Kirkon tiedotuskeskus

Seurakuntavaalien
2014 loppuraportti

Viestintä- ja tulospalvelutyöryhmä

Sisällys
johdanto

3

Vaalikampanjan tavoitteet ja niiden toteutuminen

7

Ehdokasrekrytointi

8

Ennakkoäänestys

10

Verkko ja sosiaalinen media

12

Resurssit

14

Sisäinen viestintä

18

Sakasti

18

Kampanja-aineisto seurakunnille

19

Vaaliviesti – sähköinen uutiskirje

20

Koulutukset

21

IT-projekti

23
Vaalien laskentajärjestelmä

23

Seurakuntavaalit.fi

25

Riittävät kapasiteettipalvelut ja tietoturva

27

Tuki seurakunnille

28

Vaali-ilta

29

Vaalikone

31

Ilmoituskortti ja vaalikirje

33

Kampanjan näkyminen ja mediavalinnat

35

Kampanjan avaus

35

Sosiaalinen media

35

Seurakuntavaalit Kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmissa

37

Mediakampanja

38

Medianäkyvyyden arviointia

40

Vaalien näkyvyyden vaikutus kirkon jäsenyyteen

42

Palautteet ja kehittämisehdotuksia 2018 seurakuntavaaleja varten

44

1

LIITTEET:

Liite 1: Viestinnän vuosikello

49

Liite 2: IT-projektin aikataulu

50

Liite 3: Vaalitiedotteiden otsikot

51

Liite 4: Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen kirje lukiolle ja ammatillisille oppilaitoksille

53

Liite 5: Kirkon tutkimuskeskuksen yhteenveto vaaleista

54

Liite 6: NAVI-ryhmän terveiset vaalikampanjasta

62

Liite 7: Kampanja-aineistot

64

Liite 8: Sakastin kävijätilastot

70

Liite 9: Seurakuntavaalit.fi kävijätilastoja

71

Liite 10: Palautekyselyn tulokset seurakunnista

73

Liite 11: Ruotsinkielisen työn raportti

81

Liite 12: Jälkimittaus – Äänestyskampanja, Mediatoimisto Virta

89

Liite 13: Meltwaterin medianäkyvyyden analyysi 1.9.–30.11.2014

89

2

Johdanto
Vuoden 2014 aikana kirkko näkyi vahvasti julkisessa keskustelussa seurakuntavaalien kautta.
Seurakuntavaalikampanjan teemana oli Usko hyvän tekemiseen. Vaalit pidettiin isänpäivänä 9.11.
ja ennakkoäänestys oli 27.–31.10.2014.
Kampanjan kautta nostettiin esille kirkon tekemää hyvää työtä sekä kannustettiin ihmisiä
ehdokkaiksi ja äänestämään. Vaalien yhteydessä käytiin keskustelua myös seurakuntien
hallinnosta, taloudesta sekä seurakuntarakenteen muutoksista.
Seurakuntavaaleissa valittiin 8 524 päättäjää 411 seurakuntaan. Valitusta luottamushenkilöistä yli
puolet on uusia (51 %) ja enemmistö on naisia (54 %). Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on
54 vuotta. Nuorten alle 30-vuotiaiden luottamushenkilöiden määrä laski 8,7:stä 6,1:een
prosenttiin.
Seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti oli 15,5. Vuoden 2014 vaaleissa korkein
prosentti oli Taivassalon seurakunnassa (43,8 %) ja alhaisin Tikkurilan seurakunnassa (6 %).
Valtakunnallinen äänestysprosentti oli toiseksi korkein 90-luvun alun jälkeen.
Seurakuntavaalit järjestettiin 411 seurakunnassa. Vimpelissä vaalit järjestettiin tammikuussa 2015.
Kaikki vaaleissa mukana olleet seurakunnat hyödynsivät yhteisiä tietojärjestelmiä ja kampanjamateriaalia. Kirkkovaltuustovaalit pidettiin 411 seurakunnassa ja seurakuntaneuvostovaalit 158
seurakunnassa. Sopuvaalit pidettiin 32 seurakunnassa.
Vaalikampanjalle oli asetettu kolme painopistettä: 1) ehdokasrekrytointi, 2) ennakkoäänestys ja 3)
verkkoviestintä. Vaalikampanja oli suunnattu kaikille kirkon äänioikeutetuille jäsenille,
mediakampanjan kohderyhmäksi valittiin ”kirkkoon ohuesti sitoutuneet” jäsenet.
1) Painopisteiden mukaisesti vaalit näkyivätkin tällä kertaa jo keväällä 2014. Tavoitteena oli nostaa
esille ehdokasrekrytointia ja saada lisää eri-ikäisiä ja erilaista taustoista tulevia ehdokkaita.
Ehdokkaita asetettiin noin 19 300 ja heistä uusia oli 72,2 prosenttia. Ehdokasrekrytoinnin
yhteydessä tehtiin yhteistyötä puolueiden ja herätysliikkeiden kanssa.
Seurakuntavaalikampanjassa olivat tiiviisti mukana Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu,
Suomen Pipliaseura, Yhteisvastuukeräys sekä Suurella sydämellä -toiminta. Ensimmäistä kertaa
teimme yhteistyössä näkyväksi kirkon tekemään hyvää työtä myös puoluekokouksissa, hengellisillä
kesäjuhlilla, SuomiAreenassa ja esimerkiksi Helsingin kirjamessuilla. Vaalilistojen nimissä
onnistuttiin lisäämään avoimuutta; jopa 45 % ehdokaslistoista oli nimetty poliittisin tunnuksin.
Vaalikampanjan yhteydessä syntyi myös kirkon vahvuustyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää ja
jatkaa kirkkohallituksen, kirkollisten järjestöjen ja seurakuntien yhteistä vaikuttamisviestintää ja
näkyvyyttä. Myös Usko hyvän tekemiseen teeman käyttöä halutaan yhdessä jatkaa.
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2) Ennakkoäänestyksen suosio kasvoi edelleen. Vaaleissa 2014 ennakkoon äänesti 59,9 %, kun
ennakkoon äänestäneiden määrä oli vuoden 2010 vaaleissa 54,5. Ennakkoäänestysviikolla
toteutettiin Hyvän tekemisen torin konsepti yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Ennakkoäänestyspaikkoja oli vähän yli 3500. Äänestyspaikkoja oli paljon kauppakeskuksissa sekä
toreilla. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja opetushallituksen kansliapäällikkö
Aulis Pitkälä kannustivat myös oppilaitoksia ottamaan ennakkoäänestyspaikkoja.
Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa oli ensimmäistä kertaa käytössä virallinen ilmoituskortti. Kortti
oli pakollinen niissä seurakunnissa, jotka oli jaettu äänestysalueisiin. Muille seurakunnille kortti ja
vaalikirje olivat vapaaehtoisia. Kirkkohallitus kilpailutti palvelun seurakuntien käyttöön.
Seurakunnista 174 oli mukana massapostituksessa ja kirjeen sai 1 757 456 jäsentä.
3) Vaaliviestinnässä painotettiin verkkoviestintää. Kirkkohallitus toteutti Seurakuntavaalit.fi sivuston sekä vaalien tieto- ja tulospalvelun keskitetysti. Kirkkohallituksen ja seurakuntien sisäisen
viestinnän kanavia kehitettiin. Seurakunnille suunnattu viestintä tapahtui aikaisemmista vuosista
poiketen Sakastin seurakuntavaalisivujen kautta. Vaaleissa oli ensimmäistä kertaa käytössä
sähköinen uutiskirje, joka lähetettiin 22 kertaa enimmillään liki 1800 vastaanottajalle.
Seurakuntavaalit.fi -sivusto oli suunnattu ehdokkaille ja äänestäjille. Sivustolla oli kolme vaihetta:
alkuun kerrottiin ehdokkaaksi asettumisesta, toiseksi aktivoitiin äänestämään ja kolmantena
sivusto toimi tulospalvelusivuna. Sivustolla oli myös erilaisia toiminnallisia elementtejä kuten
markkinointikortti ehdokkaille. Vaali-iltana 9.11. seurakuntavaalit.fi -sivustolla oli 117 507 kävijää
ja maanantaina 10.11. kävijöitä oli 159 222. Yhtäaikaisia käyttäjiä oli enimmillään 44 759.
Forsamlingsvalet.fi -sivuston kävijämäärät olivat 4800 (9.11.) ja 7 500 (10.11.). Vaalien
laskentajärjestelmä toteutettiin yhdessä Tieto Oy:n kanssa. Sama järjestelmä oli käytössä jo
edellisissä vaaleissa, mutta järjestelmään tehtiin merkittäviä muutoksia. Tietojärjestelmien osalta
vaalit vietiin onnistuneesti läpi.
Seurakuntavaalien mediakohderyhmä edellytti vahvaa näkyvyyttä verkossa.
Mainostoimistokumppanina oli Kultainen Sherpa, joka toteutti myös vuoden 2010
seurakuntavaalikampanjan. Seurakuntavaalien mediakampanja toteutettiin yhteistyössä
mediatoimisto Virran kanssa. Mediavalinnat olivat aidosti valtakunnallisia. Huhtikuussa ja elosyyskuun vaihteessa toteutettiin radiomainontaa ehdokasrekrytointia ajatellen ja
vaalitietoisuuden nostamiseksi. Laaja mediakampanja toteutettiin lokakuussa. Tällöin
seurakuntavaalimainontaa tehtiin televisiossa, radiossa, verkossa ja ensimmäistä kertaa pienesti
myös elokuvateattereissa. Kaikki viestintä ohjasi seurakuntavaalit.fi -sivustolle. Vaalikampanjalla
oli myös oma Facebook-sivu ja Twitter-tili. Instagramissa ja Twitterissä vaalit näkyivät hastageilla
#uskohyväntekemiseen ja #seurakuntavaalit. Facebook-mainontaa tehtiin koko vaalisyksyn ajan.
Ulkomainonta toteutettiin yhteistyössä suurten seurakuntien kanssa ja mainoksia näkyi 19
paikkakunnalla.
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Usko hyvän tekemiseen –kampanja näkyi laajasti ja monipuolisesti valtakunnallisissa ja paikallisissa
medioissa sekä seurakuntien toiminnassa. Seurakuntavaalien näkyvyys mediassa oli neutraalia ja
positiivista. Syys-marraskuun aikana esimerkiksi digitaalisessa mediassa oli noin 2300
seurakuntavaaleihin liittyvää uutista, joista liki 80 % oli sävyltään neutraaleja, 9 % positiivisia ja 12
% medianäkyvyydestä oli kielteistä. Sosiaalisessa mediassa vaalit näkyivät syys-marraskuun aikana
9 000 maininnan verran. 81 % sosiaalisen median näkyvyydestä oli sävyltään neutraalia, 10 %
myönteistä ja vain 9 % kielteistä. Myös Kirkon tutkimuskeskuksen tekemän kyselyn mukaan
seurakuntavaalit onnistuivat nostamaan seurakuntien työtä ja sen merkitystä ihmisten arjessa
esiin. Tieto vaaleista levisi hyvin, sillä raportin mukaan vain murto-osa äänestämättä jättäneistä (3
%) ei tiennyt, että vaalit järjestettiin.
Vaalikone toteutettiin yhteistyössä MTV:n kanssa. Vaalikonekysymykset laadittiin yhteistyössä
MTV:n toimittajien ja vaaliasiantuntijoiden kanssa. Vaalikoneeseen vastasi 70 % ehdokkaista ja
siellä vieraili yli 550 000 äänestäjää. Yhteistyö MTV:n kanssa mahdollisti hyvän näkyvyyden MTV:n
uutisissa, verkossa ja Radio Novassa.
Vaaleissa 2014 oli ensimmäistä kertaa vain yksi vaalipäivä, joka oli isänpäivä 9.11.
Seurakuntavaaleja koskeva lainsäädäntö uudistettiin juuri vaalien alla ja eduskunta vahvisti sen
heinäkuussa 2014. Kirkkohallitus toteutti seurakuntien käyttöön valmiit pöytäkirjamallit ja uudet
hallinnon ohjeet.
Kampanjan avulla haluttiin rohkaista seurakuntia aktiiviseen viestintää niistä arvoista, joille kirkko
toimintansa perustaa. Monen kirkon jäsenen kirkkosuhde rakentuu tänä päivänä median kautta.
Haasteena on, että valtaosa seurakuntien ja kirkon viestinnästä suunnataan niille, jotka
osallistuvat muutenkin jo eniten. Yhteinen valtakunnallinen kampanja antoi mahdollisuuden näkyä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ihmisten puheissa laajasti. Kampanjan kautta onnistuttiin
tekemään näkyväksi kirkon arkista hyvää työtä, joka aina ei ylitä uutiskynnystä.
Seurakuntavaalikampanjaa lähdettiin rakentamaan tilanteessa, jossa kirkon olennaisimmat
toimintaa ja jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut olivat olleet laskussa vuosien ajan. Vaalivuonna
suomalaisista yli 4 miljoonaa kuului kirkkoon. Äänioikeus seurakuntavaaleissa oli yli kolmella
miljoonalla, mutta edellisissä vaaleissa yli 80 prosenttia kirkon jäsenistä ei ollut halunnut käyttää
ääntään. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan hieman yli puolet kirkon jäsenistä osallistui kirkon
toimintaan korkeintaan kerran vuodessa tai harvemmin.
Seurakuntavaalien äänestysprosentti jäi odotettua alhaisemmaksi. Äänestyprosentti laski vuoden
2010 vaaleista, jolloin se on 17, mutta nousi vuoden 2006 vaaleista, jolloin se oli 14,4. Vuoden
2010 äänestysprosenttia nosti etenkin kaupungeissa YLE TV2:n Ajankohtaisen Kakkosen
homoseksuaalisuutta käsittelevä teema-ilta, joka aiheutti mainekriisin kirkolle, mutta samalla
vaikutti tietoisuuteen vaaleista. Äänestysaktiivisuutta nosti myös uusi nuorten äänestäjien
ikäluokka. Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa 16–17-vuotiaat saivat äänestää toista kertaa.
Tyttöjen äänestysprosentti oli 10,1 ja poikien 7,9.
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Vuoden 2014 äänestysprosentti oli toiseksi korkein sitten 1990-luvun. Näyttää siltä, että
äänestysprosentin nostaminen edellyttäisi vaalijärjestelmän uudistamista, esimerkiksi verkossa
äänestämisen mahdollisuutta. Vaalit vietiin läpi onnistuneesti ja seurakuntiin valittiin yli 8 500
päättäjää, joiden harteilla on tulevan neljän vuoden aikana ratkottavana isoja paikallisia ja koko
kirkkoa koskevia kysymyksiä. Toivotan siunausta ja menestystä uusille päättäjille!

Helsingissä 27.1.2015
Tuomo Pesonen
viestintäjohtaja
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Vaalikampanjan tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntavaalikampanja on kirkon yhteinen viestintäkampanja, joka toteutetaan neljän vuoden
välein. Vaalikampanjalle on asetettu kaksi tavoitetta: sen kautta halutaan nostaa esille ja
keskusteluun jokin sisällöllinen viesti kirkosta ja toisaalta rohkaista ihmisiä ehdokkaiksi ja
äänestämään.
Seurakuntavaalityötä ohjaava Viestintä ja tulospalvelutyöryhmä valitsi vuoden 2014
seurakuntavaalien teemaksi kirkon tekemän hyvän työn. Kampanjan kautta haluttiin nostaa esille
erityisesti diakoniatyötä sekä kaiken hyvän työn, jota joka viikko ja joka päivä seurakunnissa
tehdään, mutta joka ei helposti ylitä uutiskynnystä. Monen kirkon jäsenen tietoisuus seurakunnan
tekemästä työstä on ohentunut – ja kampanjan kautta haluttiin vahvistaa tätä tietoisuutta.
Mainoskampanja toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto Sherpan kanssa. Vaalien slogan oli Usko
hyvän tekemiseen. Kampanjassa haluttiin kasvojen ja ihmisten tarinoiden kautta kertoa kirkon
hyvästä työstä. Valtakunnallisessa kampanjassa oli mukana kuusi kasvoa. Neljä kasvoista oli
seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia: Terhi Hassinen muskariopettaja Jyväskylästä, Antti
Kulmala diakoniatyöntekijä Tampereelta, Teemu Laajasalo kirkkoherra Helsingistä ja Pekka
Lukkarila vapaaehtoinen rumpali Oulusta. Lisäksi kampanjassa oli mukana kaksi julkisuuden
henkilöä: kansanedustaja Jani Toivola ja näyttelijä Iina Kuustonen. Seurakuntia rohkaistiin
nostamaan paikallisesti esille myös omia hyväntekijäkasvoja.
Lisäksi kampanjassa käytettiin niin sanottuja vaikuttamispareja, joiden kautta aktivoitiin pohtimaa
sitä, millainen on tulevaisuuden kirkko: miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja
miten? Kasvoehdotuksia ja vaikuttamispareja kerättiin Kirkon viestintäpäivillä ja
Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivillä. Vaalikampanjan ilmeestä haluttiin tehdä raikas ja
värikäs, koska kampanja-aika ajoittuu Suomessa vuoden pimeimpään aikaan. Kampanjassa
käytettiin yhtenä elementtinä kirkon graafista ilmettä.
Mainoskampanjan perusviesti pyrki aktivoimaan passiivisia kirkon jäseniä vaikuttamaan;
ehdokkaiksi ja äänestämään. Kampanjan kautta kerrottiin siitä, mihin päättäjänä ja äänestämällä
kirkossa voi vaikuttaa. Kampanjan avulla haluttiin rohkaista keskustelemaan; kirkon ovet ovat
avoinna myös muutokselle ja erilaisille mielipiteille.
Vaalikampanja oli suunnattu kaikille kirkon äänioikeutetuille jäsenille, mediakampanjan
kohderyhmäksi valittiin kirkkoon ohuesti sitoutuneet jäsenet. Mainoskampanjan suunnittelussa ja
toteutuksessa hyödynnettiin Kotimaa-yhtiöiden Jäsen360 –tutkimusta.
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Vaalikampanjan tavoitteet




Äänestysprosentti kasvaa.
Lisää uusia ehdokkaita.
Seurakuntien luottamushenkilöiden tulisi edustaa laajemmin koko jäsenistöä.

Julkisuuskampanja





Nostaa esille kirkon toimintaa, viestejä ja osallistuu keskusteluun elämästä, arvoista ja
kirkosta.
Puhuttelee erityisesti niitä kirkon jäseniä, joiden suhde kirkkoon on ohut.
Korostaa asioita, jotka ovat ihmisten tärkeimpiä syitä kuulua kirkkoon.
Hyödyntää tarinoita ja kasvoja osana kampanjaa.

Seuraavassa on käsitelty tarkemmin Viestintä- ja tulospalvelutyöryhmän vaalityölle asettamia
painopisteitä: ehdokasrekrytointia, ennakkoäänestystä ja verkkoviestintää.

