VAALIAIKATAULU
Seurakuntavaalit 2018
Valmistavat toimenpiteet
1

viimeistään 31.5.
(suositus;
hyvissä ajoin
ennen
kesälomakautta
huhti toukokuussa)

2

viimeistään 30.6.

1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää
puheenjohtajan.

KL 23:19 ja
KVJ 2:4,1

2. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää,
että seurakunnan alue jaetaan äänestysalueisiin. (ks.
yleiskirje 1/2018).

KL 23:19 ja
KVJ 2:4

3. Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa
keskusvaalitoimikunnan.

KL 23:20

4. Valitaan sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin
liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan.

KJ 23:2,2-3

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jaon yhtymän
seurakuntien 1.1.2018 väkilukujen perusteella.

KL 11:7 ja
KJ 10:9

Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous
3

KVJ:n mukaan
viimeistään 1.8.

(suositus;
hyvissä
ajoin ennen
kesälomakautta)

1. Valitaan varapuheenjohtaja.

KVJ 2:4,1

2. Valitaan kaksi äänioikeutettujen luettelon tarkastajaa sekä
sihteeri.

KVJ 2:7

3. Laaditaan kuulutus, jossa on ilmoitettava
kirkkovaltuustoon tai yhteiseen kirkkovaltuustoon ja
seurakuntaneuvostoon valittavien jäsenten määrä,
ehdokkaiden vaalikelpoisuuden edellytykset sekä milloin
ja minne valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat on
jätettävä (ehdokasasettelua koskeva kuulutus).

KVJ 2:12

4. Laaditaan kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävänä
pitämisestä ja oikaisuvaatimusten tekemisestä (kuulutus
äänioikeutettujen luettelosta).

KVJ 2:8

5. Alustava päätös ennakkoäänestyspaikoista.

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus ja
kuulutus äänioikeutettujen luettelosta
4

viimeistään 9.8.

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus on julkaistava
lehdessä.

KVJ 2:12,2

5

viimeistään 9.8.

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus on pantava
seurakunnan ilmoitustaululle ja pidettävä siinä 17.9. kello
16 asti.

KVJ 2:12,2
KVJ: 1:2,3

6

viimeistään 24.8.

Äänioikeutettujen luetteloa koskeva kuulutus on pantava
seurakunnan ilmoitustaululle ja pidettävä siinä
äänioikeutettujen luettelon nähtävillä pitoajan
päättymiseen 4.9. klo 19 asti.

KVJ 2:8,3

7

viimeistään 29.8.

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta on julkaistava
lehdessä.

KVJ 2:8,3

Äänioikeutettujen luettelo
8

1.9. mennessä

Vaalilautakunnan tai keskusvaalitoimikunnan on laadittava
äänioikeutettujen luettelo.

KVJ 2:6
KL 23:21

9

viimeistään 1.9.

Vaalilautakunnan keskuudestaan valitsemat kaksi
tarkastajaa tarkastavat äänioikeutettujen luettelon ja
varmentavat luettelon.

KVJ 2:7

10

ma 3.9. klo 10-14
ti 4.9. klo 15-19

Äänioikeutettujen luettelo tulee pitää nähtävänä
tarkastamista varten.

KVJ 2:8
KL 25:8 a

11

viimeistään 6.9.
klo 16 mennessä

Kirjallinen oikaisuvaatimus äänioikeutettujen luettelosta on
jätettävä kirkkoherranvirastoon tai vaalilautakunnan
määräämään muuhun seurakunnan toimipaikkaan.

KL 24:7 ja 9

Ehdokasasettelun päättyminen
12

viimeistään 17.9.
klo 16

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on
toimitettava kirkkoherranvirastoon tai, jos sellaista ei ole,
vaalilautakunnan määräämään muuhun paikkaan.

KVJ 2:16
KVJ 1:2,2

Vaalilautakunnan kokous 17.9. klo 16 jälkeen tai 18.9. ja
perustamisasiakirjojen puutteiden korjaaminen
13

viimeistään 18.9.

Vaalilautakunnan kokous, jossa

KVJ 1:2,3

(kokous voidaan
pitää 17.9. klo 16
jälkeen)

1. valmistavasti tarkastetaan valitsijayhdistysten
perustamisasiakirjat niihin sisältyvine ehdokaslistoineen.

KVJ 2:17,1

2. valitsijayhdistyksille varataan tilaisuus antaa selitys tai
tehdä oikaisu havaituista virheistä ja puutteista 1.10. kello
16 mennessä.

