyhetsbrevet I kyrkan och Församlingsvalet, kyrkans
intranät Sacrista och i cirkulär. I Kyrkans bildbank hittar man bildmaterial med sökorden
seurakuntavaalit och församlingsvalet.
Webbplatsen församlingsvalet.fi öppnas igen under valåret. Församlingsvalet kommer
också att kommuniceras på evl.fi, evl.fi/plus och i sociala medier.
Vi ber församlingarna förbereda sig inför valet också i samband med budgeteringen för
nästa år och reservera pengar bland annat för kandidat- och väljarkampanjer, tryckning
av valhandlingar samt postning av valinformation till väljarna. Kyrkostyrelsen sköter
ramavtalen för tjänsterna när det gäller tryckning, utskrift, kuvertering och distribution
av valbreven, men församlingarna svarar själva för beställningarna och kostnaderna för
dem. Kostnaderna kan uppskattas utifrån kostnaderna för valet 2018 med beaktande av
bland annat indexhöjningarna. De exakta priserna klarnar först efter
konkurrensutsättningen.
Ytterligare information:
Administrativa frågor, Kyrkostyrelsen, Mari Mustakoski, mari.mustakoski@evl.fi
Allmän information om valet, Kyrkans kommunikation/Kyrkostyrelsen, Tuija
Helenelund, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 387 4157

Kampanjkommunikation, Kyrktjänst, sakkunnig i kommunikation Liisa Toivonen, tfn 040
849 4812, liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi
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