Ehdokasrekrytointi
Seurakuntavaalien kampanjointi aloitettiin poikkeuksellisesti jo keväällä. Tavoitteena oli nostaa
esille ehdokasrekrytointia ja saada lisää eri-ikäisiä ja erilaista taustoista tulevia ehdokkaita.
Ehdokkaita asetettiin noin 19 300 ja heistä uusia oli 72,2 prosenttia. Tavoitteena oli aktivoitua
yhdessä seurakuntien kanssa riittävän varhain, jotta ehdokaslistojen kokoajia voitaisiin tukea
mahdollisimman hyvin. Myös työntekijöitä pyrittiin rohkaisemaan aktiivisuuteen ehdokkaiden
rekrytoinnissa. Piispojen kanssa toteutettiin kolme videota, joista yhdessä rohkaistiin työntekijöitä
aktiivisuuteen ehdokasrekrytoinnissa, toisessa kutsuttiin nuoria mukaan vaikuttamaan ja
kolmannessa rohkaistiin kaikkia seurakuntalaisia mukaan talkoisiin.
Ehdokasrekrytoinnin yhteydessä tehtiin yhteistyötä myös puolueiden ja herätysliikkeiden kanssa,
ja heitä rohkaistiin avoimuuteen vaalilistojen nimissä. Keväällä 2014 vaalitiimi kävi kaikissa
puoluetoimistoissa tapaamassa puoluesihteereitä ja/tai muuta toimiston henkilökuntaa. Lisäksi
tavattiin eduskuntaryhmistä koottua Tapuli-ryhmää sekä esimerkiksi 80-luvulla syntyneitä
kansanedustajia. Vaalilistojen nimissä onnistuttiin lisäämään avoimuutta.
Neljäkymmentäviisiprosenttia ehdokaslistoista oli nimetty poliittisin tunnuksin. Herätysliikkeistä
ainoastaan vanhoillislestadiolaisilla oli omia listoja. Muita tunnettuja listojen kokoajia olivat
esimerkiksi Partio ja Tulkaa kaikki -liike. Vajaa puolet listoista oli erilaisia herätysliikkeiden ja
muiden tahojen yhteislistoja.
Seurakuntavaalikampanja näkyi ehdokasrekrytoinnin aikana puoluekokouksissa, isoissa
hengellisissä kesäjuhlissa, Jyväskylän Asuntomessuilla ja SuomiAreenassa. Näkyvyys sisälsi
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messuosastotyötä paikan päällä sekä mittavan somenäkyvyyden. Palaute näkyvyydestä oli lähes
yksinomaan positiivista. Usko hyvän tekemiseen oli slogan, joka sopi sekä puolueiden että
herätysliikkeiden toiminnan yhteyteen. Kampanjamateriaaleja, kuten rintanappeja, ilmapalloja ja
esitteitä jaettiin kesäjuhlissa tuhatmäärin. Somenäkyvyydessä huomiota saivat Usko hyvän
tekemiseen roll-upin edessä otetut kuvat sekä kannustavat lauseet kirkon tekemästä hyvästä.
Kesäjuhlakiertueen ydinviesti oli rohkaisu ehdokasasetteluun sekä kirkon tekemän työn
näkyvyyden lisääminen päättäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien keskuudessa. Merkittävänä
onnistumisena ja osittain kesäjuhlakiertueen ansiona voidaan pitää sitä, että vaalilistoissa
puolueet ja herätysliikkeet näkyivät aiempaa selkeämmin ja avoimemmin.
Osana kesäjuhlakiertuetta testattiin myös Hyvän tekemisen torin konseptia. Useita tapahtumia
toteutettiin kirkon ja järjestöjen yhteisellä näkyvyydellä. Kirkollisten järjestöt näkyivät tällä tavalla
ensimmäistä kertaa yhdessä seurakuntavaalien yhteydessä. Kesäjuhlakiertueella tehtiin laajaa
yhteistyötä ja työvoimana oli henkilöitä paitsi kirkkohallituksesta, myös kumppanijärjestöistä.
Markkinointipisteessä oli esillä sekä seurakuntavaalimateriaalia että esitteitä järjestöjen
ajankohtaisista hyvän tekemisen hankkeista.
Seurakuntavaalit olivat yhteisen viestinnän kärki. Samalla vaaliasia oli ”sisäänheittotuote” kirkon
tekemän hyvän kertomiselle, jolloin kiinnostus vaalisloganista ja vaaliasiasta jatkui
kiinnostuneisuutena hyvän tekemiseen. Städeillä kokeiltiin myös rinnakkaisten viestien
toimivuutta ajatellen syksyn seurakuntien järjestämiä hyvän tekemisen toreja. Pääosin tämä
rinnakkaiselo toimi erinomaisesti.

pvm

tapahtuma

paikkakunta

8.-10.5.
17.–18.5.
5.-8.6.
6.-8.6.
13.–15.6.
13.–15.6.
13.–15.6.
27.–30.6.
4.-6.7.
4.-6.7.
11.7.–10.8.
14.–18.7.
4.9.

SDP puoluekokous
RKP puoluekokous
Lähetysjuhlat
Vihreät puoluekokous
Sanan suvipäivät
Kokoomus puoluekokous
Keskusta puoluekokous
Suviseurat
Herättäjäjuhlat
Kansanlähetyspäivät
Asuntomessut
SuomiAreena/FInlandsarenan
Viestintäpäivät

Seinäjoki
Hanko
Vaasa
Jämsä
Nurmijärvi
Lahti
Turku
Oulainen
Lapua
Jyväskylä
Jyväskylä
Pori
Tampere Koskikeskus
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Ennakkoäänestys
Vaalien toinen painopiste oli ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen suosio kasvoi edelleen.
Vaaleissa 2010 ennakkoon äänesti 54,5 ja vaaleissa 2014 jo 59,9 prosenttia.
Ennakkoäänestyspaikkoja oli vähän yli 3500. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja
opetushallituksen kansliapäällikkö Aulis Pitkälä kannustivat myös oppilaitoksia ottamaan
ennakkoäänestyspaikkoja.
Edellisten vaalien tapaan ennakkoäänestyspaikkoja suositeltiin sijoitettavaksi erityisesti
kauppakeskuksiin - ja sinne missä ihmiset muutoinkin arkisin liikkuvat. Ennakkoäänestysviikolle
toteutettiin Hyvän tekemisen torin konsepti yhteistyössä Suomen Lähetysseuran, Kirkon
Ulkomaanavun, Suomen Pipliaseuran, Yhteisvastuukeräyksen sekä Suurella sydämellä -toiminnan
kanssa. Tavoitteena oli mahdollistaa äänestäminen ennakkoon, tukea seurakunnan työn
näkyvyyttä äänestyspaikoilla, kertoa toreilla kirkon ja yhteistyöjärjestöjen tekemästä hyvästä
työstä, tukea sitä vaalikeräyksen kautta sekä mahdollistaa myös muu konkreettinen hyvän
tekeminen.
Kumppaneiden kanssa suunniteltiin ja toteutettiin materiaalia Hyvän tekemisen toreille
seurakuntien tueksi. Kukin taho piti omassa verkostossaan esillä seurakuntavaaliasiaa. Alueelliset
kontaktihenkilöt lupautuivat tarvittaessa paikallisseurakuntien tueksi tapahtumajärjestämisiin.
Hyvän tekemisen torin konseptia ei laadittu toteutustavaltaan kiinteäksi vaan pikemminkin
raamiksi, jonka sisällä paikallisseurakunnat saivat toteuttaa vaaliasian ja hyvän tekemisen esillä
pitämistä paikallisesti toimivimmalla tavalla.
Hyvän tekemisen torin tavoitteet:
1. Hyvän tekemisen tori edistää vaaliasiaa: Ehdokasrekrytoinnin aikaan järjestettynä kutsuu
ehdokkaaksi, ennakkoäänestysviikolla järjestettynä tekee äänestämisen helpoksi ja kutsuu
tekemään hyvää äänestämällä
2. Hyvän tekemisen tori kertoo visuaalisesti ja toiminnallisesti kirkon ja oman seurakunnan
tekemästä hyvästä työstä ja herättää kävijöiden kiinnostuksen
3. Hyvän tekemisen tori vahvistaa toteuttajatahojen yhteistyötä
Vaalimateriaaleja tuotettiin ajatellen erityisesti Hyvän tekemisen toreja. Kampanjamateriaaliin
kuului mm. banderolleja, messupäivystäjän liivit, ilmapalloja, kahvikuppeja, rintanappeja ja rollupeja. Näitä seurakunnat saattoivat tilata tarpeensa mukaan, osittain myös räätälöitynä toiveiden
mukaan. Sakastisivuille koottiin seurakuntien avuksi tapahtumajärjestämisen tietopaketti
lupakäytäntöineen. Tuottamalla keskeiset Hyvän tekemisen torin elementit osana vaalikampanjaa
mahdollistimme seurakuntavaalitapahtumille yhtenäisen, huolitellun ja tyylikkään ulkoasun joka
puolelle Suomea.
Yhteistyössä näyttiin myös juuri ennen ennakkoäänestysviikkoa Helsingin kirjamessuilla 23.–
26.10.2014 Messukeskuksessa. Pinta-alaltaan ja korkeudeltaan näyttävä näyttelyalue toteutettiin
10

yhteistyössä toiminnallisen osaston sekä Kirkon ulkomaanavun, Kirkon tutkimuskeskuksen,
Suomen Pipliaseuran, Suomen lähetysseuran, Helsingin seurakuntayhtymän ja Lasten keskuksen
kanssa.
Helsingin Kirjamessuilla, Helsingin Musiikkimessuilla ja Viini, ruoka & hyvä elämä -tapahtumassa
vieraili neljän päivän aikana yli 78 400 kävijää. TNS Gallupin kävijätutkimuksen mukaan messuilla
vietettiin keskimäärin lähes neljä tuntia. 95 % kirjamessuille ensisijaisesti tulleista kävijöistä oli
tyytyväisiä tarjontaan ja 97 % kertoo tulevansa varmasti tai todennäköisesti myös ensi vuonna.
Tarkkoja lukumääriä Usko hyvän tekemiseen –messuosastolla tavoitetuista ihmisistä ei voi antaa,
mutta tavoitteena ollut 8000 ihmistä toteutui. Ilmapallot, pinssit, katekismukset ja muistikirjat
olivat haluttuja mukaan otettavia. Osallistuimme vahvasti myös hashtagillä #kirjamessut
Facebook:ssa, Twitterissä sekä Instagramissa – mikä lisäsi näkyvyyttä omalta osaltaan. Piispojen
kirjailijahaastattelut ja vierailut näyttelyalueella toimivat hienosti.
Hyvän tekemisen tori onnistui konseptina tavoitteissaan. Työskentely useiden kirkollisten
järjestöjen kesken yhden yhteisen tavoitteen edistämiseksi ja yhteisellä ilmeellä esiintymiseksi oli
ainutlaatuista. Konkreettisena järjestöyhteistyön tuotoksena olivat kesäjuhlakiertueen Hyvän
tekemisen torit, yhteinen kampanjavideo sekä vaalikeräyksen organisointi ja toteutus. Vaalikeräys
tuotti ennätykselliset 210 300 euroa. Yhteistyön syntyminen on tärkeä askel ja hyvää yhteistyötä
kannattaa jatkaa ja hyödyntää. Työtä jatketaan kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Diakonian
ja sielunhoidon yksikössä.
Vaalitiimi ja seurakuntavaalien projektipäällikkö osallistui ennakkoäänestysviikon tapahtumiin
etenkin pääkaupunkiseudulla. Seurakuntavaalien kasvoista myös Teemu Laajasalo osallistui viiteen
erilaiseen ennakkoäänestysviikon tapahtumaan, jotka toteutettiin Järvenpäässä, Tampereella,
Oulussa, Turussa ja Kouvossa yhteistyössä paikallisseurakunnan ja Kirkon tiedotuskeskuksen
kanssa. Tavoitteena oli paikallisesti lisätä mielenkiintoa vaaleihin, sitouttaa paikallismediaa
vaaliuutisointiin sekä vahvistaa ja näyttää hyvän tekemistä paikallisesti – saada aikaiseksi hyviä
kertomuksia ja hyvää puhetta kirkosta. Laajasalo antoi vaalien yhteydessä 40 haastattelulla
televisiossa, radiossa ja lehdissä.
Vaaliprojektin yhteydessä selvitettiin myös seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestämistä
puolustusvoimien tiloissa yhteistyössä muun muassa kansliapäällikkö Jukka Keskitalon,
kenttäpiispa Pekka Särkiön sekä puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Rädyn ja
oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astolan kanssa. Kirkkohallituksesta esitettiin, että
ennakkoäänestysmahdollisuus järjestettäisiin varuskunnissa. Puolustusministeriöltä
kysyttiin salliiko se, että vaalitoimitsijat saavat tulla varuskuntien alueille ennakkoäänestysviikolla
27.–31.10. 2014, onko puolustusministeriö ja varuskunnat valmiita osoittamaan tilat äänestystä
varten, ovatko puolustusministeriö ja varuskunnat valmiita tiedottamaan varusmiehille ja
kantahenkilökunnalle etukäteen ennakkoäänestysmahdollisuudesta sekä päätöstä siitä, onko
ennakkoäänestysmahdollisuus vain varusmiehillä ja varuskuntien työntekijöillä vai myös
ulkopuolisille, jotka tulisivat äänestämään varuskunta-alueelle. Pääesikunnan lausunnossa
todettiin, että ennakkoäänestyspaikkojen järjestäminen puolustusvoimien tiloissa ei ole
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mahdollista. Asiaa pidettiin ongelmallisena perustuslain takaaman yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen sekä uskonnon ja omantunnonvapauden kannalta. Vastauksessa todettiin, että
vastaava mahdollisuus osallistua päätöksentekoon tulisi tällöin järjestää myös kaikille muille
uskontokunnille sekä vastaaville uskonnottomille yhteisöille.

Verkko ja sosiaalinen media
Verkon ja sosiaalisen median merkitys kaikissa vaaleissa on kasvanut. Siksi myös
seurakuntavaalien viestinnässä sosiaalisen median ja erilaisten verkkopalveluiden osuutta haluttiin
vahvistaa. Myös mediakampanjalle valittu kohderyhmä edellytti vahvaa näkyvyyttä verkossa.
Seurakuntavaalit.fi oli tietopaketti vaalien teemoista ja se kokosi kaiken vaaliviestinnän
ehdokkaille ja äänestäjille. Vaalikampanjalla oli oma Facebook-sivu sekä Twitter- ja You Tube-tilit.
Instagramissa vaalit näkyivät hastageilla #uskohyväntekemiseen ja #seurakuntavaalit. Kaikki
kampanjaviestintä ohjasi seurakuntavaalit.fi –sivustolle tai Usko hyvän tekemiseen -Facebooksivulle. Seurakunnille suunnattu viestintä tapahtui ensimmäistä kertaa Sakastin
seurakuntavaalisivujen kautta. Ensimmäistä kertaa vaaleissa oli käytössä myös sähköinen
uutiskirje.
Seurakuntavaalit.fi –sivuston visuaalisen ilmeen suunnitteli mainostoimisto Kultainen Sherpa Oy
yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa. Kampanjassa hyödynnettiin kirkon graafista ilmettä.
Verkkosivujen sisällöt toteuttivat osaltaan kampanjalle asettuja tavoitteita. Sisällöstä haluttiin
tehdä tiivis ja ajankohtainen tietopaketti. Tekstien ja sisältöjen laadinnassa otettiin huomioon
mediakampanjan kohderyhmä. Kirkkohallituksen hallinto-osaston lakimiehet tarkastivat kaikki
sivujen sisällöt.
Sivusto oli toiminnallinen ja responsiivinen, eli toimi myös mobiilisti. Videoiden lisäksi sivuilla oli
erilaisia toiminnallisuuksia, kuten markkinointikortti, arvopuntari-kysely ja Millainen hyväntekijä
olet –testi. Testillä oli 22757 kävijää, joista 10818 on tehnyt testin loppuun. Seurakuntavaalien
julkisuuskampanjan pääviesti Usko hyvän tekemiseen tuli sivuilla esiin hyväntekijöiden tarinoiden,
kuvien sekä videoiden kautta. Videoista eniten katsojia keräsivät Iina Kuustosen (5357) ja Jani
Toivolan videot (4336). Seurakuntalaisten ääni kuului ja näkyi sivustolla Twitter- ja Instagram nostojen kautta. Twitter- ja Instagram -nostot tekivät sivuista ajankohtaiset.
Ehdokkaille, äänestäjille ja tulospalvelu –sivustot toteutettiin vaiheittain; 15.9. asti sivujen
pääkohderyhmä olivat ehdokkaat, sen jälkeen äänestäjät ja 9.11. alkaen tulosviestintä.
Ehdokasasetteluvaiheessa etusivulla kerrottiin kuka voi olla ehdokas ja miten ehdokkaaksi pääsee.
Ehdokas löysi sivuilta kaikki tarvittavat ohjeet ja lomakkeet. Ehdokkaaksi asettumisen kynnys
pyrittiin tekemään mahdollisimman matalaksi: sivuilla pystyi jättämään suoran ilmoituksen
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halukkuudesta ryhtyä ehdokkaaksi, joka välitettiin seurakuntaan. Yhteensä näitä ilmoituksia tuli
sivuston kautta 308 kappaletta. Tämä palveli myös niitä ehdokkaita, joille tie ehdokkaaksi kenties
oli vaikeammin hahmotettavissa kuin kirkon toiminnassa jo aikaisemmin mukana olleille. Ehdokas
pystyi tekemään sivuilla oman markkinointikortin sekä lukea vinkkejä markkinointikampanjan
läpiviemisestä. Näin pyrittiin rohkaisemaan ehdokkaita näkyvään kampanjaointiin.
Äänestysaktivointivaiheessa sivuilla kerrottiin, kuka voi äänestää, mitä äänestämiseen tarvitaan
sekä missä ja milloin voi äänestää. Sivuilla pystyi hakemaan oman paikkakuntansa
ennakkoäänestyspaikat sekä varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikat. Sivuilla oli myös kaikki
ehdokkaat sekä linkki vaalikoneeseen. Valtakunnallisen tapahtumakalenterin kautta löysi myös
oman paikkakunnan vaalitapahtumia.
Seurakuntavaalisivut toimivat myös tulostiedotuksessa ja siellä oli keskitetysti tulokset
seurakunnittain. Seurakuntavaalisivuilta löytyi valtakunnalliset tilastot sekä seurakuntakohtaiset
tilastot sekä mahdollisuus tulosten vertailuun.
Arkkipiispan videon sekä hyväntekijöiden kiitoskuvan kautta sivuilla kiitettiin äänestäjiä,
ehdokkaita ja vaalityöhön osallistuneita.
Vaalisivut tarjosivat myös selkokielisen version, viittomakielisiä videoita, vaalitietoa englanniksi
sekä medialle oman osion. Kirkon ruotsinkielisen työn keskus tuotti yhteistyössä Kirkon
tiedotuskeskuksen kanssa ruotsinkieliset sivut www.forsamlingsvalet.fi. Toiminnallisuudet, sivujen
rakenne, kävijämäärät sekä julkaisuaikataulu on eritelty tarkemmin IT projektin yhteydessä sivulla
21.
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Resurssit
Seurakuntavaaliprojektin tilaajana oli Kirkkohallitus kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti.
Kirkon tiedostuskeskus vastasi valtakunnallisesta julkisuuskampanjasta viestintäjohtaja Tuomo
Pesosen johdolla. Viestintä- ja tulospalvelutyöryhmä ohjasi hankkeen toteutumista ja se vastasi
myös tieto- ja tulospalvelusta. Valtakunnallista viestintää toteutti Kirkon tiedotuskeskuksen
vaalitiimi sekä vaaleihin nimetyt projektityöntekijät yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen
kanssa. Vaalityössä tehtiin yhteistyötä myös hiippakuntien tuomiokapitulien sekä piispojen kanssa.
Vaalien projektipäällikkönä toimi 1.3.2013 alkaen Mari Leppänen ja teknisten tietojärjestelmien
projektipäällikkönä 1.8.2013 alkaen Katri Meripaasi. Vaalitiimi oli jaettuna kahteen osaan: ITprojektiin ja viestintätiimiin. Vaalitiimi teki tiivistä yhteistyötä hallinto-osaston kanssa.
Ensimmäistä kertaa tiimiin oli nimetty asiantuntija toiminnalliselta osastolta. Vaalityöhön osallistui
myös Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen. Seurakuntavaalien viestintä
toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto Sherpan kanssa.
Viestinnän tiimiin kuuluivat Mari Leppäsen johdolla Titi Gävert (toiminnallinen osasto), Åsa
Holmvik, Minna Jaakkola, Ulla Oinonen, Outi Perkiömäki (hallinto-osasto), Hanna Piira (alkuun
Meri-Anna Hintsala), Matleena Ruotsalainen, Lucas Snellman, Ville Talola, Tuulikki Terhemaa,
Sanna-Maaria Tornivaara. IT-projektiryhmässä olivat mukana Katri Meripaasin johdolla Peter von
Essen (tietohallinto-osasto), Kimmo Huima, Mirjami Hynninen, Kalevi Koistinen, Magnus Malmsten
(tietohallinto-osasto) ja Marja Pursiainen.