KVJ 2:17,2
KVJ 2:18,1

3. hyväksytään perustamisasiakirjat, joiden johdosta ei ole
esitetty huomautuksia tai päätetty vaatia lisäselvitystä.

KVJ 2:17,4

4. määrätään äänestyspaikat ja vaalihuoneistot.

KVJ 2:22
1 kohta

5. päätetään minä kellonaikoina äänestys kussakin
äänestyspaikassa tapahtuu; päätetään siitä, ketkä
vaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ovat kussakin
äänestyspaikassa mukana.
6. laaditaan tarvittaessa äänestyssuojien ja vaaliuurnan
tilaus kunnan vaalivälineistön varastosta.

14

viimeistään 1.10.
klo 16 mennessä

7. määrätään ennakkoäänestystä varten vaalitoimitsijat
äänestyspaikoittain ja päätetään muista
ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laaditaan
ennakkoäänestystä koskeva kuulutus.

KVJ 2:22
2 kohta

8. valitaan vaaliavustajat ja päätetään muista vaalin
valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty
aikaisemmin päätöstä.

KVJ 2:22
3 kohta

9. valitaan tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten
laskijoita huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta KVJ
2:47,2 momentissa säädetyllä tavalla.

KVJ 2:22
4 kohta

Valitsijayhdistyksen asiamiehellä tai, jos asiamiestä ei ole
nimetty, perustamiskirjan allekirjoittajalla on oikeus
viimeistään tehdä oikaisu sekä täydentää
perustamisasiakirjaa. Saman ajan kuluessa hänellä on
oikeus tehdä ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa,
osoitetta tai tarkempaa asuinpaikkaa koskevia tarkistuksia.

KVJ 2:18

Vaalilautakunnan kokous 1.10. klo 16 jälkeen
15

1.10. klo 16
jälkeen

1. Käsitellään äänioikeutettujen luetteloa vastaan tehdyt
oikaisuvaatimukset ja tehdään niistä päätökset.
Oikaisuvaatimuksen tehneelle asianosaiselle
lähetetään päätös valitusosoituksineen tiedoksi
kirjeellä, jollei sitä ole annettu hänelle kirjallisesti
kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Valitus
on tehtävä seitsemän päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Valitus on osoitettava hallintooikeudelle ja jätettävä mainitussa ajassa
kirkkoherranvirastoon tai vaalilautakunnan
määräämään muuhun seurakunnan toimipaikkaan.

KVJ 2:9
KL 24:11
KL 24:9,3

2. Otetaan lopullisesti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne
valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, joiden osalta
on pyydetty oikaisua tai täydennystä (17. tai 18.9
pidetyn vaalilautakunnan kokouksen perusteella).

KVJ 2:19,1
1 kohta

3. Tehdään ehdokaslistoihin KVJ 2:18 mukaiset oikaisut,
täydennykset ja tarkistukset sekä ehdokkaiden
kuolemasta aiheutuvat muutokset.

KVJ 2:19,1
2 kohta

4. Päätetään, onko ehdokaslistojen yhdistelmään
otettava ehdokkaan puhuttelunimi, etunimen lyhennys
tai asuinpaikka.
5. Laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä arpomalla
ehdokaslistojen järjestys, numeroimalla kaikki listat
roomalaisilla numeroilla vasemmalta oikealle ja
merkitsemällä yhdistelmään hyväksytyt nimitykset.

KVJ 2:20,2

6. Numeroidaan ehdokkaat juoksevassa
numerojärjestyksessä alkaen numerosta 2 siten, että
ensin annetaan numerot ehdokaslistojen
yhdistelmässä ensimmäiseksi arvotun ehdokaslistan
ehdokkaille valitsijayhdistyksen ilmoittamassa
järjestyksessä, sen jälkeen toiseksi arvotun
ehdokaslistan ehdokkaille ja niin edelleen.

KVJ 2:19,1
4 kohta
sekä KVJ
2:19,3

7. Laaditaan ilmoitus lehteen siitä, missä ja milloin
ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävänä ja
saatavana.

ks.
ajankohdasta
KVJ 2:21

8. Laaditaan vaalikuulutus (varsinaisesta vaalipäivästä)
seurakunnan ilmoitustaululle ja lehteen.

ks.
ajankohdasta
KVJ 2:38
KL 23:22

9. Suositus: tehdään tarvittavat itseoikaisut
äänioikeutettujen luetteloon.

KVJ 2:19,1
3 kohta

Ilmoituskortti, ehdokaslistojen yhdistelmä ja
kuulutus ennakkoäänestyspaikoista
16

viimeistään 19.10.

Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, ilmoituskortit
tulee viimeistään lähettää niille äänioikeutetuille, joiden
osoite on tiedossa.

KVJ 2:11,3

17

viimeistään 28.10.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava seurakunnan
ilmoitustaululle; yhdistelmästä ja sen nähtävillä olosta on
ilmoitettava myös lehdessä samassa ajassa.

KVJ 2:21

18

29.10.

Vaalilautakunnan laatima kuulutus
ennakkoäänestysajoista ja -paikoista on pantava
seurakunnan ilmoitustaululle ja pidettävä siinä
ennakkoäänestyksen päättymiseen asti.

KVJ 2:24,3

19

viimeistään 1.11.

Kuulutus ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista on
ilmoitettava lehdessä.

KVJ 2:24,3

Vaalilautakunnan kokous 2.11.
20

viimeistään 2.11.
ennen klo 16

Vaalilautakunnan on viimeistään tehtävä KL 23:22
mukaiset itseoikaisut äänioikeutettujen luetteloon.

KL 23:22,1

21

2.11. klo 16

Äänioikeutettujen luettelo on lainvoimainen.

KL 23:23

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys
22

2.11. klo 16
mennessä

Äänestäjän tulee viimeistään ilmoittautua
kotiäänestykseen.

KVJ 2:34

23

ti 6.11. klo 9

KVJ 2:24

24

10.11. klo 16

Ennakkoäänestys alkaa vaalilautakunnan määräämissä
paikoissa.
Kotiäänestyksen toimittaminen alkaa.
Kotiäänestys päättyy.

25

la 10.11. klo 18

Ennakkoäänestys päättyy.

KVJ 2:24

KVJ 2:35,1
KVJ 2:35,1

Vaalikuulutus ja lähetekuorien toimittaminen
26

viimeistään 10.11.

Vaalilautakunnan laatima kuulutus varsinaisen
vaalipäivän äänestysajoista ja -paikoista on pantava
seurakunnan ilmoitustaululle (vaalikuulutus).

KVJ 2:38,2

27

viimeistään 13.11.

Vaalilautakunnan laatima kuulutus varsinaisen
vaalipäivän äänestysajoista ja -paikoista on viimeistään
julkaistava lehdessä.

KVJ 2:38,2

28

viimeistään pe
16.11. klo 16

Lähetekuorien on oltava perillä vaalilautakunnissa.

KVJ 2:31

Vaalilautakunnan kokous 16.11.
29

pe 16.11. klo 16
jälkeen

Vaalilautakunnan kokous, jossa
1. käsitellään ennakkoäänestysasiakirjat.

KVJ 2:31

2. laaditaan valmiiksi ilmoitus seurakunnan
ilmoitustaululle siitä, milloin vaalipöytäkirja
valitusosoituksineen on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina.

KVJ 2:52,1

3. päätetään ennakkoäänten laskennan aikaistamisesta.

KVJ 2:47,2

Varsinainen vaalipäivä 18.11. ja sen jälkeiset toimet
su 18.11.
jumalanpalveluksen jälkeen,
kuitenkin
viimeistään klo 11
su 18.11.
aikaisintaan klo
14
su 18.11.
klo 20

Varsinaisen vaalipäivän vaalitoimituksen aloittaminen.

KVJ 2:3,1

Ennakkoäänten laskennan aloittaminen etuajassa, jos
vaalilautakunta on KVJ 2:47,2:n mukaisesti niin päättänyt.

KVJ 2:47,2

Vaalitoimituksen päättäminen; vaalit ovat kaikissa
seurakunnissa yksipäiväiset.

KVJ 2:3,1

33

18.11. kun
äänestys on
julistettu
päättyneeksi

Vaalilautakunnan kokous, jossa suoritetaan
ääntenlaskenta ja määrätään vaalin alustava tulos sekä
tuloksen kirjaaminen sähköiseen tulospalveluun ja
tiedottaminen vaalin tuloksesta.

KVJ 2:47-50

34

viimeistään ke
21.11.

Vaalilautakunnan kokous, jossa

30

31

32

35

viimeistään 26.11.

1. vahvistetaan vaalin tulos.

KVJ 2:52,1

2. ilmoitetaan vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle
sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi
valitulle.
3.
Ilmoitus siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina, on
pantava seurakunnan ilmoitustaululle ja pidettävä siinä 30
päivän ajan (26.12 saakka).

KVJ 2:52,2

KVJ 2:52,1

