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Kirkolliskokouksen päätös
kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) 3, 8, 11, 24, 27 ja 31 §, 33 §:n 3 mo-

mentti ja 42 §, sekä
lisätään 22 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Seurakuntavaalit

3 §

Seurakuntavaalien ajankohta

Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina juma-
lanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11, ja päätetään samana päivänä
kello 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon niin kuin siitä jäljempänä sääde-
tään.

Jos seurakuntajaon muuttaminen vaalivuotta seuraavan vuoden alusta on vireillä vaali-
vuoden elokuun päättyessä, tuomiokapituli voi määrätä, että vaalit toimitetaan vasta seu-
rakuntajaon muutosta koskevan päätöksen jälkeen.

Tuomiokapituli määrää poikkeuksellisten seurakuntavaalien ajankohdan.

8 §

Äänioikeutettujen luettelon pitäminen nähtävänä

Äänioikeutettujen luettelo on tarkastusta varten pidettävä valvonnan alaisena nähtä-
vänä vähintään neljän tunnin ajan kahtena luettelon tarkistamista seuraavana peräkkäi-
senä arkipäivänä, ei kuitenkaan lauantaina. Toisena päivistä luettelo pidetään nähtävänä
kello 15–19.

Nähtävänä pitämistä koskevassa kuulutuksessa on mainittava:
1) milloin ja missä äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä;
2) miten äänioikeutettujen luetteloa koskeva oikaisuvaatimus tehdään;
3) milloin vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia.
Kuulutus on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kymmenen päivää en-

nen nähtävillä pitoajan alkua ja pidettävä siinä nähtävillä pitoajan päättymiseen asti. Li-
säksi kuulutus on julkaistava lehdessä viimeistään viisi päivää ennen nähtävillä pitoajan
alkua.
1



210/2018  
11 §

Ilmoituskortti

Seurakunnan jakautuessa äänestysalueisiin seurakunta laatii jokaisesta äänioikeutettu-
jen luetteloon otetusta ilmoituskortin, jossa ovat:

1) tiedot äänioikeutetun nimestä ja äänestysalueesta sekä äänestyspaikasta vaalipäivä-
nä ja sen osoitteesta;

2) äänioikeutetun vakituinen osoite, joka on jäsentietojärjestelmässä 6 §:ssä määrätty-
nä päivänä;

3) tieto siitä, missä vaaleissa ilmoituskortin vastaanottajalla on äänioikeus;
4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyksen ajankohdasta;
5) kortin lähettäjäksi merkityn vaalilautakunnan yhteystiedot;
6) tiedot jäsentietojärjestelmästä, johon kortissa olevat tiedot perustuvat;
7) ohjeet kortin käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä.
Ilmoituskortti laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää lähetekirjeenä muussa ennakko-

äänestyksessä kuin kotiäänestyksessä.
Vaalilautakunta huolehtii siitä, että ilmoituskortit lähetetään viimeistään 30. päivänä

ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

22 §

Vaalien valmisteluun liittyvät muut vaalilautakunnan päätökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaa-

litoimitsijana eikä avustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.

24 §

Ennakkoäänestyksen ajankohta ja kuulutus ennakkoäänestyksestä

Ennakkoäänestys aloitetaan marraskuun ensimmäistä sunnuntaita seuraavana tiistaina
ja se jatkuu saman viikon lauantaihin. Äänestys tapahtuu yhdessä vaalilautakunnan mää-
räämässä paikassa joka päivä kello 9–18 ja muissa paikoissa vaalilautakunnan määräämi-
nä aikoina.

Poikkeuksellisissa seurakuntavaaleissa voidaan äänestää ennakolta vain tämän seura-
kunnan ennakkoäänestyspaikassa.

Vaalilautakunnan laatima kuulutus ennakkoäänestysajoista ja -paikoista on pantava
kahdeksan päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista seurakunnan ilmoitustaululle ja
pidettävä siinä ennakkoäänestyksen päättymiseen asti, jollei 51 §:stä muuta johdu. Kuu-
lutuksesta on ilmoitettava lehdessä viimeistään viisi päivää ennen ennakkoäänestyksen al-
kamista.