Viestintä- ja tulospalvelutyöryhmä:
Pesonen Tuomo, viestintäjohtaja, pj.
Harviainen Katriina, tiedotuspäällikkö, Vantaan seurakuntayhtymä
Hakoköngäs Laura, projektipäällikkö, Helsingin Diakonissalaitos
Kallioinen Sami, verkkopalvelupäällikkö, KT
Kanninen Mirja, hankepäällikkö, Kirkkohallituksen tietohallinto
Terhemaa Tuulikki, tiedottaja KT
Matilainen Tuulia, hiippakuntasihteeri, Tampereen tuomiokapituli
Meripaasi Katri, projektipäällikkö KT
Nykänen Saara, NAVI-sihteeri, Nuorten Keskus
Ojala Sami, hallintopäällikkö, Nurmijärven seurakunta
Rautiainen Milla, (Iiris Kivimäki) tiedotuspäällikkö, KT
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö, Jyväskylän seurakunta
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Saares Kimmo, ohjelmapäällikkö, KT
Seppälä Olli, päätoimittaja, Kotimaa24
Snellman Lucas, ledande branschsekreterare för kommunikation, Kyrkostyrelsen / Holmvik Åsa
Leppänen Mari, seurakuntavaalien projektipäällikkö

Seurakuntavaalien ohjausryhmä:
Pesonen Tuomo, viestintäjohtaja, pj.
Kallioinen Sami, verkkoviestintäpäällikkö
Leppänen Mari, projektipäällikkö
Meripaasi Katri, projektipäällikkö
Perkiömäki Outi, lakimies
Pihlaja Pirjo, kirkkoneuvos
Lisäksi kirkkohallituksessa toimi vaaleja varten hallintotyöryhmä:
Pihlaja Pirjo, kirkkoneuvos, pj.
Kalaja Timo, kirkkoherra
Korpijärvi Hanna, projektisihteeri
Lindgård Mats, tuomiorovasti
Tähkänen Mikko, lakimies
Rautiainen Anne, sihteeri (31.12.2013 saakka)
Perkiömäki Outi, sihteeri (1.1.2014 alkaen)

Projektipäällikkö
Seurakuntavaalien projektipäällikkönä Kirkon tiedostuskeskuksessa toimi FM, TM Mari Leppänen
ajalla 28.2.2013–31.1.2015. Projektipäällikkö työskenteli viestintäjohtajan alaisuudessa. Työtä
ohjasi hänen lisäkseen seurakuntavaalien ohjausryhmä sekä Vaalien viestintä- ja
tulospalvelutyöryhmä, joiden molempien sihteerinä projektipäällikkö toimi.
Keväällä 2013 tehtävänä oli seurakuntavaalien projektisuunnitelman laatiminen, vaalitiimin
kokoaminen sekä mainostoimiston kilpailuttaminen yhteistyössä kirkkohallituksen
hankintayksikön kanssa.
Elokuussa 2013 vaalitiimi aloitti työskentelyn. Samaan aikaan Kirkon tiedostuskeskuksen
Verkkopalvelut –yksikköön palkattiin seurakuntavaalien teknisten järjestelmien projektipäälliköksi
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Katri Meripaasi, joka tuli tehtävään kirkkohallituksen hallinto-osastolta. Syksyllä 2013 koottiin
myös IT-projektin tiimi.
Oppilaitosyhteistyötä varten kirkkohallituksessa oli pieni ryhmä, jossa koollekutsujina olivat
asiantuntija Elina Juntunen sekä projektipäällikkö Mari Leppänen. Tiivistä yhteistyötä tehtiin myös
Nuorten keskuksen NAVI-työryhmän kanssa.
Seurakuntavaalien mainostoimistoksi valittiin kilpailutuksen tuloksena mainostoimisto Kultainen
Sherpa. Työskentely Sherpan kanssa aloitettiin syksyllä 2013. Vaalikampanjan avaus kirkon
viestijöille oli syyskuussa 2013 Kirkon viestintäpäivillä. Siitä alkoi työntekijöiden sitouttaminen
vaalikampanjaan. Projektipäällikkö kiersi hiippakuntien viestintäpäivillä, kirkkoherrojen
kokouksissa, kasvatuksen neuvottelupäivillä sekä monissa muissa kirkon työntekijöiden
tapaamisissa talven 2013–2014 aikana. Suurimmille neuvottelupäiville osallistui myös muita
tiimien jäseniä. Ensimmäiset kampanjamateriaalit seurakuntiin jaettiin Kirkon lapsi- ja nuorisotyön
neuvottelupäivillä Jyväskylässä tammikuussa 2014.
Kevättalvella 2014 projektipäällikkö kävi yhdessä tiimin jäsenen kanssa kaikissa puoluetoimistoissa
tapaamassa puoluesihteeriä ja muuta toimiston henkilökuntaa. Näissä tapaamisissa sovittiin
vaaliyhteistyöstä sekä mahdollisuudesta osallistua kesän 2014 puoluekokouksiin. Lisäksi vaalitiimi
tapasi muun muassa eduskuntaryhmistä koottua Tapuli-ryhmää ja 80-luvulla syntyneitä
kansanedustajia.
Hengellisille kesäjuhlille osallistuttiin resurssien puitteissa kesällä 2013 ja etenkin 2014. Kesällä
2013 kerrottiin vaaliteemoista, rohkaistiin avoimuuteen ja kutsuttiin mukaan vaikuttamaan.
Kesällä 2014 kutsuttiin kesäjuhlille osallistuvia ehdokkaiksi. Projektipäällikkö osallistui myös
esimerkiksi Herättäjä-yhdistyksen työntekijöiden tapaamiseen. Kesäjuhlakiertue päättyi
SuomiAreenaan 14.–18.7., missä kirkon Usko hyvän tekemiseen kansalaistoripaikka oli vaalitiimin
vastuulla. Kansalaistorin avasi arkkipiispa Kari Mäkinen ja avauskahveille osallistui 350 henkilöä.
Kansalaistoripaikan lisäksi kirkko näkyi SuomiAreenan avajaisissa sekä erilaissa
paneelikeskusteluissa. SuomiAreenassa tehtiin tiivistä yhteistyötä kirkkohallituksen toiminnallisen
osaston, arkkipiispan kanslian sekä Porin seurakuntayhtymän kanssa.
Tampereen kapitulin ja Aamulehden kanssa suunniteltiin yhteistyössä vaalipaneelikiertue, josta
ensimmäiseen myös projektipäällikkö osallistui.
Seurakuntavaalien ensimmäinen kampanja-aika oli 31.3.–20.2014. Tätä ennen oli avattu
seurakuntavaalit.fi –sivuston ensimmäinen vaihe ja Usko hyvän tekemiseen –Facebook sivu.
Ehdokasrekrytoinnin toinen kampanja-aika oli syyskuussa 1–15.9. Siitä jatkui tiivis vaalisyksy.
Ennakkoäänestysviikko oli lokakuussa 27.–31.10., ja vaalipäivä oli marraskuun 11. päivä.
Projektipäällikön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat teknisten järjestelmien projektipäällikkö,
vaalitiimi, työryhmät, yhteistyöjärjestöt, mainostoimisto Sherpa, mediatoimisto Virta, MTV ja Zef,
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Unigrafia, suurten seurakuntien ryhmä. Yhteistyötä tehtiin myös Jäsen360 –tutkimuksen Mikko
Hintsalan kanssa. Projektipäällikkö osallistui kirkolliskokoukseen vaalikampanjan aikana ja kävi
asian tiimoilta myös valiokunnissa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat seurakunnat ja erityisesti
viestijät, kirkkoherrat ja seurakuntasihteerit. Lisäksi yhteistyötä tehtiin ehdokaslistojen kokoajien
ja ehdokkaiden kanssa.
Matkapäiviä projektipäällikölle kertyi vuoden 2014 aikana noin viisikymmentä.
Median kanssa tehtiin yhteistyötä kampanja-aikoina huhti- ja syyskuussa, kesäjuhlakiertueen
yhteydessä ja ehdokasrekrytoinnin päättyessä. Tiiviimmillään yhteistyö oli syys-marraskuussa
2014. Projektipäällikkö antoi vaalikampanjan aika satoja lehtihaastatteluja, osallistui kymmeniin
radio-ohjelmiin sekä useisiin TV-haastatteluihin.
Projektin päättyessä tehtävänä oli loppuraportin kirjoittaminen ja muu jälkityö.
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Sisäinen viestintä
Sakasti
Seurakuntavaalikampanjan sisäisessä viestinnässä seurakunnille hyödynnettiin välineinä
Sakasti.evl.fi-sivustoa sekä Vaaliviesti-uutiskirjettä.
Sakasti-palveluun rakennettiin erillinen osio seurakuntavaaleista.

Sakastin seurakuntavaalisivusto avattiin maaliskuussa 2013, ja sitä täydennettiin vaalikampanjan
kestäessä. Osio sijoitettiin aluksi Sakastin etusivun alle, mutta siirrettiin pian Uudistukset ja
hankkeet -osioon.
Yhteensä analytiikkaseuranta löytää 107 sisältösivua, joista tosin osa on ollut lyhytaikaisia
kokeilusivuja.
Analytiikassa ovat mukana vain suomenkielisen sakasti.evl.fi-sivuston käynnit.
Sakastin sivujen keskeisimpiä sisältöjä olivat
-

vaalikampanjan materiaalit
ohjeet seurakunnille vaalien toimittamiseen
linkki vaali-intraan, jossa annettiin ohjeita vaalien laskentajärjestelmän käyttöön.
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Lisäksi Sakastissa oli mm. edellisten vaalien tilastoja, neuvoja kampanjatyöhön,
viestintäsuunnitelma ja koulutusten materiaaleja. Vastaava sivusto toteutettiin lähes samassa
laajuudessa ruotsiksi Sacrista.evl.fi-verkkopalveluun.
Sakastin käyttäminen sisäinen viestinnän kanavana poikkesi edellisistä vaaleista ja synnytti monia
etuja. Järjestelmä oli maksuton ja ylläpitäjille tuttu. Sisältöjä toteutettiin sekä suomeksi että
ruotsiksi. Sivusto oli myös kohderyhmälle tuttu, ja he käyttivät sitä työssään muutenkin. Kaksi
erillistä sivustoa mahdollistavat myös tiedon tarkemman suuntaamisen. Osa sisällöistä oli intraosiossa, jonka käyttö oli mahdollista ainoastaa KirkkoVerkon sisällä. Intrassa julkaistaan sisältöjä,
joiden tietoturva sitä edellytti.
Sakastin käytön haasteita oli vaalisisältöjen nosto esiin laajassa Sakasti-sivustossa. Liitetiedostojen
(mm. kampanja-aineistot) jako Sakastin alustalla oli kankeaa ja tiedostojen jakoa varten jouduttiin
ottamaan rinnalle Google Drive. Hakukoneissa Sakastin sisällöt nuosivat esille myös suurelle
yleisölle, joka päätyi näin väärälle sivustolle. Osassa aineistoista linjanveto oli myös haastavaa –
oliko materiaali suunnattu suurelle yleisölle vai seurakunnille.

Kävijätilastot
Kävijöiden kokonaismäärä 19.12.2014 mennessä
Sivun katselut 259 771
Suosituimmat sisällöt:
1. Seurakuntavaalit 2014
2. Yhteinen vaalikone käyttöön
3. Ohjeet seurakunnille vaalien toimittamiseen ja tietojärjestelmiin
4. Vaalien tunnukset seurakuntien käyttöön
5. Vaalien järjestäminen seurakunnassa
6. Viestintä ja materiaalit
7. Seurakuntavaalien markkinointimateriaalit
8. Pöytäkirjamalleja vaalilautakunnan käyttöön
9. Aiempien seurakuntavaalien tilastoja
10. Seurakuntavaalit.fi palvelee ehdokkaita, äänestäjiä ja mediaa

71 048
27 878
21 509
11 966
11 855
11 845
8 894
8 377
8 093
7 018

Lisätietoja Sakastin kävijätilastoista liitteessä nro 8.

Kampanja-aineisto seurakunnille
Vaalikampanjan tueksi teetettiin markkinointimateriaalia. Esimerkkejä materiaaleista liitteessä nro
7. Materiaalin graafisesta suunnittelusta vastasi mainostoimisto Sherpa. Tulostus- ja painatustyö
tilattiin Unigrafialta, samoin kuin materiaalien varastointi ja jakelu.
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Seurakunnille lähetettiin näytepaketti ensimmäisen vaiheen materiaaleista. Seurakunnat vastasivat
tilaamansa materiaalin kustannuksista itse. Seurakunnille tarjottiin mahdollisuutta tilata materiaalit
valmiina Unigrafian verkkokaupasta tai ladata materiaalit Sakastista ja käyttää omia tulostus- ja
painokontaktejaan. Lisäksi seurakuntia kannustettiin tuottamaan omaa markkinointiaineistoa vaaliilmettä hyödyntäen.
Rekrytointivaihe:
- flyereitä 6 erilaista
- Usko hyvän tekemisen -juliste 3 koossa (A3, 50x70, 70x100)
- Sanaparijulisteet 6 erilaista 3 koossa
- tiekartta-esite ehdokkaaksi asettumisesta
- roll-up
- muistivihko
- bannereita useita eri kokoja ja malleja
Hyvän tekemisen torin materiaalit:
- ilmapalloja
- kahvimukeja
- rintamerkkejä
- teltta
- roll-up
- video
Äänestysaktivointi:
- hyväntekijäjulisteet (ulkomainontaan ja itse tulostettaviksi)
- flyereitä
- muokattavia julisteita ja mainospohjia
- bannereita ja FB-jakokuvia
- videoita
Osa materiaalista tuotettiin myös ruotsiksi. Lisäksi loppuvaiheessa toteutettiin myös vaalijuliste
englanniksi ja venäjäksi.
Vaalimateriaalien tarkastaminen, versioiden hallinta ja jakelu Sakastin kautta sekä yhteistyö
Unigrafian kanssa työllistivät kampanja-aikana tiedotuskeskusta huomattavan paljon.
Materiaalien latausmääriä Sakastista ei ole saatavilla.

Vaaliviesti – sähköinen uutiskirje
Uusi sisäisen viestinnän väline seurakuntavaaleissa oli sähköinen uutiskirje Vaaliviesti, joka
informoi vaaleja koskevista hallinnon, tietojärjestelmien ja viestinnän ajankohtaisista aiheista.
Vaaliviestin vastaanottajat olivat pääasiassa seurakuntien viestinnän ammattilaisia, kirkkoherroja
ja seurakuntasihteereitä. Vaaliviestillä oli vaalikauden aikana alimmillaan 1190 ja suurimmillaan
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1779 vastaanottajaa. Vaaliviestin saattoi tilata halutessaan, ja sitä lähetettiin myös esimerkiksi
poliittisten puolueiden edustajille.
Koko vaalikauden aikana Vaaliviestejä lähetettiin yhteensä 22 kappaletta, joista 20 ennen
vaalipäivää ja kaksi vielä vaalien jälkeen. Ensimmäinen vaaliviesti lähetettiin noin vuosi ennen
vaalipäivää 22.11.2013 ja viimeinen 12.12.2014. Tässä vaaliviestissä oli seurakuntavaalien
palautekysely. Vaaliviestin avasi keskimäärin 929 henkilöä ja avauskertoja oli keskimäärin 5 300
kappaletta.
Vaaliviesti koettiin toimivaksi tavaksi informoida vaalien ajankohtaisista aiheista. Toimivaa oli
esimerkiksi se, että Vaaliviestiin oli mahdollista liittää linkkejä ja kuvia viestinnän tueksi. Vaaliviesti
toteutettiin Postiviidakko.fi -palvelun uutiskirjepohjalla.

Koulutukset
Seurakuntavaalit olivat esillä Kuopion Kirkkopäivillä, Kirkon viestintäpäivillä, Kirkon lapsi- ja
nuorisotyön neuviottelupäivillä, Diakoniatyöntekijöiden päivillä, Oppilaitostyöntekijöiden päivillä,
Lapsiasianhenkilöiden päivillä sekä Papiston päivillä. Seurakuntavaalien projektipäällikkö vieraili
myös useimmissa hiippakunnallisissa viestintäpäivissä, monissa hiippakuntien kirkkoherrojen
kokouksissa sekä muutamissa kavastuksenalan ammattilaisten kokoontumisissa.
Vaalien toimittamiseen ja vaaliviestintään liittyviä koulutuksia järjestettiin hiippakunnittain.
Koulutusten järjestäjänä toimi Kirkkopalvelut/Agricola, ja alustajina toimivat Kirkkohallituksen
asiantuntijat sekä NAVI-verkoston nuoret luottamushenkilöt. Koulutusten osallistujat olivat
pääosin kirkkoherroja ja seurakuntien virastotyöntekijöitä. Tämän lisäksi koulutuksiin osallistui
viestinnän henkilöstöä ja vaalilautakuntien jäseniä.
28.4.2014 Lapuan hiippakunta, Kuortane

92 osallistujaa

29.4.2014 Helsingin hiippakunta, Helsinki

63 osallistujaa

13.5.2014 Oulun hiippakunta, Oulu

115 osallistujaa

14.5.2014 Tampereen hiippakunta, Tampere

112 osallistujaa

15.5.2014 Turun Arkkihiippakunta, Turku

111 osallistujaa

22.5.2014 Kuopion hiippakunta, Kuopio

99 osallistujaa

23.5.2014 Mikkelin hiippakunta, Mikkeli

99 osallistujaa

26.5.2014 Espoon hiippakunta, Espoo

69 osallistujaa

Koulutuksessa käytiin aamupäivällä läpi uudistuvaa vaalilainsäädäntöä ja siihen liittyviä ohjeita, ja
iltapäivällä vaaliviestintää sekä nuorten luottamushenkilöiden aktivointia.
Porvoon hiippakunnan koulutukset toetutti Kirkon ruotsinkielisen työn keskus.
21

13.5. Helsinki

35 osallistujaa

15.5. Vaasa

50 osallistujaa

21.5. Maarianhamina

20 osallistujaa
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Vaalien IT-projekti
Työ aloitettiin elokuussa 2013 tekemällä projektisuunnitelma ja alustava aikataulu. It-projektin
tärkeimmät tehtävät olivat:








hankkia ja koordinoida Tiedolta muutokset vaalien laskentajärjestelmään (VALAS)
hankkia ja koordinoida äänestyspaikkojen hallintasovelluksen toteutus
määritellä ja välittää tarvittavat tiedot VALAS-järjestelmästä vaalien ilmoituskortin
postitukseen
määritellä ja toteuttaa seurakuntavaalit.fi -sivusto (VAPA) yhdessä viestintäprojektin ja
teknisen toimittajan kanssa
hankkia vaalikone yhdessä viestintäprojektin kanssa
suunnitella ja hankkia käyttöpalvelut
suunnitella ja koordinoida seurakunnille vaalien it-järjestelmien käyttäjätuki

Seurakunnille julkaistiin vaalien it-järjestelmien aikataulu Sakastissa kesäkuun alussa, liite 2.

