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Mitkä seurakuntavaalit? 

• evankelis-luterilaisen kirkon 

luottamushenkilöiden paikalliset vaalit

• 367 seurakuntaa, noin 8000 luottamushenkilöä

• Tärkeät päivät
• Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022
• Ennakkoäänestysviikko 8.-12.11.2022

• Vaalipäivä 20.11.2022



Kuka voi lähteä mukaan? 

• Äänioikeus kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon 
jäsenillä

• Ehdolle voi asettua konfirmoitu 18-vuotias kirkon jäsen
• kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
• antanut kirjallisen suostumuksen
• ei ole vajaavaltainen



Mihin luottamushenkilönä voi vaikuttaa? 

• Ehdokkaat päättävät mm 
• seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista 

ja monista muista talousasioista
• rakennushankkeista 
• avustuksista
• monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
• seurakunnan toiminnan painotuksista
• seurakunnan tilojen käytöstä
• seurakunnan yleiset linjaukset ja arvoilmapiiri käytännön valinnoissa

• Luottamushenkilöt valitsevat kirkolliskokouksen maallikkojäsenet
• esim kirkon avioliittokanta ja muut opin kysymykset 
• kokonaiskirkon talous ja hallinto



Miten ehdolle? 

○ Seurakuntavaaleissa ehdokkaat valitaan 
valitsijayhdistysten asettamilta ehdokaslistoilta

○ Ehdokaslistan voi perustaa ketkä tahansa 10 
täysi-ikäistä seurakunnan jäsentä

○ Ehdokaslistan perustaja/kokoaja eli asiamies sekä 
vara-asiamies eivät voi olla itse ehdokkaina

○ Perustamisasiakirjat ja muut lomakkeet löytyvät 
seurakuntavaalit.fi sivustolta

○ Löydä itsellesi sopiva tai perusta oma!

http://seurakuntavaalit.fi


Miten vaali toimii? 

○ Vaaleissa käytetään muista vaaleista tuttua 
D’Hontin menetelmää

○ D’Hondtin menetelmä on suhteellisessa 
listavaalissa  käytetty menetelmä, jolla listan 
saamien äänimäärien perusteella jaetaan paikat 
listoille.

○ Menetelmän vuoksi on suotavaa että 
seurakunnassa uudistusmieliset ehdokkkat 
kerääntyvät saman listan alle jotta eivät söisi 
toisiltaan ääniä.



Oma vai yhteinen lista? 

○ Jos seurakunnassa ei ole ennestään 
uudistusmielistä listaa:

○ Kannattaa perustaa oma uudistusmielinen 
lista jonka alle kokoaa kaikki 
uudistusmieliset

○ Jos seurakunnassa on jo uudistusmielinen 
lista:

○ Kannattaa ensisijaisesti liittyä jo ennestään 
olevalle listalle

○ Listan nimi on jo yksi avoimuuden tae: tietääkö 
äänestäjä, mitä “oma lista” ajaa?



Monta vaalia: mitä ihmettä? 

Itsenäinen seurakunta: 

● kirkkovaltuusto = ylin päättävä 
elin 

● kirkkoneuvosto = valmisteleva 
“halllitus”

Seurakuntayhtymä

● seurakuntaneuvosto = paikallinen valta
● yhteinen kirkkovaltuusto = ylin päättävä 

elin esim veronkannossa
● yhteinen kirkkoneuvosto = valmisteleva 

“halllitus”



Kampanjointi

○ Ehdokasasettelun pohja keväällä
○ loppukiri lomien jälkeen 

○ Kampanja-aika lokakuun puolivälistä vaaleihin 
○ kampanjointitavoissa paikallisuus näkyy 



Mistä lisäapua? 
○ Tulkaa kaikki 

○ järjestää vaalikoulutusta
○ kokoaa sivuilleen ehdokkaita
○ tekee valtakunnallisen vaaliohjelman, johon liittyä
○ pohjat esim rintanapeille ja muille vaalituotteille

○ Kirkko-organisaatio
○ paikalliset vaalitempaukset
○ seurakuntavaalit.fi
○ vaalikuvat, galleriat ym? 

○ Nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NAVI
○ naviryhma.fi
○ ehdokasopas, vaalimateriaalia

https://www.naviryhma.fi/
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