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ÄNDRING AV VALORDNINGEN FÖR KYRKAN
I valordningen för kyrkan ändras 2 kap. 40 § så att färgen på sammanställningen
av de kandidatlistor som i församlingsval används vid val av medlemmar till församlingsrådet i kyrkliga samfälligheter, och därmed även färgen på röstsedlarna,
ändras från blått till orange. Genom en ändring i valordningens bestämmelser om
räkning av förhandsröster i 2 kap. 49 och 55 § i blir det också möjligt att börja räkna förhandsrösterna innan valförrättningen avslutats. Ändringen i valordningen
för kyrkan (1151/2009) träder i kraft 1.1.2010. Kyrkomötets beslut om ändring av
valordningen finns på internet med det nämnda författningsnumret bland annat
på adressen www.finlex.fi.
Ny färg på röstsedeln vid församlingsval
I valordningen för kyrkan ändras 2 kap. 40 § 2 mom. så att orangefärgat papper
ska användas för sammanställningen av kandidatlistor vid valet av medlemmar
till församlingsrådet. Eftersom det i 42 § 2 mom. bestäms att det papper som används för röstsedlarna ska ha samma färg som motsvarande sammanställning av
kandidatlistorna gäller ändringen också röstsedeln för val av församlingsråd.
Målet med ändringen är att man i kyrkliga samfälligheter – där man samtidigt
förrättar val till gemensamma kyrkofullmäktige med vita röstsedlar och till församlingsrådet, härefter med orangefärgade röstsedlar – lättare ska kunna skilja de
två valen och röstsedlarna åt än vad fallet varit hittills när vita och ljusblå röstsedlar använts. Detta förväntas underlätta röstningen och därmed minska antalet förkastade röster. Färgändringen minskar emellertid inte behovet av att handleda
väljarna vid röstningsstället.
Räkning av förhandsröster vid församlingsval
I församlingsval röstar allt flera vid förhandsröstningen. Den praxis att förhandsrösterna räknas samtidigt som de röster som getts på valdagen har bidragit till att
resultaten från församlingsvalet har dröjt.
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Med stöd av 2 kap. 49 § 4 mom. och ett nytt 2 mom. i 55 § kan räkningen av förhandsrösterna vid församlingsval inledas innan valförrättningen avslutats den
sista valdagen, vid en tidpunkt som valnämnden fastställer. För att valhemligheten ska kunna tryggas kan räkningen av förhandsröster dock inledas innan valet
avslutats endast om antalet godkända valkuvert i förhandsröstningen överstiger
50 och det finns grund för att anta att fler än 50 personer kommer att utnyttja sin
rösträtt på valdagen och att det inte finns någon anledning att anta att tryggandet
av valhemligheten förutsätter något annat förfarande.
Församlingens valnämnd kan vid det sammanträde som avses i 2 kap. 49 § i valordningen för kyrkan under de nämnda förutsättningarna enligt de lokala förhållandena och antalet röstberättigade bestämma en tidpunkt för när räkningen av
förhandsröster inleds, så att räkningen kan börja tidigast sex (6) timmar före röstningstidens slut. Räkningen av förhandsröster ska tidigareläggas endast vid behov, och särskild uppmärksamhet ska fästas vid bevarandet av valhemligheten i
samband med räkningen av förhandsröster.
Närmare information: förvaltningschef Mikko Tähkänen, tfn (09) 1802 223 eller
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn (09) 1802 203.
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