Vaalien laskentajärjestelmä
Vaalien laskentajärjestelmä (VALAS) toteutettiin yhdessä Tieto Oy:n kanssa, ja projekti aloitettiin
lokakuussa 2013. Sama järjestelmä oli käytössä jo edellisissä vaaleissa, mutta järjestelmään tehtiin
merkittäviä muutoksia. Seurakunnat syöttävät järjestelmään perustiedot, ehdokkaat, listat ja
äänimäärät, ja järjestelmä laski vaalien tuloksen. Järjestelmään rakennettiin XML-rajapinta
seurakuntavaalit.fi -sivustoon.
Merkittävimmät tehtävät työmäärien osalta olivat järjestelmän varusohjelmistojen version nosto
ja Maria DB-tietokannan käyttöönotto. Käyttäjän kannalta näkyvämpiä muutoksia olivat vanhan
seurakuntavaalijärjestelmän toimintojen siirtäminen laskentajärjestelmään, raportoinnin
kehittäminen sekä kertakirjautuminen.
Yllä mainittujen muutosten lisäksi Tiedolta tilatiin Seurakuntavaalien 2014 toimittaminen, johon
sisältyi muun muassa tietokannan kahdentaminen, sovelluspalvelinklusterin luominen,
suorituskykytestaus ja vaalipäivänä järjestelmän valvonta ja käytön tuki.
Yhteistyö Tiedon kanssa sujui suunnitellusti, ainoastaan Tiedon verkkomuutokset eivät
valmistuneet suunnitellussa aikataulussa. Tämä ei vaikuttanut projektin aikatauluun haitallisesti,
koska tähän oli osattu varautua. Projektipäälliköt pitivät seurantapalaverit kahden viikon välein
nettineuvotteluna (LYNC) ja tekniseltä toimittajalta oli projektissa mukana vaaliprosessit hyvin
tuntevia henkilöitä.

Äänestyspaikkojen hallinta osaksi VALAS-järjestelmää
Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkojen hallintaan oli kaksi
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vaihtoehtoista toteutustapaa: toteuttaa äänestyspaikkojen hallinta joko osaksi VALAS-järjestelmää
tai osaksi seurakuntavaalit.fi -sivustoa. Äänestyspaikkojen hallinta päätettiin toteuttaa osaksi
VALAS-järjestelmää, jotta seurakunnat pääsisivät kirjaamaan kaikki tiedot (listat, ehdokkaat ja
äänestyspaikat) yhteen järjestelmään. Näin helpotettiin työtä seurakunnissa. Lisäksi säästettiin
kustannuksista, koska VAPA-sivustolle ei tarvinnut rakentaa tunnistautumista. VALASjärjestelmästä äänestyspaikkatiedot siirtyivät XML-rajapinnan kautta valtuustovaalin puolelta
VAPA-sivustolle.

Seurakuntarakenne VALAS-järjestelmässä
Seurakuntaorganisaatioiden perustiedot tuotiin VALAS-järjestelmään Sertika-tietojärjestelmästä.
Perustiedot sisälsivät seurakuntayhtymien ja seurakuntien prv-koodit sekä kirkkoherranvirastojen
yhteystiedot. Seurakuntien vastuulla oli tarkastaa ja päivittää organisaationsa perustiedot.
Seurakuntavaalit 2014 suoritettiin 1.1.2015 seurakuntajaon perusteella, ja seurakuntia oli VALASjärjestelmässä 412.
VALAS-järjestelmän seurakuntarakennetta ja sen tietokenttiä hyödynnettiin seurakuntavaalien
ilmoituskorttipostituksessa, VAPA-sivustolla ja vaalikoneessa.

VALAS-järjestelmän hyväksymistestaus
Tieto Oyj teki määritellyt muutokset VALAS-järjestelmään, ja muutosten valmistuttua järjestelmä
hyväksymistestattiin 11.–28.3.2014. Hyväksymistestauksessa testattiin järjestelmän
perustoiminnallisuudet: perustietojen hallinta, äänestyspaikkojen syöttäminen, listojen ja
ehdokastietojen hallinta, tuloksen laskenta syötettyjen äänimäärien mukaan, tuloslaskenta sekä
raportit vaalivirkailijoiden käyttöön. Testiseurakuntina oli suomen- ja ruotsinkielisiä itsenäisiä ja
seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Testauksella varmistettiin, että laskentajärjestelmä
vastasi toiminnallisesti ja sisällöllisesti sovittua ja että järjestelmä täytti järjestelmälle asetetut
yleiset laatukriteerit vakauden ja tehokkuuden osalta.
Testaukseen osallistui Kirkon tiedotuskeskuksen projektiryhmän jäseniä sekä järjestelmän tulevia
käyttäjiä Nurmijärven seurakunnasta ja Helsingin seurakuntayhtymästä. Testaushavainnot
kirjattiin testaushavaintolomakkeeseen, havainnot luokiteltiin ja toimitettiin
järjestelmätoimittajalle korjattavaksi budjetin raameissa.

Laskentajärjestelmän käyttäjätunnukset ja salasanat
Tieto Oyj loi laskentajärjestelmään seurakunnille ja seurakuntayhtymille käyttäjätunnukset ja
salasanat. Kirkkohallitus toimitti tunnukset ja salasanat seurakuntien ja seurakuntayhtymien
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ilmoittamalle VALAS-järjestelmän yhteyshenkilölle kahdella erillisellä sähköpostilla. Tunnukset
toimitettiin ainoastaan evl.fi -päätteisiin sähköpostiosoitteisiin ja käyttäjätunnusten pyynnöt
varmistettiin puhelimitse ja sähköpostilla.
VALAS-järjestelmästä tietoja ilmoituskorttipostitukseen
VALAS-järjestelmän hyväksymistestauksen jälkeen järjestelmään jouduttiin tekemään vielä kesällä
muutoksia ilmoituskorttipostituksen takia. Järjestelmään piti lisätä äänestysaluetieto sekä lisätä
äänestyspaikka-, lista- ja ehdokastiedostojen poiminta. Tieto teki vaaditut muutokset
järjestelmään ja Kirkkohallitus lähetti tiedostot painatuksen hoitavalle Strålforsille.

Seurakuntavaalit.fi
Kirkkohallituksen it- ja viestintäprojektit aloittivat seurakuntavaalit.fi ja församlingsvalet.fi verkkopalveluiden eli VAPA-sivuston määrittely- ja suunnittelutyön mainostoimisto Sherpan ja
teknisen toimittajan Ambientian kanssa joulukuussa 2013. Palvelun tekniseksi alustaksi valittiin
kovennettu Liferay Enteprise Edition 6.2.-versio eli alustan uusin käytössä oleva versio.
VAPA-sivusto suunnattiin ehdokkaille ja äänestäjille. Tiedon ja Ambientian yhteistyö aloitettiin
vuoden 2014 alussa. Tiedon toimittamasta VALAS-järjestelmästä VAPA-palveluun tuotettiin
ehdokastiedot, äänestyspaikkatiedot ja tulokset.
Verkkopalvelu jaettiin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa palvelun kohderyhmänä
olivat potentiaaliset ehdokkaat ja sivusto julkaisin maaliskuun alussa. Toisessa vaiheessa
kohderyhmänä olivat äänestäjät, ja toinen vaihe julkaistiin toukokuun alussa. Kolmannessa
vaiheessa kohderyhmänä olivat tuloksista kiinnostunut yleisö ja media. Kolmas vaihe julkaistiin
lokakuussa 2014.
Palvelu rakennettiin niin, että jokainen vaihe oli oma itsenäinen osionsa, jolla oli oma etusivuna.
Verkkotunnukset seurakuntavaalit.fi ja församlingsvalet.fi ohjasivat aina ajankohtaisen vaiheen
etusivulle. Sisältö koottiin aihealueittain one page –tekniikalla.
Jo projektin käynnistysvaiheessa yhdeksi sivuston tärkeimmäksi vaatimukseksi määriteltiin
responsiivisuus eli sivuston tuli toimia myös mobiililaitteilla. Tietyt toiminnallisuudet, kuten
markkinointikortti, rajattiin responsiivisuuden ulkopuolelle kustannussyistä. Kielisivut olivat
suomalaisella viittomakielellä, englanniksi ja selkokielellä. Sivustossa otettiin huomioon
esteettömyys. Seurakuntavaalit.fi ja församlingsvalet.fi olivat pääosin kopiot toisistaan, eroina
olivat esimerkiksi erilaiset painotukset sosiaalisen media kanavissa.
Sivustoilla oli paljon vuorovaikutteisuutta ja erilaisia toiminnallisuuksia:




Lomake, jolla henkilö voi ilmoittaa halukkuudestaan ryhtyä ehdokkaaksi
Sosiaalisen median upotukset: Instagram, Facebook, Twitter, Add This ja Youtube
Persoonallisuustesti ’Millainen hyväntekijä olet’ (toimittajana Zef)
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Vaalikone (toimittajana Zef)
Vaalikoneen täytön mahdollistaminen (toimittajana Zef)
Vaalikoneen täytön tuki chat (toimittajana Zef)
Kuinka monta päivää aikaa asettua ehdolle/aikaa vaalipäivään -laskuri
Mahdollisuus tehdä ehdokasmarkkinointikortti
Tapahtumakalenteri, johon kirkkoverkosta voi lisätä tapahtuman
Uutisvirran upotus (Rss)
Mielipideäänestys (toimittajana Polldaddy)
Ennakkoäänestyspaikkahaku (äänestyspaikat Tieto)
Äänestyspaikkahaku (äänestyspaikat Tieto)
Ehdokashaku (ehdokkaat Tieto)
Seurakuntakohtaiset tulokset (graafit Google Charts, tulokset Tieto)
Yhteisen kirkkovaltuuston tulokset (graafit Google Charts, tulokset Tieto)
Äänestystilastot seurakunnittain, seurakuntayhtymittäin ja hiippakunnittain (tulokset Tieto)
Tilastot vaaleissa valituista luottamushenkilöistä seurakunnittain, seurakuntayhtymittäin ja
hiippakunnittain (tilastot Tieto)
Haku, fonttikoon muutos, tulostusmahdollisuus ja sivun ylös skrollaaminen
Sivustojen kävijämääriä seurattiin Google Analyticsillä.

Palvelun etusivut suunniteltiin joustaviksi, jotta sivustolla oli mahdollisuus reagoida nopeasti
viestinnän tarpeisiin. Virhetilanteisiin valmistauduttiin virhesivulla ja mahdollisiin hyökkäyksiin
perustamalla korvaava sivusto. Virhesivu oli käytössä muutaman kerran lyhyen ajan, kun sivustoa
päivitettiin. Hallitsemattomia virhetilanteita ei esiintynyt.
Sivuston kaikki osa-alueet valmistuivat ajoissa, ja ne julkaistiin alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Erityisesti tulosvaiheen julkaisu oli aikataulukriittinen. Lisäksi tiedot piti olla luotettavia ja oikein.
Alustavia tulostietoja seurakunnittain julkaistiin VAPA-sivustolla vaali-iltana ajantasaisesti sitä
mukaan kun seurakunnat hyväksyivät tulostietonsa VALAS-järjestelmässä. Tilastotietoja ja muuta
grafiikkaa julkaistiin sivustolla myös vaalipäivää seuraavana päivänä.
Projektin aikana yhteistyön sujuvuutta lisäsivät kerran viikossa pidetyt LYNC-palaverit, joihin
osallistuivat Ambientian projektin jäsenet sekä Kirkkohallituksen viestintä- ja it-projektin jäsenet.
Mainittavaa on, että projekti valittiin Ambientialla vuoden projektiksi marraskuussa 2014.

Rajapinnat
VAPA-palveluun toteutettiin XML-rajapinta Tiedon VALAS-järjestelmään. Rajapinnan kautta tuotiin
palveluun äänestyspaikka-, ehdokas- ja tulostiedot.
Palvelu teki tulostietojen rajapintakyselyn kymmenen minuutin välein tallentaen datan palvelun
välimuistiin. Tällä ratkaisulla varmistettiin se, että VALAS-järjestelmä ei kuormittunut liikaa
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toistuvista kyselyistä, mutta käyttäjälle tarjottiin kuitenkin lähes ajantasainen tieto sivustolla.
Toteutettu rajapintakyselyratkaisu varmisti myös sen, että vaikka vaalilaskentäjärjestelmä olisi
ollut syystä tai toisesta poissa käytöstä estäen tiedontuonnin, olisi loppukäyttäjälle pystytty tieto
esittämään välimuistista.
Toteutuksen aikana todettiin myös, että ehdokastiedot sekä tulosten tilastotiedot oli järkevää
liittää edellä mainittuun 10 minuutin haun piiriin. Äänestyspaikkatiedot haettiin kertaluonteisesti
palveluun.
Rajapintakyselyt sekä datan oikeellisuus testattiin sekä yhteisissä kuormitustestauksissa että
kenraaliharjoituksessa.

VAPA-sivuston hakukonenäkyvyys
Liferay 6.2. alusta tarjosi itsessään jo hyvät edellytykset hakukonenäkyvyyden optimoinnille.
VAPAn hakukonenäkyvyys varmistettiin käyttämällä title- ja metadescription -kenttiä sekä
huomioimalla hakukonenäkyvyyden optimointi sisällössä (otsikot, leipäteksti, linkit, kuvat ja
videot). Linkkeihin oli lisätty myös mahdollisuus estää halutessaan hakurobottien seuranta.
Optimointia lisättiin myös muuttamalla suurin osa ladattavista js-kirjastoista latautumaan vasta,
kun sivuston rakenne oli ladattu sivulle (Liferayn omia js-kirjastojen lataustekniikkaa ei muutettu).
Sivujen kuvissa käytettiin tekniikkaa, jolla estettiin kuvien lataaminen kokonaan sivulle, mikäli
käytössä oli mobiiliselain, sen sijaan että kuvat olisi piilotettu tyyleillä.

VAPA-sivuston kävijämäärät
Vaali-iltana seurakuntavaalit.fi -sivustolla oli 117 507 kävijää ja maanantaina 10.11. kävijöitä oli
159 222. Yhtäaikaisia käyttäjiä oli enimmillään 44 759. Forsamlingsvalet.fi -sivuston kävijämäärät
olivat 4800 (9.11.) ja 7 500 (10.11.).

Riittävät kapasiteettipalvelut ja tietoturva
Vaalien tietojärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen johtotähtenä olivat riittävät
kapasiteettipalvelut ja tietoturva. Vaalien käyttöpalvelut suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä
Kirkkohallituksen Tietohallinnon it-arkkitehdin Peter von Essenin ja teknisten toimittajien
asiantuntijoiden kanssa. VALAS-järjestelmässä käytettiin kolmen edustapalvelimen ja kahden
tietokantapalvelimen ratkaisua, ja tietokantana oli MariaDB. VAPA-sivustolla käytettiin Ambientian
tarjoamaa virtuaaliympäristöön rakennettua palvelinratkaisua. Se oli kuormitustestattu ja
klusteroitu välimuistipalvelu, joka on tarkoitettu verkkopalveluille, joihin kohdistuu suuri käyttäjäja liikennemäärä. Vaalikoneessa käytettiin Zefin palvelinympäristöä.
Kirkkohallitus organisoi kuormitustestaustaukset VALAS- ja VAPA-järjestelmien kesken kesäkuussa
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ja syyskuussa. Kuormistustestauksilla varmistettiin, että järjestelmät kestävät myös vaali-illan
korkean kuorman häiriöittä.
Ulkopuolinen toimittaja teki kaikille vaalien tietojärjestelmille (VALAS, VAPA ja vaalikone)
tietoturva-auditoinnin. Järjestelmistä tehdyt havainnot jaettiin toimittajan tekemässä
tietoturvaraportissa kolmeen osaan: haavoittuvuudet, muut heikkoudet sekä muut havainnot.
Auditoinnissa vaalien järjestelmistä ei löytynyt yhtäkään haavoittuvuutta eli tietoturvaongelmaa,
joka olisi mahdollistanut vihamielisen hyväksikäytön. Muiden heikkouksien ja havaintojen osalta
auditoija antoi korjaussuositukset, ja toimenpiteiden jälkeen todennettiin tehdyt muutokset.

Tuki seurakunnille
Seurakunnille lähetettiin VALAS-järjestelmään kirjattuun sähköpostiosoitteeseen tiedotteita, jotka
liittyivät tunnuksiin, harjoittelukäyttöön, aikatauluun, perustietojen korjaamiseen (myös
itseoikaisut), kenraaliharjoitukseen ja vaali-iltaan. Samat tiedotteet julkaistiin myös Sakastissa tai
intrassa. Lisäksi tietojärjestelmistä tiedotettiin Vaaliviestissä.
Seurakuntavaaleissa järjestettiin käyttötukea VALAS-järjestelmän ja vaalikoneen käyttäjille. VALASjärjestelmän käyttäjiä olivat kaikki 411 seurakuntataloutta ja vaalikoneen käyttäjiä noin 15 000
ehdokasta.
VALAS-järjestelmän sujuva ja virheetön käyttö oli edellytys monen muun vaalien toteutuksen osaalueen onnistumiselle, joita kirkkolaki säätelee. Tästä syystä VALAS-järjestelmän käyttötuen
vaatimukset olivat korkeat. Vaalikone oli ehdokkaiden kampanjoinnin vapaaehtoinen apuväline,
joten sen käyttötuen vaatimukset olivat VALAS-järjestelmän vaatimuksia matalammat.
VALAS-järjestelmän käyttäjille tuotettiin kirjallinen käyttöohje sekä opastusvideot järjestelmän
kaikista vaiheista ennen harjoittelukauden alkua. Vaalikoneen käyttäjien tukena olivat vaalikoneen
toimittajan laatima opastusvideo sekä vaalikonesivun kirjallinen opastusmateriaali.
Molempien järjestelmien käyttötuki ajoittui Kirkkohallituksen virastoajalle. Lisäksi
kenraaliharjoituksessa VALAS-tukea annettiin pidempään ja vaali-iltana tukea annettiin klo 19 - 24.
VALAS-järjestelmän käyttäjät lähettivät kysymyksiä sähköpostilla osoitteeseen
valas.kirkkohallitus@evl.fi siitä lähtien, kun käyttäjätunnukset toimitettiin seurakuntiin elokuun
alussa. Vastaamisesta huolehtivat vaalien it-projektin Kirkkohallituksen työntekijät. Lisäksi
järjestelmän käyttäjille annettiin puhelintukea vaalien kenraaliharjoituksen aikana sekä vaali-iltana
klo 19 – 24. Puhelintukirinkiin osallistui seitsemän Kirkkohallituksen työntekijää.
Ehdokkaille annettiin vaalikoneen käyttötukea täysimittaisesti 22.9. – 10.10.2014 ja sen jälkeen
rajatummin vielä vaaliviikolle saakka. Täysimittaisen tuen aikana ehdokkaiden tukipyyntöihin
vastattiin ennen kaikkea vaalikonesivun yhteydessä olleen keskusteluikkunan (ns. zhatin) kautta,
mutta tukipyyntöjä tuli myös sähköpostilla osoitteeseen vaalikone.kirkkohallitus@evl.fi.
Täysimittaisen tuen antamiseen osallistui 15 Kirkkohallituksen työntekijää. Tietojen korjaukseen
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osallistui muutamien Kirkkohallituksen työntekijöiden lisäksi vaalikoneen toimittajan
käyttötukihenkilöstöä.