27 §

Äänestäminen ennakkoäänestyksessä

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa
ehdokasta, jossa äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi.

Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun ehdokkaan numero niin selvästi, ettei voi
syntyä epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Merkintä on tehtävä äänestys-
suojassa tai muutoin siten, että vaalisalaisuus säilyy.

Äänestäjän pyynnöstä vaalitoimitsijan tai vaalilautakunnan jäsenen on avustettava hän-
tä äänestämisessä. Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikenty-
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nyt, saa käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa avustajaa. Avustaja on velvollinen
tunnollisesti noudattamaan äänestäjän tahtoa ja pitämään salassa äänestyksen yhteydessä
saamansa tiedot.

31 §

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Vaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaa-
matta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen
kello 16 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään siinä käsitellä. Määräajan jälkeen
saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Määräajan jälkeen
saapuneisiin kuoriin merkitään niiden saapumisajankohta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:
1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty äänioikeutettujen luetteloon äänioi-

keutetuksi;
2) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka hen-

kilö on äänestänyt;
3) vaalikuori on avonainen tai leimaamaton taikka siihen on tehty äänestäjää tai ehdo-

kasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
4) henkilö on äänestänyt useaan kertaan.
Siitä, että äänestys on jätetty huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä vaalilautakun-

nan pöytäkirjaan ja liitettävä siihen vaalikuori sisältöineen sekä lähetekirje ja -kuori.
Jos lähetekirje ja vaalikuori hyväksytään, äänioikeutettujen luetteloon merkitään, että

lähetekirjeessä mainittu henkilö on äänestänyt. Samalla vaalikuoren etupuolelle tehdään
merkintä, että äänestäjä on todettu äänioikeutetuksi. Hyväksytyt vaalikuoret lasketaan.
Lisäksi tarkastetaan, että vaalikuorien lukumäärä on sama kuin äänioikeutettujen luette-
loon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä ero-
tettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa.

33 §

Kotiäänestyksessä läsnä olevat henkilöt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Avustajan käyttöön sovelletaan, mitä siitä 22 §:n 2 momentissa ja 27 §:n 3 momentissa

säädetään.

42 §

Äänestäminen seurakuntavaaleissa

Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun ehdokkaan numero niin selvästi, ettei voi
syntyä epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Merkintä on tehtävä äänestys-
suojassa siten, että vaalisalaisuus säilyy.

Tehtyään äänestysmerkintänsä äänestäjän tulee antaa äänestyslippu taitettuna vaalilau-
takunnalle leimattavaksi. Leima on lyötävä keskeltä taitetun äänestyslipun kääntöpuolel-
le. Äänestäjän on sen jälkeen pantava äänestyslippu vaaliuurnaan. Vaalileimasimena käy-
tetään seurakunnan leimasinta.

Äänestäjän pyynnöstä vaalitoimitsijan tai vaalilautakunnan jäsenen on avustettava hän-
tä äänestämisessä. Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikenty-
nyt, saa käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa avustajaa. Avustajaan sovelletaan,
mitä vaalilautakunnan valitsemasta avustajasta 22 §:n 2 momentissa säädetään. Avustaja
on velvollinen tunnollisesti noudattamaan äänestäjän tahtoa sekä pitämään salassa äänes-
tyksen yhteydessä saamansa tiedot.
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Vaalilautakunta tekee äänioikeutettujen luetteloon merkinnän siitä, että äänestäjä on
käyttänyt äänioikeuttaan.

————
Tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin kirkolliskokouksen 9 päivänä marras-

kuuta 2017 hyväksymä kirkkolain muutos, jolla muutetaan lain 23 luvun 19 ja 21 §:ää,
24 luvun 3 §:ää sekä 25 luvun 8 a §:ää.
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