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FÖRSAMLINGSVALET 2014: Tillsättande av valnämnd, röstningsområden och beställning av
valdokument.
Kyrkomötet godkände ändringar i valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen samt den nya
valordningen för kyrkan i november 2013. Syftet med ändringarna är att göra valbestämmelserna klarare och
enhetligare och att utveckla dem i riktning mot den allmänna vallagstiftningen. Eftersom ändringarna i
valbestämmelserna ännu kräver riksdagens godkännande följer inget tidsschema för församlingsvalet med detta
cirkulär. Målet är att de nya bestämmelserna ska följas i höstens församlingsval.
Tillsättande av valnämnd
Valnämnden sköter förrättandet av församlingsvalet 2014 i församlingen. Nämnden tillsätts av kyrkofullmäktige
eller församlingsrådet. Valnämnden ska tillsättas senast 31.5.2014.
Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande om centralvalnämndsmedlemmars jäv (HFD 2013:112) kan en
kandidat eller en kandidats närstående enligt definitionen i 28 § 2 mom. i förvaltningslagen inte vara medlem av
centralvalnämnden i allmänna val. Enligt Vasa förvaltningsdomstols avgörande (25.3.2013 13/0130/3) och
högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande (HFD 20.6.2013 liggare 2104) om valnämndsmedlemmars jäv
utgör kandidatur i kommunalvalet i sig ingen grund för jäv i valnämnden.
Kyrkostyrelsen har i enlighet med lagutskottets synpunkt ansett det motiverat att i kyrkliga val förhålla sig på
samma sätt till jävfrågor som i allmänna val, vilket innebär att valnämndsmedlemmar i kyrkliga val bör anses
vara jäviga på samma grunder som medlemmar av centralvalnämnden i allmänna val.
I församlingsval sköter valnämnden både den kommunala valnämndens och centralvalnämndens uppgifter. I
den kyrkliga lagstiftningen finns inga bestämmelser om valnämndsmedlemmarnas jäv. I vallagen föreskrivs
däremot uttryckligen att den som är kandidat i kommunalvalet inte kan vara medlem av centralvalnämnden eller
valbestyrelsen. Därmed har valnämndsmedlemmarnas jäv i församlingsval fastställts på basis av 7 kap. 5 § i
kyrkolagen. Man har ansett att den som är kandidat i valet eller dennes närstående kan vara medlem av
valnämnden men är jävig att ta del av sådant beslutsfattande som gäller honom eller henne själv eller hans eller
hennes närstående.
Med beaktande av kyrkomötets riktlinjer, ovan nämnda rättsfall och regleringen av jäv och valnämnder i
kyrkolagen kan en kandidat i församlingsvalet eller dennes närstående enligt Kyrkostyrelsens tolkning vara
medlem av valnämnden med vissa begränsningar. En medlem av valnämnden är jävig att ta del av sådant
beslutsfattande i valnämnden som gäller honom eller henne själv eller hans eller hennes närstående eller som
annars är en grund för jäv enligt 28 § i förvaltningslagen. Om en medlem av valnämnden eller dennes
närstående är kandidat i valet kan han eller hon inte delta i beslutsfattande som gäller kassering av
röstsedlar, bestämmande av valresultatet eller fastställande av valresultatet. För att säkerställa
valnämndens beslutförhet rekommenderas att över hälften av valnämndens medlemmar inte är kandidater eller
närstående till kandidater.
Röstningsområden

Förteckningen över röstberättigade bildas av de röstberättigade församlingsmedlemmarna. Om församlingen
inte tillämpar interna gränser bildas en enhetlig förteckning över röstberättigade. Församlingen kan också delas
in i röstningsområden, varvid förteckningarna över röstberättigade upprättas per röstningsområde.
En församling som har behov av att genomföra valet per röstningsområde ska meddela Kyrkostyrelsen om detta
senast 15.2.2014. Samtidigt ska församlingen ange en kontaktperson som kan avtala med Kyrkostyrelsen om
hur ärendet ska skötas. Meddelandet skickas per e-post till adressen veijo.koivula@evl.fi.
Kyrkostyrelsen ger de utsedda kontaktpersonerna anvisningar om nödvändiga åtgärder.
Beställning av valdokument
Kyrkostyrelsen trycker upp alla dokument som behövs i församlingsvalet. Dokumenten trycks i samarbete med
Unigrafia. Med den bifogade beställningsblanketten kan församlingarna beställa valdokument direkt från
Unigrafia senast 28.2.2014. För information om hur många röstsedlar och andra valdokument som behöver
tryckas ska församlingen uppskatta hur många den behöver och utgående från denna uppskattning lämna in en
beställning.
Röstsedlar
Valet förrättas så att var och en med en vit röstsedel röstar på en kandidat till kyrkofullmäktige/gemensamma
kyrkofullmäktige och med en orange röstsedel på en kandidat till församlingsrådet. Röstsedlarna ska beställas
med beställningsblanketten och kan inte tryckas upp eller kopieras i församlingen.
Övriga valdokument
Utöver röstsedlarna ska de valkuvert och ytterkuvert som behövs i förhandsröstningen beställas med
beställningsblanketten.
Församlingarna kan också beställa andra dokument som behövs i förhandsröstningen, dvs. följebrev för
förhandsröstning och hemmaröstning, anmälningsblanketter för hemmaröstning och förteckningar över
personer som förhandsröstat. Dessa blanketter läggs ut på nätet i augusti på adressen
www.forsamlingsvalet.fi, där de kan skrivas ut.
Inför valet grundas valmansföreningar för nomineringen av kandidater. För grundandet av en valmansförening
används en särskild stiftelseurkund för valmansförening och till den fogas varje kandidats samtycke och
försäkran och ett ombuds försäkran. Även dessa blanketter kan skrivas ut på nätet från adressen
www.forsamlingsvalet.fi fr.o.m. början av april.
Valdokumenten postas efter tryckningen direkt från Unigrafia till församlingen, och Unigrafia fakturerar
församlingen för sända dokument. De beställda dokumenten sänds till församlingarna 1.6–31.7.2014. Till
beställningspriset fogas porto och hanteringskostnader.
Blanketten för beställning av valdokument ska sändas till Unigrafia per e-post till adressen
srkvaalit@unigrafia.fi eller per post till adressen Unigrafia, PB 4 (Berggatan 3), 00014 Helsingfors
universitet senast 28.2.2014.
På frågor om blanketterna svarar Marjo Salo vid Unigrafia, per e-post på srkvaalit@unigrafia.fi eller per telefon
på 09-7010 2366.
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