Tukipyyntöjen määrä
VALAS-järjestelmän käyttötuen sähköpostilaatikkoon tuli vaalisyksyn aikana yli 2200 viestiä.
Tämän lisäksi joitakin satoja sähköpostiviestejä tuli suoraan vaaliprojektissa mukana olleiden
Kirkkohallituksen työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostilaatikkoihin. Vaalilaskennan
kenraaliharjoituksessa ja vaali-iltana tukipuhelimeen tuli muutama kymmen puhelua. Tämän
lisäksi syksyn aikana vaaliprojektissa mukana olleiden Kirkkohallituksen työntekijöiden
henkilökohtaisiin puhelinnumeroihin tuli joitakin satoja puheluita.
Vaalikoneen tukeen oltiin keskusteluikkunan kautta yhteydessä yli 1200 kertaa (ruotsiksi 80) ja
keskusteluiden aikana vaihdettiin yli 10 000 viestiä (ruotsiksi yli 680). Tämän lisäksi ehdokkailta tuli
tukipyyntöjä sähköpostilla noin 2 500 kpl vaalikoneen omaan sähköpostilaatikkoon ja useita satoja
viestejä Kirkkohallituksen työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostilaatikkoihin.

Yleisimmät käyttötuen syyt
VALAS-järjestelmän käytössä eniten tukea tarvittiin järjestelmään kirjautumisessa, ehdokastietojen
ja äänestyspaikkatietojen syöttämisessä, äänestäjämäärien tallennuksen virhetilanteiden
ratkaisemisessa ja tasatulostilanteiden ratkaisujen viemisessä järjestelmään.
Etukäteen arveltiin, että vaalikoneessa eniten tukipyyntöjä aiheuttaisi ehdokkaan valokuvan
lataaminen. Tukipyyntöjen vähentämiseksi Kirkkohallitus tarjosi etukäteen seurakunnille
mahdollisuuden kuvien massalataukseen, ja tekninen toimittaja vei noin 30 seurakunnan
ehdokkaiden kuvat vaalikoneeseen. Vaalikoneen käytössä eniten ongelmia tuotti järjestelmään
sisäänkirjautuminen. Ehdokkaiden saamissa henkilökohtaisissa vaalikonesivun osoitteissa oli
virheitä ja monet ehdokkaat olivat pitkään kokonaan vailla vaalikonesivunsa osoitetta, koska
seurakunnat olivat kirjanneet heidän sähköpostiosoitteensa VALAS-järjestelmään virheellisesti.
Vaalikoneen käytössä oli erityisesti alussa vaikeuksia sen käyttöliittymän toteutuksen ja erilaisten
nettiselaimiin liittyvien ongelmien vuoksi.

Vaali-ilta
Äänestys päättyi varsinaisena äänestyspäivänä 9.11.2014 klo 20. Kirkkohallitukseen kokoontui klo
17 nimetyt henkilöt valmistautumaan vaali-iltaan. IT-projektin tehtävänä oli tukea seurakuntia
tulostietojen syöttämisessä VALAS-järjestelmään, seurata VALAS-järjestelmän ja VAPA-sivuston
toimintaa, päivittää tietoja VAPAn tulossivuille ja pitää säännönmukaisesti yhteyttä teknisiin
toimittajiin Tietoon ja Ambientiaan LYNC-palavereilla. Samassa tilassa oli myös hallinto-osaston
lakimies vastaamassa seurakuntien hallinnollisiin kysymyksiin sekä viestintäprojektin tiedottaja
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toimittamassa tietoja VALAS-järjestelmästä viestintäprojektin käyttöön. Myös tietohallinnon
asiantuntijat sekä verkkoyhteyksien toimittaja Elisan ja sähköpostista vastaavan Appelsiinin
asiantuntijat päivystivät vaali-iltana klo 24 asti.
Seurakunnat oli ohjeistettu kirjaamaan vaali-iltana VALAS-järjestelmään ensin äänestäjämäärät ja
vasta sen jälkeen laskemaan ehdokkaiden saamat äänimäärät. Seurakunnat oli ohjeistettu
kirjaamaan VALAS-järjestelmään äänestäjämäärien jälkeen ehdokkaiden saamat äänimäärät,
käsittelemään mahdolliset tasatulostilanteet, tarkastamaan pikaisesti raportit ja sen jälkeen
hyväksymään vaalituloksen. Hyväksynnän jälkeen seurakunnan tulostiedot siirtyivät VAPAsivustolle.
Vaalipäivänä klo 19 VAPAn tulos-etusivulta poistettiin kaikki ylimääräinen sisältö, jolla oli
vaikutusta sivun latausnopeuteen (leijuva vaalikone, some-nostot). Ympäristön
uudelleenkäynnistys aiheutti hetkellisen hallitun katkoksen palvelussa. Palvelu kesti vaali-illan
ajoittain kovan kävijäkuorman moitteettomasti.
Kaikki vaaleihin osallistuneet seurakunnat (411 kpl) käyttivät VALAS-järjestelmää. Vaali-illalle
asetettu tavoite järjestelmien nopeista vasteajoista toteutui, samoin arvio äänestysaktiivisuudesta
tiedotusvälineitä varten oli selvillä tavoitteen mukaisesti. Kirkkovaltuustovaalit olivat 411
seurakunnassa ja seurakuntaneuvostovaalit 158 seurakunnassa, yhteensä VALAS-järjestelmässä
toimitettiin 569 vaalit. Vaali-iltana kello 21:20 järjestelmästä saatu arvio äänestysaktiivisuudesta
oli 15,2% (tässä vaiheessa 152 seurakuntaa oli syöttänyt järjestelmään äänestäjämäärät), kun
lopullinen äänestysprosentti oli 15,5%.
VAPA-sivustolla julkaistut tulostiedot olivat alustavia tietoja. Lopulliset tiedot seurakunnat
vahvistivat vaalilain mukaisesti 12.11. mennessä. VALAS-tietojen ja VAPA-sivujen päivitys päättyi
sovitusti ja Tieto sulki rajapinnan 26.11. Vaalien jälkeen VALAS-järjestelmä tallennetaan niin, että
se on helposti otettavissa käyttöön neljän vuoden päästä tapahtuviin vaaleihin.
Tietojärjestelmäprojektille asetetut tavoitteet täyttyivät. Projektin tärkeimmiksi prioriteeteiksi oli
asetettu aikataulu ja tulosten oikeellisuus. Nämä molemmat tavoitteet saavutettiin. Lisäksi
projektissa alitettiin annettu budjetti. Kaikki vaaleihin osallistuneet seurakunnat (411 kpl) käyttivät
VALAS-järjestelmää. Vaali-illalle asetettu tavoite järjestelmien nopeista vasteajoista toteutui,
samoin arvio äänestysaktiivisuudesta tiedotusvälineitä varten oli selvillä tavoitteen mukaisesti.
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Vaalikone
Seurakuntavaaleissa on toista kertaa käytössä yhteinen vaalikone. Tällä kertaa seurakunnilta ei
kysytty halukkuutta osallistua vaalikoneeseen, vaan kutsu vaalikoneeseen lähetettiin jokaiselle
ehdokkaalle. Vaalikone toteutettiin yhteistyössä MTV:n kanssa. Vaalikonekysymykset laadittiin
yhteistyössä MTV:n toimittajien ja vaaliasiantuntijoiden kanssa. Vaalikoneen teknisestä
totutuksesta vastasi Zef, joka on toteuttanut MTV:n vaalikoneet vuosien ajan.








vaalikoneessa mukana 411 seurakuntaa
yhteensä 387 kysymystä (mukana paikalliset kysymykset)
15 477 ehdokasta
2 kieltä
10 669 ehdokasta vaalikoneessa mukana (68,9 %). Mukaan pääsyyn edellytettiin vastausta
vähintään 50 %:iin kysymyksistä.
245 436 äänestäjää vastasi vähintään 1 kysymykseen
128 350 äänestäjää vastasi vähintään 2 kysymykseen

Vaalikoneen teknisissä ominaisuuksissa painotettiin responsiivisuutta: vaalikoneen tuli toimia
myös mobiililaitteiden selaimilla.
Yhteisessä palaverissa Tiedon ja Zefin kanssa päätettiin, että erillistä rajapintaa ei rakenneta, vaan
ehdokastiedot toimitetaan VALAS-järjestelmästä vaalikoneen toimittajalle tiedostona.
Ehdokastiedot toimitettiin suunnitellusti kahteen otteeseen, jotta ehdokkaille pystyttiin
turvaamaan riittävästi vastausaikaa. Ensimmäinen tiedosto toimitettiin ilman ehdokasnumeroita ja
jälkimmäinen, ehdokasnumerot sisältävä tiedosto ehdokastietojen vahvistamisen jälkeen. VALASjärjestelmästä toimitettiin vaalikonetta varten kaikkien noin 19000 (kirkkovaltuusto ja
seurakuntaneuvoston) ehdokkaan tiedot vaaliprojektin ohjausryhmän päätöksen mukaisesti.
Zef toimitti vaalikoneen vastauslinkin 22.9.2014 niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka seurakunnat
olivat kirjanneet ehdokastietoihin VALAS-järjestelmään määräaikaan mennessä. Satojen
virheellisten sähköpostiosoitteiden takia kaikki ehdokkaat eivät saaneet vastauslinkkiä
vaalikoneeseen sovittuna päivänä. Osalta ehdokkaista linkki jäi puuttumaan tuona päivänä siitä
syystä, että seurakunta ei ollut tallettanut ehdokastietoja VALAS-järjestelmään lainkaan. Osalle
ehdokkaista vaalikoneen toimittaja lähetti virheellisen linkin inhimillisen erehdyksen vuoksi. Mikäli
seurakunta tai ehdokas ilmoitti vastauslinkin puuttumisesta, linkki lähetettiin ehdokkaalle
myöhemmin.
Zefillä oli käytössä seurakuntavaaleissa uusi vaalikonejärjestelmä, jota oli testattu EU-vaaleissa ja
kansainvälisesti, mutta seurakuntavaalit olivat tulikaste uudelle vaalikoneelle laajuuden takia.
Vaalikoneen optimointi viivästyi ja tämä aiheutti haasteita vanhoilla selaimilla ja koneilla.
Vaalikoneen kanssa oli aluksi paljon teknisiä ongelmia ja tukipyynnöt työllistivät ennakoitua
enemmän niin kirkkohallituksen vaalityöntekijöitä, seurakuntia kuin Zefiä. Vaalikoneessa ei
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kuitenkaan ollut käyttö- eikä huoltokatkoja.
Vaalikoneeseen vastasi liki 70 % ehdokkaista ja siellä vieraili yli 550 000 äänestäjää. Vaalikoneen
vastaajien ja käyttäjien määrää saavuttivat tavoitteet ja vaalikoneen huomio oli suuri. Vaalikoneen
kautta onnistuttiin lisäämään avoimuutta seurakuntavaaleissa.
Yhteistyön aikana MTV:n sivuilla oli 102 artikkelia koskien kirkkoa ja seurakuntavaaleja (MTV
uutiset ja radio Nova). Käyntejä näissä artikkeleissa oli noin 1,2–1,6 miljoona viikoittain. Tämän
lisäksi MTV aihepiiriin liittyen 16 TV-juttua. Seurakuntavaaleja koskevat uutiset olivat MTV:n
sivuilla luettuja: esimerkiksi Jani Toivolaa ja vaalikoneen avaamista käsittelevät jutut olivat
molemmat päivien luetuimmat uutiset.
Näkyvyyden tavoittamisessa onnistuttiin hyvin. Seuraavia vaaleja ajatellen tavoitteena on, että
yhteistyöhön kuuluisi ainakin yksi kunnon vaalikeskustelu, jossa on näyttävät ehdokkaat, hyvä
juontaja, tärkeät aiheet. Mainittavaa on, että projekti palkittiin MTV:llä sisäisellä palkinnolla.
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Ilmoituskortti ja vaalikirje
Seurakunnille tarjottiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus lähettää äänioikeutetuille jäsenilleen
äänioikeudesta kertova vaalikirje. Vaalikirjeeseen kuului valtiollisista vaaleista tuttu ilmoituskortti,
saatekirje sekä standardimuotoinen esite seurakunnassa ehdolla olevista ehdokkaista.
Ilmoituskortti on säädetty pakolliseksi lähetettäväksi niille seurakunnille, jotka jakautuvat
äänestysalueisiin. Muille seurakunnille vaalimateriaalin postitus äänioikeutetuille kotiin on
vapaaehtoista mutta suositeltavaa.
Kirkkohallitus valitsi kilpailutuksen jälkeen vaalikirjeen toimittajaksi Strålfors oy:n.
Postituspalveluista vastasi Itella (Posti). Ilmoittautumalla mukaan seurakunnat saattoivat tilata
keskitetysti vaalimateriaalin tulostuksen ja postituksen hintaan 0,45 e / äänioikeutettu jäsen.
Kustannuksista vastasi kukin seurakunta omalta osaltaan. 180 seurakuntaa oli mukana
yhteispostituksessa ja vaalikirjeitä postitettiin keskitetysti yhteensä 1 757 456 kappaletta.
Seurakunnille tarjottiin mahdollisuutta sopia Strålforsin kanssa jonkin standardimateriaalien
kokonaisuuteen kuuluvan osan muuttamisesta tai vaihtamisesta, esimerkiksi laatia itse kuvallinen
ehdokasesite. Saatekirjeeseen oli mahdollisuus laatia kahdeksan rivin mittainen
seurakuntakohtainen kirkkoherran tervehdys.
Muutama seurakunta laati ja postitti itse vaalimateriaalia. Tällöin seurakunnat saivat halutessaan
hyödyntää Itellan kanssa neuvoteltua edullisempaa postitushintaa. Tarkkoja määriä tällä tavalla
toimineista seurakunnista ei ole käytettävissä.
Ilmoituskorttipostituksen tietoja yhdistettiin VALAS-järjestelmästä, Kirjurista ja Strålforsin
järjestelmästä. Kirjurista tuli vastaanottajan nimi, vastaanottajan osoite, seurakunta, aluetieto ja
äidinkieli. Vaalien laskentajärjestelmästä taas siirrettiin vaalipäivän äänestyspaikan osoitetiedot,
vaaliviranomaisen yhteystiedot sekä ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot. Tietojen
yhdistämisestä teki haasteellisen se, että Kirjurissa on vuoden 2014 seurakuntatiedot ja VALASjärjestelmän seurakuntatiedot ovat vuoden 2015 mukaiset. Ilmoituskortin käyttötapauksia oli
useita riippuen siitä, oliko kyseessä niin sanottu perusseurakunta, äänestysalueisiin jakaantuva
seurakunta, äänestysalueisiin jakaantuva yhdistyvä seurakunta vai yhdistyvä seurakunta, joka ei
jakaannu äänestysalueisiin. Lopputulos piti olla oikein jo lain velvoittamana: äänestysalueisiin
jakaantuvan seurakunnan jäsenelle on lain mukaan lähetettävä ilmoituskortti, jossa kerrotaan
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka. Lain velvoitteen täyttämiseksi testaus tehtiin erityisen
huolella ja testikierroksia oli useita. Testaus tehtiin yhdessä Kirjurin, viestinnän ja hallinnon
asiantuntijoiden kanssa.
Strålfors tulosti ja postitti vaalipostin siten, että ne olivat perillä ennen ennakkoäänestyksen
alkamista.
Seurakunnilta saadun palautteen mukaan mahdollisuus osallistua keskitetysti postitettuun
vaalikirjeeseen oli erittäin hyvä asia. Hintaa pidettiin kohtuullisena ja lisäksi varsinkin pienemmistä
seurakunnista todettiin, että vaaliposti olisi jäänyt lähettämättä korkeiden kustannusten vuoksi
ilman tätä mahdollisuutta. Seurakuntalaisten palaute on ollut kiittävää. Kotiin postitettu ilmoitus
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äänioikeudesta on lisännyt tietoisuutta vaaleista, niiden ajankohdasta sekä ehdokkaaksi
asettuneista. Kirkon tiedotuskeskukseen on tullut joitakin yhteydenottoja, jotka koskivat
vaalikirjeen perille menemättömyyttä. Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa seurakuntia
ohjeistettiin itse reklamoimaan Strålforsille ja /tai Itellaan.
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Kampanjan näkyminen ja mediavalinnat

Kampanjan avaus
Seurakuntavaalien avaus toteutettiin maanantaina 13.10.2014 arkkipiispa Kari Mäkisen ja
pääministeri Alexander Stubbin keskustelutilaisuuden yhteydessä Sanomatalon Mediatorilla
Helsingissä. Erillistä, pelkästään vaaliteemalla olevaa media-avausta ei tällä kertaa tehty.
Keskustelun otsikkona oli ”Kenen ääni kuuluu kirkossa ja yhteiskunnassa?” Tilaisuus oli avoin
yleisölle, järjestäjänä oli Kirkkohallitus. Yleisö osallistui keskusteluun Twitterissä hashtagilla
#kenenääni. Tilaisuuden juontajana toimi toimittaja Marketta Mattila. Paikan päällä tilaisuutta
seurasi noin 150 henkeä.
HSTV videostriimasi tilaisuuden, jota pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä myös kirkon
verkkosivulta evl.fi. Vaalien visuaalinen ilme sekä vaaliteema Usko hyvän tekemiseen näkyivät
keskustelijoiden taustalla olevassa kuvaseinässä sekä vaaliaiheisista roll-uppeista.
Arkkipiispan ja pääministerin kommentit:
”Itse näen vaalit aina poliittisena, mutta pidän tärkeänä, että kirkko ei esiinny poliittisena. Näen,
että evankelis-luterilainen kirkko on enemmän ihmistä ja sielua tukevaa kuin ideologiaa tukevaa.
Pidän arvokkaana kirkon tekemää ihmisläheistä työtä. Kirkon roolin näen enemmän hengellisenä,
jossain kehon ja mielen välissä, sielussa, pääministeri Alexander Stubb totesi.
”On hyvä asia, että puolueet ovat mukana seurakuntavaaleissa avoimesti omilla tunnuksillaan. On
myös luonnollista, että ne tavat, joilla ihmiset rakentavat keskinäisiä yhteyksiä, ne tulevat näkyviin
seurakuntavaaleissa. Vaaleissa näkyy koko kirkon kirjo. Tulee ihminen seurakuntaan päättäjäksi
puolueen kautta tai muuta kautta, asiat ovat kuitenkin vähän erilaisia kuin valtakunnan
politiikassa. Agenda nousee muuta kautta”, arkkipiispa Mäkinen sanoi.

Sosiaalinen media
Usko hyvän tekemiseen -Facebook
Sivu avattiin 5.3.2014. Tarkoituksena oli levittää somen vaalimateriaalia seurakunnille ja ohjata
ihmisiä seurakuntavaalit.fi -sivustolle. Kampanjan toisen ehdokasrekrytointivaiheen lopussa 15.9.
tykkääjiä oli 3092 ja kampanjan päättyessä 5079.
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Kattavuus näyttää suoraan erityiset kampanja-ajat ja näissä maksettu näkyvyys korostuu.
Facebook järjestelmä ei suosi linkkejä, jolloin linkityksistä vaalisivustolle oli hankalaa saada
näkyvyyttä. Parhaimmillaan ostettu näkyvyys kohosi kuitenkin lähelle 140 000 tavoitettua
Facebook-käyttäjää. Sivujulkaisuja tehtiin vähintään kerran päivässä, usein monesti. Jaoimme
myös seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden materiaalia ja tapahtumia. Myös Kirkko Suomessa instagram kuvia jaettiin. Useita vaalijulkaisuja jaettiin myös Kirkko Suomessa -Facebookissa, jolloin
näkyvyys ja kattavuus olivat suurempia. Tuolla sivustolla tykkääjiä on yli 32 000.

Tunnisteet #seurakuntavaalit ja #uskohyväntekemiseen
Tunnisteet toimivat parhaiten Twitterissä ja Instagramissa. Kirkon Instagram-tilillä oli viikoittain eri
seurakunnasta työntekijä, joka kuvasi kirkon arkea aihetunnisteella #uskohyväntekemiseen.
Näillä vaaleja pystyttiin pitämään esillä myös tv-ohjelmien, tapahtumien ja keskustelujen
yhteydessä, joissa vaaleja sivuttiin kuten esimerkiksi puoluekokouksissa, SuomiAreenassa ja
vaaliavauksessa Sanomatalossa. Vaali-iltana seurakuntavaalit tunniste nousi Twitterissä
suosituimpien tunnisteiden joukkoon.

Keskustelu blogeissa
Vaaliteemaa syvennettiin blogeissa. Kirkon omat valtakunnalliset blogisivustot Oisko tulta? sekä
Rajalla -blogi, paikallisten seurakuntien blogit, kuten Kalevan Sielun silmin ja Turun Sanomien
Ristivedon blogistit osallistuivat keskusteluun. Kotimaa24:n blogistit kirjoittivat vaaliaiheista, kuin
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myös Aamulehden ja Uuden Suomen blogistit. Ajankohtainen vaaliteema inspiroi myös yksittäisiä
blogisteja.
A-lehtien Lily.fi:ssä julkaistiin kymmenen suoraan seurakuntavaaliaihetta käsitellyttä blogia. Lisäksi
Lilyn toimitus nosti päivän kysymykseksi “aiotko äänestää seurakuntavaaleissa?” Näissä
julkaisuissa käytiin myös keskustelua aiheesta.
Verkkonäkyvyydestä kertoo myös vuoden 2014 suosituimmat Google-haut listaus eli Google
Zeitgeist, joka sisältää kahdenlaisia listauksia: haetuimpien sanojen listoja sekä trending-listoja.
Trending-listoilla ovat nopeimmin nousseet haut, eli ne hakusanat, jotka ovat kasvattaneet
hakujen määrää viime vuoteen verrattuna eniten. Yhteiskuntaan liittyvistä hakusanoista trendinglistan ykkösenä oli ebola, toisena Ukraina, kolmantena eurovaalit, neljäntenä seurakuntavaalit ja
viidentenä eurovaaliehdokkaat.

Seurakuntavaalit Kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmissa
Yle Radio 1:n hartauksissa teema Usko hyvän tekemiseen oli esillä torstaiaamuisin viikoittain
kolmen kuukauden ajan elokuusta lokakuun loppuun. Hartauksia pidettiin yhteensä 25.
Mikkelinpäivän Nojatuolikirkko Yle TV1:ssä rakentui seurakuntavaalien teeman päälle. Vieraina
olivat projektipäällikkö Mari Leppänen, toimitusjohtaja Pauli Waroma, asiantuntija Titi Gävert sekä
seurakuntavaalien yhtenä kampanjakasvona ollut diakoni Antti Kulmala.
Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelma viittasi syksyn aikana useissa lähetyksissä seurakuntavaaleihin.
Ennakkoäänestystä edeltävänä sunnuntaina 27.10. ohjelman keskustelu liittyi kokonaisuudessaan
kirkon päätöksentekoon ja vaaleihin.
Kotimaa24 teki koko vuoden seurakuntavaaleihin liittyviä uutisnostoja. Kampanjan eri vaiheista ja
painotuksista uutisoitiin myös.
Kirkon tiedotuskeskus ja Bassoradio toteuttivat yhteistyössä kevään ja syksyn välillä kahdeksan
erikoisohjelmaa/reportaasia, jotka liittyivät hyvän tekemisen teemaan. Bassoradion toimittaja oli
mukana muun muassa Kirkon Viestintäpäivillä Tampereella ja osallistui Ruoka-Nyssen kanssa
ruoanjakeluun ja Koskikeskuksessa Hyvän tekemisen torille.
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Mediakampanja
Seurakuntavaalien mediakampanja toteutettiin yhteistyössä mediatoimisto Virran kanssa.
Kampanjan tavoitteena oli 1) vaikuttaa mielikuviin kirkosta, 2) saada ihmisiä vaalikoneeseen ja
äänestyspaikkahakuun sekä 3) aktivoida kirkon jäseniä äänestämään ennakkoäänestysviikolla.
Mediavalinnat olivat aidosti valtakunnallisia: verkko, TV, radio ja sosiaalinen media. Tämän lisäksi
toteutettiin kokeiluluontoisesti elokuvateatterimainontaa. Mainoskampanja jaksotettiin kolmeen
osaan: keväällä ja syyskuussa pidettiin esillä ehdokasrekrytointia radiossa sekä Facebookissa.
Mainoskampanjan pääosa painottui äänestysaktivointiin, ja se toteutettiin lokakuussa viikoilla 43
ja 44, tuolloin välineinä olivat radio, TV, verkko, elokuvateatteri sekä Facebook.
Mainonnan pääpaino oli verkossa. Radio- ja TV-mainonnan tavoitteena oli laajan kohderyhmän
tavoittaminen ja valtakunnallisesti vahvan huomioarvon aikaansaaminen. Elokuvamainonnan
kautta haluttiin tavoittaa nuorta, kaupunkilaista kohderyhmää. Facebookissa taas pyrittiin
herättämään keskustelua ja tavoittamaan myös uusia kohderyhmiä. Mainonta ohjasi
Seurakuntavaalit.fi-sivulle ja aktivoi ensin ehdokkaaksi ja sitten äänestämään.
Mainonnassa keskityttiin kattavan peiton rakentamiseen kustannustehokkaasti suurilla korkean
huomioarvon mainosformaateilla. Kampanjan tavoitettavuudeksi arvioitiin suunnitteluvaiheessa 2
miljoonaa eri selainta, 8 miljoonaa mainosnäyttöä ja noin 30 000 klikkiä. Ennen kampanjaa tehdyt
arviot täytettiin tai ylitettiin: kampanjassa ajettiin 10 854 466 mainosnäyttöä (brand displey,
taktinen displey ja Facebook) ja se näkyi reilusti yli 2,5 miljoonalle selaimelle. Puoluemedioista
saatiin parhaimmat klikkiporosentit. Myös eniten aikaa sivuilla viettivät puoluemedioiden kautta
tulleet kävijät (esimerkiksi Suomenmaa 3,29 min.). Tarkempi raportti liitteessä 12.

TV







Rooli: laajan kohderyhmän tavoittaminen valtakunnallisesti, vahvan huomioarvon
aikaansaaminen, ohjaus Seurakuntavaalit.fi-sivulle ja aktivointi äänestämään
Kampanja-aika: pe 24.10. – pe 31.10.
Käytössä 15 ja 5 sekuntiset spotit
Kanavina: MTV3, Sub, Nelonen, Jim, TV5, TV6, FOX ja NatGeo
Nettopeitto 75 %
– tavoitimme 75 % kohderyhmästä vähintään kerran
3+ peitto 45 %
– eli 45 % kohderyhmästä näki mainoksen vähintään 3 kertaa

Elokuva


Rooli: nuoren, kaupunkilaisen kohderyhmän tavoittaminen, huomioarvon aikaansaaminen
ko. Kohderyhmässä, aktivointi äänestämään
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Kampanja-aika: pe 24.10. – to 30.10.
Valtakunnallinen kampanja kaikissa Finnkino–teattereissa
Kontaktiennuste: 96 000

Radio






Rooli: laajan kohderyhmän tavoittaminen valtakunnallisesti, toiston aikaansaaminen ja
muistuttaminen, ohjaus Seurakuntavaalit.fi-sivulle ja äänestämään
Kampanja-aika: ma 20.10. – pe 31.10.
Kanavina kaikki Radio Median verkostossa olevat 72 kanavaa
Kullakin kanavalla esitetään 30 spottia, yhteensä 2160 spottia
Kampanjalla tavoitamme noin 77 % kohderyhmästä

Verkkomainonta






Rooli: peiton ja toiston kasvattaminen valtakunnallisesti, ohjaus Seurakuntavaalit.fi-sivulle
ja äänestämään
Kampanja-aika: ma 20.10. – pe 31.10.
Mediat: laajasti kohderyhmän tavoittavat verkkosaitit, kuten iltapäivälehdet, mtv.fi,
sanoman verkosto, Vauva, Kaksplus jne. Tueksi aihepiirin mukaan valitut kohdennetummat
mediat, kuten puoluepoliittiset uutissaitit (esim. Demari, Verkkouutiset)
Verkkomainonnan suunnitelmassa huomioidaan myös ruotsinkielisten tavoittaminen
(esim. Hbl.fi)

Facebook





Rooli: keskustelun herättäminen, uusien kohderyhmien tavoittaminen, ohjaus
Seurakuntavaalit.fi –sivulle ja äänestämään
Kampanja-aika: jatkuvaa kampanjointia heinäkuun puolivälistä alkaen, tiiviimpi panostus
aikavälille: ma 20.10. – pe 31.10.
Mainosmuotona sponsoroidut statuspäivitykset eri kohderyhmille kohdennettuna.
Mainonnassa käytössä myös ruotsinkielistä aineistoa.

Ulkomainonta



Toteutettiin yhteistyössä 19 seurakunnan kanssa 27.10.–2.11. välisenä ajankohtana.
Mainonnassa käytettiin kaikkia kuutta seurakuntavaalikasvoa.
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Mukana ulkomainonnassa olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Tampere, Turku,
Oulu, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Kouvola, Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasa, Kajaani, Mikkeli, Pori,
Hämeenlinna ja Lappeenranta.
Ulkomainonnan pintoja oli yhteensä 1216 kpl ja lisäksi Hämeenlinnassa 50 pylvästaulua.

Seurakuntavaalien mediakampanjan jälkimittaus
Mediatoimisto Virran kanssa toteutettiin yhteistyössä seurakuntavaalien mainonnan onnistumisen
arvioimiseksi jälkimittaus. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä (M3 Research Panel Finland)
viikolla 46 ja sen toteutti tutkimuspäällikkö Peter Öhman. Tutkimuksen vastasi 400 16–64
vuotiasta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Raportti löytyy kokonaisuudessaan
liitteestä 12.
Tutkimus osoittaa, että eniten pidettiin ulkomainonnasta, Internet-mainonnasta sekä
elokuvateatterimainonnasta. Vaalien tunnusta pidettiin onnistuneena. Mainonnan viestiksi
nostettiin tutkimusryhmässä vaikuttaminen äänestämällä ja se, että kirkko on oikeasti osa arkea.
Kampanja lisäsi mielenkiintoa seurakuntavaaleja kohtaan etenkin naisten ja nuorten keskuudessa.
Mainonnan lisäksi tutkimukseen osallistuneet olivat kohdanneet paljon keskustelua asian tiimoilta
lehdissä sekä televisiossa.
Spontaanisti kuluvan vuoden aikana seurakuntavaalien mainontaa oli nähnyt 58 % vastaajista,
heistä peräti 71 % lehdissä. Mainonnan huomioarvo oli korkeimmillaan autettuna Internetin (35 %)
ja ulkomainonnan (33 %) osalta. Kokonaishuomioarvossa tavoitettiin parhaiten pääkaupunkiseutu
(69 %) sekä 16–29 (65 %) ja 30–39 (64 %) vuotiaat.
Tutkimuksen mukaan mainonta huomattiin hyvin, mediavalinnat tekivät siitä kattavan ja se oli
pidettyä. Mainonnasta nousi esille toivotut atribuutit ja näin kampanjan viestiä voi myös pitää
onnistuneena. Mainoskampanja lisäsi kiinnostavuutta kirkkoon ja mielenkiintoa seurakuntavaaleja
kohtaan. Mainonnan ärsyttävyyden taso oli poikkeuksellisen alhainen, kun sitä verrattiin muuhun
yhteiskunnalliseen mainontaan.
Tutkimukseen osallistuneiden äänestysprosentti oli 33 (tutkimuksen vastaajat kuuluivat kaikki
kirkkoon ja puolet oli äänestänyt joskus seurakuntavaaleissa). Äänestäjättä jättämisen syiksi
mainittiin useimmiten se, ettei ollut syytä äänestää, seurakuntavaaleista oli liian vähän tietoa,
äänestäminen oli unohtunut tai ei ollut löytynyt sopivaa ehdokasta.
Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli toiseksi korkein sitten 90-luvun alun.

Medianäkyvyyden arviointia
Myös Meltwater toteutti medianäkyvyyden analyysin 1.9.–30.11.2014 väliseltä ajalta. Analyysin
kohteena oli vuoden 2014 seurakuntavaalien sekä kirkon tekemän hyvän työn näkyvyys
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digitaalisessa mediassa sekä sosiaalisen median keskusteluissa. Digitaalisen median tietokantaan
kuuluu yli 3000 suomalaista digitaalista lähdettä. Myös sosiaalisen median tietokanta on kattava.
Seurakuntavaalit näkyivät digitaalisessa toimituksellisessa mediassa syys-marraskuun aikana
vuonna 2014 yhteensä 2 275 julkaistun uutisen ja artikkelin verran ja sosiaalisessa mediassa 8 913
maininnan verran. Digitaalisessa uutismediassa ja sosiaalisen median keskusteluissa laajemmat
teemat olivat syyskuussa ehdokasasettelu, lokakuussa ennakkoäänestys ja marraskuussa
varsinainen vaalipäivä ja vaalien jälkipuinti äänestäjien, äänestysprosenttien sekä valittujen
ehdokkaiden osalta. Nuorista äänestäjistä ja ehdokkaista uutisoitiin paljon. 16-vuotiaiden
äänestysikärajaan, nuorten ehdokkaiden puuttumiseen listoilta sekä nuorten vähäiseen
äänestysintoon kiinnitettiin huomiota eri medioissa. Pienempiä teemoja olivat kirkosta
eroamispiikki vaalien aikana, vaalikone, alhainen äänestysprosentti sekä sekaannukset
äänestyksessä.
Digitaalisessa uutismediassa ja sosiaalisessa mediassa kielteistä huomiota saivat osakseen mm.
vähäinen äänestysinto, sekaannukset äänestyksessä ja kirkosta eronneiden suuri määrä.
Myönteisiä uutisia olivat paikoin jopa kohonneet äänestysprosentit. Sosiaalisessa mediassa
ihmiset aktiivisesti kehottivat äänestämään ja korostivat seurakuntavaalien tärkeyttä, mikä lisäsi
myönteistä näkyvyyttä.
Eniten seurakuntavaaleista julkaisivat digitaalisessa uutismediassa Kotimaa24, Yle sekä Ilkka.
Kirkon tiedotteet eivät kuitenkaan aiheuttaneet uutispiikkejä.
Sosiaalisen median puolella näkyvyyttä oli eniten Twitterissä, jossa käyttäjät olivat hyvin
omaksuneet Usko hyvän tekemiseen -hashtagin käytön.
Digitaalisen uutismedian jutuista 79 % oli sävyltään neutraalia. 9 % medianäkyvyydestä oli
myönteistä ja 12 % kielteistä. Sosiaalisen median keskusteluista 81 % oli sävyltään neutraalia, 10 %
positiivista ja vain 9 % negatiivista. Neutraalin uutisoinnin määrä on suuri, kun sitä verrataan
vastaaviin tutkimuksiin yhteiskunnallisesta medianäkyvyydestä.
Puolueiden rooli ja tasa-arvoinen avioliittolaki saivat jonkin verran näkyvyyttä. Niistä ei kuitenkaan
tullut kantavia teemoja. Puolueiden rooli nähtiin erityisesti sosiaalisessa mediassa kielteisenä.
Tasa-arvoinen avioliittolaki nousi esiin eroamispiikin myötä sekä Janakkalan sensuurikohun myötä.
Kampanjakasvot saivat näkyvyyttä uutismedian ja sosiaalisen median puolella maltillisesti. Ehdolla
olevat julkisuuden henkilötkään eivät herättäneet huomiota suuresti. Toimituksellisessa mediassa
kampanjakasvoista näkyi eniten Teemu Laajasalo. Sosiaalisessa mediassa taas eniten näkyvyyttä
kampanjakasvoista sai Jani Toivola.
Analyysissa tarkasteltiin erikseen myös kirkon tekemän auttamistyön näkyvyyttä vaalien aikana.
Kirkon auttamistyö näkyi digitaalisen toimituksellisen median uutisissa, jutuissa ja artikkeleissa
syys-marraskuun aikana vuonna 2014 yhteensä 370 uutisen verran. Uutisointi koski enimmäkseen
diakoniatyötä ja hyväntekeväisyystempauksia sekä keräyksiä.
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Kirkon auttamistyö näkyi sosiaalisen median keskusteluissa syys-marraskuun aikana vuonna 2014
yhteensä 999 maininnan verran. Sosiaalisessa mediassa käytettiin ahkerasti
uskohyväntekemiseen-hashtagia. Paljon huomiota saivat diakoniatyö sekä erilaiset keräykset ja
hyväntekeväisyyskampanjat. Paljon keskustelua aiheutti myös kirkosta eroamiset ja kirkon
taloustilanne, joiden yhteydessä usein nousi esiin kirkon auttamistyö. Seurakuntavaalien aikana
keskustelun määrä kasvoi.
Raportti löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 13.
Useat mediat tekivät vuoden 2014 lopussa koosteita vuoden tärkeimmistä uutisaiheista. Kirkkoa
koskien esille nousivat muun muassa eduskunnan äänestys tasa-arvoisesta avioliittolaista ja
arkkipiispa Kari Mäkisen puheenvuorot aiheeseen liittyen, seurakuntavaalit sekä kirkon näkyvyys
SuomiAreenssa.

Lähde: STT Viestintäpalvelut

Vaalien näkyvyyden vaikutus kirkon jäsenyyteen
Keskustelu sosiaalisessa mediassa syksyllä 2014 vilkastui vaalien ympärillä kahtena aaltona.
Ensimmäinen aalto käynnistyi syyskuun alussa, kun seurakuntavaalien vaalikasvo kansanedustaja
Jani Toivola julkistettiin. Toivolaan vaalikampanjan kärkenä kohdistui epäasiallista arvostelua ja
suoranaista parjaamista. Kirkon verkkokeskustelijat osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin ja
korjasivat väärää tietoa asian osalta. Keskustelu kävi vilkkaana viikonloppuna 5.–7.9.2014, mutta
hiljeni nopeasti. Kirkosta eronneiden määrä ei tämän keskusteluaallon osalta lisääntynyt
merkittävästi.
Toinen keskusteluaalto käynnistyi lokakuun lopussa, kun ennakkoäänestys alkoi. Tuolloin kirkosta
eroamisten määrä lisääntyi jyrkästi ja eropiikkiä käsiteltiin runsaasti mediassa. Yhtä syytä kirkosta
eroamisille tuona ajankohtana on mahdoton jäljittää. Mahdollisiksi eroamissyiksi esitettiin
Vantaan seurakuntayhtymän osallistumista Sexhibition-messuille sekä ministeri Räsäsen
esiintymistä mediassa. Seurakuntavaalien esillä olo julkisuudessa on myös itsessään syy pohtia
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kirkkoon kuulumista. Tiedetään myös, että kirkosta eroamisesta uutisointi on omiaan lisäämään
erojen määrää.
Vaalien näkyminen julkisuudessa saa ihmiset pohtimaan omaa suhdettaan kirkkoon ja kirkon
jäsenyyden merkitystä omalla kohdallaan. Kirkon merkityksettömäksi itselleen kokevat saattavat
tällöin saada kimmokkeen erota kirkosta. Kirkon jäsenyyden konkreettisena muistutuksena voi
esimerkiksi olla seurakunnan jäsenen kotiin postitettu ilmoitus äänioikeudesta. Kirkosta eroamisen
logiikka on kuitenkin monisyistä, eikä sillä ole löydettävissä vain yhtä syytä.

Kuvio: Kirkosta eronneiden määrä loka- ja marraskuussa 2014, huomaa mittakaava. Lähde: eroakirkosta.fi.
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Palaute ja kehittämisehdotuksia

Palaute seurakunnista ja yhteistyötahoilta
Vaalimateriaalia sekä vaaliviestintää kehitettiin kampanjan aikana kentältä saadun palautteen
perusteella. Etenkin vaalien uutiskirje synnytti suoraa palautetta seurakunnista. Lisäksi evl.fi –
palvelun kautta tuli yhteensä 51 kansalaispalautetta. Kolmannes palautteesta koski MTV:n kanssa
yhteistyössä toteutettua vaalikonetta ja sen toimivuutta. Toinen kolmannes koski vaalikäytäntöjä.
Kysymyksiä herättivät esimerkiksi varsinaisen vaalipäivä, äänioikeus, ennakkoäänestäminen sekä
seurakuntien lähettämät vaalikirjeet. Vaalipäivän sijoittumista isänpäiväksi kritisoitiin. Äänestäjät
antoivat palautetta mm. ennakkoäänestyspaikkojen aukiolosta ja virheistä ehdokaslistoissa.
Ennakkoäänestysmahdollisuutta toivottiin myös muihin Pohjoismaihin. Loppu kolmannes
palautteesta koski vaalisivuja ja niiden päivittämistä, ehdokasasettelua, vaalin kampanjakasvoja
sekä puolueiden näkyvyyttä seurakuntavaaleissa.
Vaalien jälkeen seurakunnille lähetettiin palautekysely, jossa pyydettiin arviomaan vaalien
viestintää, tietojärjestelmiä ja hallintoa. Palautekysely lähetettiin kaikille Vaaliviestin
vastaanottajille, noin 1 700 henkilölle, ja se toteutettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä.
Suomenkieliseen palautekyselyyn vastasi 364 henkilöä ja ruotsinkieliseen 30. Vaaliviestin
vastaanottajajoukko oli laaja ja sitä saattoi myös tilata halutessaan. Kysely oli kysymysten osalta
suunnattu seurakunnille ja kirkon viestijöille, joten saatuun vastausmäärään voidaan olla
tyytyväisiä.
Kysely koostui kolmesta osasta, joissa selvitettiin taustatietoja, sisäistä ja julkista viestintää sekä
laajemmin kampanjavalintoja. Kyselyssä oli pudotusvalikollisia vaihtoehtokysymyksiä, likertasteikollisia (1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) väittämäkysymyksiä ja avoimia
kysymyksiä.
Kyselyssä arvioitiin sisäisen viestinnän osalta sakastin seurakuntavaalisivuja, vaaliviestiä, hallinnon
ohjeita ja pöytäkirjamalleja ja VALAS-tietojärjestelmää. Julkisen viestinnän osalta arvioitiin
seurakuntavaalit.fi-sivustoa, seurakuntavaalitiedotteita, vaalikonetta, vaalikirjettä/ilmoituskorttia
sekä vaalimateriaalia. Kampanjavalintojen arviointi kohdistui vaalien teemaan,
hyväntekijäkasvoihin, kampanjointiin ehdokasasetteluvaiheessa, ennakkoäänestykseen ja hyvän
tekemisen toriin sekä seurakunnan näkyvyyteen.
Liitteessä 10 on koottuna kyselyn tärkeintä antia menneitä vaaleja arvioitaessa ja tulevia vaaleja
suunniteltaessa. Luvut 1,2,3 ja 4 koskevat suomenkielistä palautekyselyä. Luvussa 5 esitellään
lyhyesti tärkeimpiä tuloksia ruotsinkielisestä palautekyselystä.
Seuraavassa on muutosehdotuksia ja kehitysideoita kootusti vaalitiimistä ja seurakunnilta
saadusta palautteista. Seurakunnista tulleessa palautteessa korostui hallinnon keventämisen
toive. Useissa palautteissa pidettiin ongelmallisena kahden vaalin systeemiä, joka aiheuttaa paljon
hallinnollista työtä, viestinnällisen haasteen sekä paljon hylättyjä ääniä. Seurakunnissa on vahva
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odotus vaalien sähköisestä toimittamisesta sekä mahdollisuudesta äänestää netissä. Vaalipäivien
yksipäiväisyyttä pidettiin hyvänä asiana.
Terveiset lähetettiin kirkolliskokoukselle, jossa on käsitelty jo kolmeen kertaan seurakuntavaalien
siirtymisestä yhden vaalin järjestelmään seurakuntavaaleissa. Kirkolliskokous on joka kerta
päättänyt pitäytyä kahden vaalien järjestelmässä niissä seurakunnissa, jotka kuuluvat
seurakuntayhtymään. Kirkolliskokouksessa vireillä olevassa seurakuntarakenneuudistuksessa on
kahden vaalin järjestelmä esitetty säilytettäväksi.
Hallinnon kehitysideat












Ilmoituskortti pakolliseksi.
Seurakuntavaalien äänestyspäiväksi joku muu päivä kuin Isäinpäivä.
Vaalin aloittaminen klo 11.30.
Kolehtikohde sama sekä ruotsin- että suomenkielisissä seurakunnissa.
Yhdet vaalit.
Ennakkoäänestysaika viikon mittaiseksi.
Ehdokassuostumuslomakkeessa tulee mainita vaalikone. Ehdokassuostumuslomakkeen ja
vaalien laskentajärjestelmän tiedot yhtäläisiksi.
Äänestämisen mahdollistaminen verkossa tai postiäänestys.
”Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu” pois laista. Miten mitataan?
Sopuvaalien järjestämiseen tarkemmat ohjeet.
Vaaleihin liittyvät lakipykälät tulisi saada valmiiksi jo esim. vuosi ennen vaaleja.

IT-projektin kehitysideat











Seurakuntavaalit.fi -sivusto: työ aloitettava viimeistään tammikuussa 2017, jotta jää
riittävästi aikaa mahdolliselle kilpailutukselle, määrittelylle ja testaukselle. Sivusto tulee olla
valmis useita kuukausia ennen vaalipäivää ja jäädytettävä muutoksilta viimeistään
08/2018.
Seurakuntavaalit.fi -sivusto: seurakunnan haku postitoimipaikan perusteella ei monessa
tapauksessa toimi, joten haku on toteutettava toisin.
Seurakuntavaalit.fi -sivusto: integroitava Lukkariin, jotta ehdokassivu, äänestyspaikat ja
tulossivu on mahdollisuus upottaa Lukkariin.
Vaalien laskentajärjestelmä: kehitettävä siten, että järjestelmä pystyy huomioimaan
vaalikelvottomat ja kuolleet ehdokkaat.
Vaalien laskentajärjestelmä: neuvostopuolen vaalista poistettava äänestyspaikkojen syöttö,
jotta seurakunnat eivät turhaan syötä tietoja sinne.
Vaalien laskentajärjestelmä: käännösvirheet korjattava.
Vaalien laskentajärjestelmä: jäädytettävä muutoksilta viimeistään 05/2018.
Vaalikone: seurakunnat saatava mukaan käyttäjätuen antamiseen.
Vaalikone: tulee olla helppokäyttöinen, otettava huomioon käyttäjien korkea keski-ikä.
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Yleistä: mietittävä, miten saadaan tiedot vaalien laskentajärjestelmään oikein: erityisesti
sähköpostiosoitteissa oli satoja virheitä, mistä syystä ehdokkaat eivät saaneet tunnuksia
vaalikoneeseen sovittuna päivänä. Tämä työllisti valtavasti Kirkkohallitusta ja vaalikoneen
toimittajaa.
Yleistä: mietittävä, miten saadaan kaikki seurakunnat noudattamaan aikataulua. Esim. jos
ehdokastietoja ei syötetty järjestelmään määräaikaan mennessä, ehdokkaat eivät saaneet
tunnuksia vaalikoneeseen sovittuna päivänä.
Yleistä: seurakuntien tulisi voida syöttää ennakkoäänien määrät jo ennen vaali-iltaa vaalien
laskentajärjestelmään, jotta tieto olisi käytettävissä heti äänestyksen päätyttyä.
Yleistä: vaalien laskentajärjestelmästä koulutus käyttäjille elokuussa 2018.

Kirjurin kehitysideat









Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät ongelmat korjattava.
Tarkempi ohjeistus äänioikeutettujen luetteloiden tulostukseen.
Lisää sarakkeita äänioikeutettujen luetteloon merkinnöille äänestystilanteeseen.
Äänioikeutettujen luettelon aakkostusta muutettava. Jos nimessä oli heittomerkki tai nimi
oli kaksiosainen, nimi aakkostui kaikkien muiden nimien perään. Tämän vuoksi osa
äänioikeutettujen nimistä oli vaikea löytää luettelosta ja joitakin äänioikeutettuja
lähetettiin kotiin eikä annettu äänestää, kun nimeä ei löydetty luettelosta.
Äänioikeutettujen luetteloa toivotaan helppokäyttöisemmäksi. Luetteloa oli hidasta selata,
minkä vuoksi äänestyspaikoilla jouduttiin jonottamaan.
Äänioikeutettujen luettelo vaakasuuntaiseksi.
Äänioikeutettujen luettelon käsittely sähköiseksi.

Viestinnän kehitysideat









Ehdokasrekrytointiin panostettava yhä enemmän. Työntekijöitä rohkaistava ehdokkaiden
kutsumiseen seurakunnan erilaisissa toimintamuodoissa. Kirkon Tutkimuskeskuksen
raportin mukaan ehdokkaan henkilökohtainen tunteminen on merkittävin syy äänestää.
Listojen avoimuutta lisättävä edelleen. Listojen epämääräisyys on KTK:n mukaan toiseksi
tärkein syys äänestämättä jättämiselle.
Ennakkoäänestykseen panostettava edelleen. Seurakunnista on saatava tietoa
ennakkoäänestyksestä vaalien laskentajärjestelmään ainakin kaksi kertaa (keskiviikko ja
perjantai), jotta ennakkoäänestyksen tuloksista voidaan viestiä.
Sisäiseen viestintään panostettava pitkäjänteisesti. Erityisen tärkeitä ovat kirkkoherrojen
kokoukset.
Vaalikone kannattaa tehdä mediatalon kanssa. Vaalikoneen tulee olla teknisiltä
ominaisuuksiltaan helppokäyttöinen.
Vaalikoneesta tulee informoida seurakuntia yhtä aikaa kuin ehdokkaita, koska moni
ehdokas pyysi tukea myös omasta seurakunnasta.
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Tulosten analyysiin enemmän resursseja yhteistyössä KTK:n kanssa. Media odottaa nopeaa
analyysia tuloksista. Vaalikoneen tiedot pitäisi pystyä yhdistämään valittujen päättäjien
tietoihin nopeasti automaattisena tiedonsiirtona.
Sosiaalisen median keskustelut edellyttävät parempaa resursointia. Seurakunnat olisi
tärkeää saada vahvemmin jakamaan sosiaalisen median materiaaleja ja osallistumaan
myös keskusteluun.
Toimitettu vaali-ilta suorana lähetyksenä verkkoon.
Vaalikirjeen/ilmoituskortin aikataulut selkeämmiksi, erityisesti kuvausaikataulu.
Viestinnällisissä painopisteissä otettava huomioon koko maa.
Itsemuokattavaa kampanjamateriaalia saisi olla enemmänkin, koska mahdollistavat
paikallisuuden.
Enemmän esillä luottamushenkilöiden "tarinoita" ja elävän elämän esimerkkejä kirkon
hyvistä töistä.
Vaalijulisteet ja muu materiaali tiedostomuodossa, joka olisi kaikilla seurakunnilla käytössä.
Vaalimateriaalin tulisi olla edullisempaa, ja sitä tulisi voida hyödyntää mahdollisimman
paljon myös vaalien jälkeen. Turhakkeiden sijaan hyödykkeitä.
Myös piispojen sitoutumista vaalikampanjaan pidettiin tärkeänä. Arkkipiispan toivotaan
olevan käytettävissä vaali-iltana.

Viestintäkampanjan jaksottaminen neljälle vuodelle
Seurakuntavaalit ovat kirkon ainoa yhteinen julkisuuskampanja. Kampanjalla on kaksi erilaista
tavoitetta: viestiä seurakuntavaaleista ja sisällöllinen viesti. Kaksi kärkeä syö väistämättä viestin
tehoa. Vuoden 2014 seurakuntavaalikampanja onnistui näkyvyyden kannalta hyvin ja tuki
paikallisesti myös seurakuntien viestintää. Kuitenkin hyvästä kampanjasta huolimatta
äänestysprosentti oli 15,5%. Mitä tästä tulisi ajatella? Mitä voisi tehdä toisin? Onko kirkon ainoan
valtakunnallisen mediakampanjan viesti jäsenilleen neljän vuoden välein: äänestä! Entä jos
seurakuntavaalien mediabudjetti jaettaisiinkin toisin?
Viestintäsuunnitelmalle runko neljäksi vuodeksi, johon sisältyisi:






kirkon hengellisestä sanomasta nouseva mediakampanja
seurakuntavaalit
kirkolliskokousvaalit
vaikuttamisviestintää (esim. puoluekokoukset, kirjamessut, SuomiAreena)
sisäinen viestintä jatkuvaa

Mediakampanjan kohderyhmänä laajasti kirkon jäsenet




Viesti joka jättäisi tunnejäljen, mutta ei edellyttäisi äänestämisen kaltaista osallistumista
Kirkolliset juhlapyhät, rukous, ehtoollinen, jne?
Yksi vai kaksi kampanjaa (miten mediakampanjan varat kannattaa jakaa, jotta pystyään
vaikuttavaan viestintään)
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Seurakuntavaalien kohderyhmänä aktiivisemmin osallistuvat jäsenet




Yhteiset viestinnän materiaalit seurakuntien käyttöön
Yhteiset tietojärjestelmät
Yhteiset verkkosivut

Keskitettyä viestintää:





Sisäinen viestintä vaalien toimittamisesta (esim. hallinnon ohjeet)
Yhteiset hallinnon materiaalit seurakuntien käyttöön
Kirjurin mukanaan tuomat mahdollisuudet
Yhteiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen

Seurakuntavaalien yhteydessä koottiin yhteen kirkon järjestöjä, seurakuntayhtymien viestinnän
toimijoita sekä muita tahoja. Syntyi Kirkon vahvuuksien ryhmä, joka kehittää ja toteuttaa
kirkkohallituksen, järjestöjen ja eri tahojen yhteistä viestintää, koska ”yhdessä saamme enemmän
aikaan tämän kirkon hyväksi”. Tätä työskentelyä kannattaa vahvistaa. Vahvuuksien ryhmän kautta
voimme myös kehittää kirkon vaikuttamisviestintää ja vahvistaa säännöllistä, yhteistä näkyvyyttä
esimerkiksi SuomiAreenassa ja puoluekokouksissa. Tavoitteena on myös jatkossa hyödyntää jo
tunnetuksi tehdyn ja positiivista huomiota saaneen Usko hyvän tekemiseen teeman näkyvyyttä.

Nuoret äänestäjät
Nuorten ehdokkaiden, päättäjien ja äänestäjien määrä väheni vuoden 2014 vaaleissa vuoden 2010
vaaleihin verrattuna. Seurakuntavaaleissa 2010 kampanjan painopiste oli nuorissa ja uusissa
äänestäjissä. Vaalien teema oli Ensimmäinen kerta. Nuorten äänestysprosentti oli 15,2. Vuonna
2010 nuoria alle 30-vuotaiaita ehdokkaita oli 9,5 prosenttia, vuoden 2014 vaaleissa 7,2 prosenttia.
Nuorten alle 30-vuotiaiden luottamushenkilöiden määrä laski 8,7:sta 6,1:een prosenttiin.
Miksi nuoret eivät menestyneet? Viime vaalikampanjan painopiste oli nuorissa äänestäjissä, kun
taas vaaleissa 2014 diakoniassa ja hyvän tekemisessä. Vaaliteemaa valittaessa tiedostettiin, että
tämä tullee vaikuttamaan myös nuorten aktiivisuuteen. Tiesimme myös Ruotsin kirkon
kokemuksen äänestysikärajan laskusta: toisella kertaa äänestäminen oli laiskempaa. Suurin
epäonnistuminen tapahtui kuitenkin nuorten ehdokasrekrytoinnissa. Myös nuorten äänioikeus jäi
vähemmälle huomiolle. Kun uutuuden viehätys puuttui, asiaa ei pidetty riittävästi esillä. Osa
seurakunnista / vaalilautakunnista vastusti edelleen äänestyspaikkojen viemistä oppilaitoksiin,
vaikka opetushallituksen ja kirkkohallituksen kansliapäälliköt sitä suosittelivat. Myös Nuorten
Keskuksen pienemmät resurssit vaalityöhön vaikuttivat kampanjointiin.
Kuitenkin siellä missä oli nuoria ehdokkaita, myös nuoret äänestivät. Esimerkiksi Kontiolahdella
nuorten äänestysprosentti oli 40, kun taas muun väestön 16,3 %. Nuoria oli mukana myös
seurakuntien ääniharavoina, esimerkiksi kuudenneksi eniten koko maassa ääniä saanut oli 23vuotias Ilmari Nurminen Sastamalasta.
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Liite 1: Viestinnän vuosikello
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Liite 2: IT-projektin aikataulu
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Liite 3: Vaalitiedotteiden otsikot
Seurakuntavaalit 2014 – tiedotteet
1. KT 13.11.2014: Seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti on 15,5
2. KT 12.11.2014: Seurakuntavaalit 2014: Uudet päättäjät valmiita myymään kirkon
kiinteistöjä
3. KT 11.11.2014: Seurakuntavaalit 2014: Lopella joka neljäs valtuutettu alle 30-vuotias valtakunnallisesti nuorten määrä väheni
4. KT 10.11.2014: Seurakuntavaalit 2014: Ehdokkaista kolmannes tuli valituiksi puoluelistoilta
5. KT 10.11.2014: Seurakuntavaalien äänestysprosentiksi täsmentyi 15,6
6. KT 9.11.2014: Seurakuntavaalit 2014: Tänään saa antaa äänensä
7. KT 7.11.2014: Seurakuntavaalit 2014: Sunnuntaina äänestetään seurakuntien
valtuustopaikoista
8. KT 4.11.2014 Seurakuntavaalit 2014: Kirkkoon kuulumisen syyt muutoksessa
9. KT 31.10.2014: Seurakuntavaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä käynnissä
10. KT 30.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Vaalikoneen vastaanotto on hyvä ja käyttö vilkasta
11. KT 30.10.2014: Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu perjantaihin
12. KT 27.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Ennakkoäänestys alkoi Jyväskylässä vilkkaasti, pkseudulla hiljaisemmin
13. KT 27.10.2014: Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi
14. KT 24.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Ennakkoäänestys alkaa ensi
15. KT 23.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Kirkko
kantaa paljon näkymätöntä vastuuta
16. KT 22.10.2014: Julkaisuvapaa 23.10. klo 13: Tutkija: Kirkon kehitettävä rooliaan
hyvinvointipalveluissa (väliotsikko: Kirkko vahvasti mukana kirjamessuilla: Kirkko on
vahvasti esillä kirjamessuilla myös omalla osastollaan (7d39), Hyvän tekemisen torilla, jossa
tuodaan esille ensi marraskuussa järjestettäviä seurakuntavaaleja
17. KT 21.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Voittajahevoselle vaaliloimi
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18. KT 17.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Vaalikasvo Pekka Lukkarila piristää musiikilla
ikätovereitaan
19. KT 15.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Iina Kuustonen maksaa kirkollisveronsa
tyytyväisenä
20. KT 13.10.2014: Arkkipiispa ja pääministeri keskustelivat kristinuskosta ja kirkon
merkityksestä yhteiskunnassa
21. KT 9.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Vaalikasvo Terhi Hassinen tuo lapsille iloa, joka
kantaa
22. KT 7.10.2014: Seurakuntavaalit 2014: Vaalikoneesta selviää ehdokkaan kanta
homoliittoihin ja kirkon talouteen
23. KT 29.9.2014: Seurakuntavaalit 2014: Teemu Laajasalon unelmien kirkko on pala taivasta
24. KT 23.9.2014: Puolueet herätysliikkeitä avoimempia seurakuntavaaleissa
25. KT 19.9.2014: Seurakuntavaaleissa on ehdokkaita yli 19 000
26. KT 18.9.2014: Mitä piispa Häkkinen kysyy Henkka Hyppöseltä?
Piispat haastattelijoina Helsingin kirjamessuilla (Kirkossa on vaalivuosi)
27. KT 16.9.2014: Seurakuntavaaleissa puoluelistat näkyvät aiempaa avoimemmin
28. KT 5.9.2014: Jani Toivola on yksi syksyn seurakuntavaalien kampanjakasvoista
29. KT 1.9.2014: SEURAKUNTAVAALIT 2014: Pian äänestetään seurakuntavaaleissa
30. KT 16.7.2014: Ay-pomo Sture Fjäder jyrähtää kirkon puolesta ja valjastaa Akavan
seurakuntavaalien kampanjointiin (SuomiAreena)
31. KT 24.6.2014: Suviseurat suositumpi kuin Ruisrock (Seurakuntavaaliehdokkaita
rekrytoidaan ensimmäistä kertaa kesäjuhlilla)
32. KT 23.5.2014: Seurakunta on kouluille mieluinen kumppani (Seurakuntavaalit ovat
mahdollisuus demokratiakasvatukseen)
33. KT 9.5.2014: Seurakuntavaalit ovat esillä puoluekokouksissa
34. KT 4.4.2014: Kirkon ruoka-avustuksen määrä kasvoi (vaalikasvo diakoni Antti Kulmala)
35. KT 5.3.2014:Seurakuntavaalit.fi avattiin ehdokkaiden tueksi
36. KT 13.1.2014: Seurakuntavaalit 2014: Seurakuntavaalit isänpäivänä – nuoret äänestävät
toista kertaa
37. KT 13.12.2013:Seurakuntavaalien vaalikone toteutetaan yhteistyössä MTV:n kanssa
38. KT 8.11.2013: Seurakuntavaaleihin aikaa vuosi
39. KT 26.3.2013: TÄYSISTUNTO: Kirkkohallitus ehdottaa seurakuntavaaleista yksipäiväisiä
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Liite 4: Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen kirje lukiolle ja ammatillisille
oppilaitoksille
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Liite 5: Kirkon tutkimuskeskuksen yhteenveto vaaleista
Seurakuntavaalit 2014
Veli-Matti Salminen
Kirkon tutkimuskeskus
Lähtötilanne ja valitut luottamushenkilöt
Vuoden 2014 seurakuntavaalit käytiin tilanteessa, jossa kirkon olennaisimmat toimintaa ja
jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut olivat olleet laskussa jo useamman vuoden ajan. Myös kirkosta
eroaminen oli lisääntynyt samalla kun jäsenten suhde kirkkoon oli ohentunut. Esimerkiksi vuoden
2013 aikana lähes 59 000 ihmistä erosi kirkosta. Kirkon tutkimuskeskuksen viimeisimmän Gallup
Ecclesiastica -tutkimuksen (2011) mukaan hieman yli puolet kirkon jäsenistöstä osallistui kirkon
toimintaan korkeintaan kerran vuodessa tai harvemmin. Tätä taustaa vasten seurakuntavaalien
äänestysprosentin lasku 15,5:een edellisten vaalien 17:stä ei ollut merkittävän suuri. Samalla
kuitenkin nuorten äänestäjien alhaisempi äänestysprosentti ja maan alueellisten erojen kasvu
äänestysaktiivisuudessa osoittivat, että yhä rajautuneempi joukko haluaa vaikuttaa kirkon asioihin
luottamuselimien kautta.
Vaaleissa valittiin yli 8500 luottamushenkilöä reilusta 19 300 ehdokkaasta: kirkkovaltuustoihin
6551 ja seurakuntaneuvostoihin 1953. Edellisten vaalien tapaan naisia oli lievä enemmistö eli 54
prosenttia valituista. Luottamushenkilöiden keski-ikä (54,2 vuotta) nousi aiemmista vaaleista, ja
selkeästi suurin ikäryhmä ovat edelleen yli 60-vuotiaat (43 % valituista). Alle 30-vuotiaiden
luottamushenkilöiden osuus pieneni 6 prosenttiin. Paikalliset vaihtelut olivat kuitenkin
huomattavia. Esimerkiksi alle 30-vuotiaiden osuus valituista oli sadassa seurakunnassa yli
kymmenesosa, kun taas 150 seurakunnassa alle 30-vuotiaita ei valittu luottamushenkilöiksi
lainkaan. Luottamushenkilöiden keski-ikä vaihteli Helsingin Paavalin seurakunnan 43:sta Loviisan
suomalaisen seurakunnan 71 vuoteen. Kokonaistasolla ikärakenteen muutos oli ennakoitavissa jo
ehdokasasettelussa. Sen sijaan uusien luottamushenkilöiden osuus valituista (51 %) oli
huomattavasti pienempi kuin uusien ehdokkaiden osuus (72 %).

Poliittiset puolueet seurakuntavaaleissa
Vaalien ehdokasasetteluvaiheeseen tuotiin uutena asiana ehdokaslistojen läpinäkyvyys siten, että
ehdokaslistoista pyydettiin nimen lisäksi lyhyt kuvaus listan taustoista ja periaatteista. Kirkkolaki
on mahdollistanut poliittisten ja muiden tunnusten näkymisen seurakuntavaaleissa vuodesta
1994, mutta ehdokaslistat, varsinkin poliittisten puolueiden listat, ovat usein häivyttäneet
taustaryhmittymänsä vaalikampanjoissaan. Nyt asetetuista ehdokaslistoista (1791 kpl) lähes 60
prosenttia antoi lisätietoja taustoistaan. Varsinkin poliittiset puolueet näkyivät
ehdokasasettelussa: lähes puolet kaikista ehdokaslistoista oli jonkin puoluepoliittisen ryhmän
listoja.
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Vaalien tulos kuitenkin osoitti, että poliittisten puolueiden edustus kirkkovaltuustoissa ja
seurakuntaneuvostoissa heikkeni. Kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin valituista
ehdokkaista hieman alle 30 prosenttia tuli poliittisten puolueiden listoilta. Kirkkovaltuustoissa
muutos vuoden 2010 vaaleihin oli huomattava; tällöin seurakuntien tietojen mukaan 61 prosenttia
valittiin poliittisilta listoilta. Seurakuntaneuvostoihinkin valituista vielä 38 prosenttia tuli edellisissä
vaaleissa poliittisilta listoilta. Puolueiden voimasuhteet eivät kuitenkaan muuttuneet. Keskusta
säilyi suurimpana puolueena saaden 45 prosenttia puoluelistoilta valittujen luottamushenkilöiden
paikoista (12 % kaikista), Kokoomus toiseksi suurimpana 26 prosentilla (7 % kaikista) ja SDP
kolmanneksi suurimpana 24 prosentilla (6 % kaikista). Perussuomalaiset ja Vihreät saivat kumpikin
2,5 prosenttia puoluelistoilta valittujen paikoista (0,7 % kaikista) Vasemmistoliiton jäädessä yhteen
prosenttiin (0,3 %). Kolmanneksi suurin eduskuntapuolue Perussuomalaiset asetti ehdokkaita 118
seurakunnassa sekä puolueen mukaan nimetyillä että ”perusseurakuntalaisten” ja
”peruskristillisten” listoilla, mutta sen edustus ei lisääntynyt vuoden 2010 vaaleista, jolloin sillä oli
myös vajaa prosentti luottamushenkilöpaikoista.
Puolueiden listoilta valittujen osuudet eivät kuvaa kattavasti uusien kirkkovaltuustojen ja
seurakuntaneuvostojen poliittista jakaumaa. Seurakuntavaalien luonteeseen kuuluu, että puolueet
voivat asettaa yhteisiä ehdokaslistoja tai niiden riveissä on ehdolla sitoutumattomia ehdokkaita.
Lisäksi monet poliittisiin puolueisiin sitoutuneet voivat tulla valituiksi ei-poliittisilta listoilta. Näissä
vaaleissa Kristillisdemokraatit ja RKP eivät näkyneet ehdokaslistojen nimissä käytännössä lainkaan.
Kuitenkin puolueiden edustajia tuli valituiksi erilaisilta vapaasti nimetyiltä listoilta. Samoin
esimerkiksi arvoliberaalin Tulkaa kaikki -liikkeen listoilta valituiksi tuli esimerkiksi Vihreiden ja
vasemmistopuolueiden edustajia.
Ei-poliittisilta listoilta valittujen mutta poliittisesti sitoutuneiden luottamushenkilöiden lukumäärää
on hyvin vaikea arvioida vaalituloksesta, mutta jonkin verran asiaa valaisee seurakuntavaalien
vaalikoneessa kysytty ehdokasta lähinnä oleva puolue. Vaalikoneeseen vastanneista ja valituiksi
tulleista ehdokkaista (4839 hlöä) 60 prosenttia ilmoitti jonkin itseään lähinnä olevan puolueen.
Suurin osa yhdistyi odotetusti Keskustaan (24 %) ja Kokoomukseen (15 %), mutta SDP:n (8 %)
jälkeen kannatusta saivat myös Kristillisdemokraatit (6 %) ja RKP (3 %). Näiden lisäksi kaksi
prosenttia kannatti Vihreitä, yksi prosentti Perussuomalaisia ja yksi Vasemmistoliittoa.

Monimuotoiset ehdokaslistat
Vaikka seurakuntavaalien ehdokaslistoihin saatiin taustoitusten kautta lisäselvennystä, laajempi
kuva ei-poliittisista ryhmittymistä, jotka saivat yli 70 prosenttia paikoista, jäi edelleen varsin
hajanaiseksi. Omilla nimillään ja selkeästi erottuvina intressiryhminä vaaleissa saivat edustajia
esimerkiksi vanhoillislestadiolaiset (2,6 % paikoista), Tulkaa kaikki -liike (1,6 %), partiolaiset (0,8 %)
ja nuoret tai nuoret aikuiset (0,4 %). Vaaleissa oli myös mukana erilaisia vapaasti nimettyjä
seurakuntaväen ryhmittymiä, herätysliikkeiden yhteislistoja sekä varsinkin seurakuntayhtymissä ja
yhteen liittyneissä seurakunnissa jonkin paikallisseurakunnan tai alueen asiaa ajavia ryhmiä.
Useissa pienemmissä seurakunnissa saattoi olla yksi ainoa lista, jolta kaikki luottamushenkilöt
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valittiin. Karkeasti arvioiden ryhmittymät, joiden nimissä esiintyi esimerkiksi ”seurakuntaväki”,
”kotikirkko” tai ”kotiseurakunta”, saivat yli 23 prosenttia paikoista eli suunnilleen saman verran
kuin kolme suurinta puoluetta yhteensä.
Kaiken kaikkiaan seurakuntavaaleissa edustajia saaneet ryhmittymät jakautuivat kolmeen melko
samansuuruiseen osaan. Ensimmäisen kolmanneksen muodostavat poliittiset puolueet ja
yksiselitteisesti nimetyt intressiryhmät. Toinen osuus muodostuu seurakuntaväen listoista, joista
osa oli kytköksissä herätysliikkeisiin. Kolmantena kokonaisuutena erottuivat alueelliset
paikallisryhmittymät ja nimeämättömät listat. Tällöin vaalien suurimmaksi – joskin varsin
epäyhtenäiseksi – ryhmäksi nousivat erilaiset aktiivisten seurakuntalaisten ryhmät, jotka edustavat
useimmiten maltillisen konservatiivisia arvoja.

Äänestysaktiivisuus
Noin 3,25 miljoonasta äänioikeutetusta jäsenestä 503 000 käytti ääntään seurakuntavaaleissa.
Äänestäneiden osuus (15,5 %) jäi jonkin verran vuoden 2010 vaaleista, mutta oli silti korkeampi
kuin viisissä niitä edeltäneissä vaaleissa. Maan alueellinen jakautuminen äänestysaktiivisuudessa
näkyi näissä vaaleissa edellisten tapaan, ja erot alueiden välillä näyttivät kasvavan entisestään.
Helsingin hiippakunnassa äänestäneiden osuus oli 10,8 prosenttia. Korkeimmat äänestysprosentit
olivat jälleen Lapuan (20,3 %) ja Oulun (18,4 %) hiippakunnissa. Kuitenkin myös hiippakuntien
sisällä vaihtelu seurakuntien äänestysaktiivisuudessa oli suurta, ja ero korkeimman ja matalimman
lukeman välillä oli esimerkiksi Oulun hiippakunnassa 31, Tampereen hiippakunnassa 21 ja
Helsinginkin hiippakunnassa 14 prosenttiyksikköä. Korkein äänestysprosentti kirkkovaltuuston
vaalissa oli varsinaissuomalaisessa Taivassalon seurakunnassa (43,8 %) ja lähes samaan yllettiin
keskisuomalaisessa Kinnulan seurakunnassa (43,4 %), seuraavaksi aktiivisimmat seurakunnat olivat
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla sijaitseva Esse (40,9 %) ja Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Perho (40,2
%). Kaikissa näissä seurakunnissa on alle 3000 jäsentä. Pienimmän kokoluokan seurakunnat
olivatkin kaikissa hiippakunnissa paitsi Espoossa äänestysaktiivisuuden kärjessä.
Äänestysaktiivisuus lisääntyi edellisiin vaaleihin nähden eniten pienissä seurakunnissa kuten
Toivakassa (nousu 8,7 %-yksikköä) ja Uuraisilla (7,7 %-yksikköä), mutta myös hieman suuremmissa
seurakunnissa kuten Hämeenkyrössä (6,9 %-yksikköä) tai Loimaalla (6,2 %-yksikköä).
Seurakuntavaaleissa on jo muutamissa edellisissä vaaleissa äänestetty huomattavan vilkkaasti
ennakkoon, eivätkä vuoden 2014 vaalit tehneet poikkeusta. Koko maassa ennakkoäänten osuus
kaikista annetuista äänistä kasvoi edellisten vaalien 54 prosentista lähes 60 prosenttiin, mikä
tarkoittaa, että jo selkeä enemmistö äänestää ennakkoon. Tähän ovat vaikuttaneet
ennakkoäänestysmahdollisuuksien merkittävä lisääminen eri puolilla asutuskeskuksia muiden
palvelujen yhteydessä sekä uudenlaiset ennakkoäänestyspaikat, kuten esimerkiksi kiertävät
äänestyskontit. Muun muassa maan suurimmassa seurakunnassa Jyväskylässä
ennakkoäänestyksen suosio oli mainituista syistä erityisen suuri.
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Hylättyjä ääniä kertyi myös vuoden 2014 vaaleissa huomattavan paljon: kirkkovaltuuston vaalissa
lähes kaksi prosenttia ja seurakuntaneuvoston vaalissa lähes neljä prosenttia annetuista äänistä.
Yhtymiin kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston vaalien
äänestyslippujen sekoittuminen on jatkuva ongelma, joka merkittävimmin selittää hylättyjen
äänien suurta määrää. Kahden vaalin ongelma näkyy hyvin konkreettisesti siinä, että itsenäisissä
seurakunnissa hylättyjen äänien osuus oli 0,4 %, seurakuntayhtymissä noin 4 %. Keskusteluissa on
pohdittu muun muassa sitä, poistaisiko internet-äänestämisen mahdollisuus tätä ongelmaa.

Nuoret äänestäjät
Alle 18-vuotiaat saivat äänestää seurakuntavaaleissa toista kertaa. 16-17-vuotiaiden nuorten
äänestysaktiivisuus (8,9 %) jäi huomattavan alhaiseksi edellisten vaalien lukemaan (15,3 %)
verrattuna. Tytöt äänestivät poikia aktiivisemmin (10,1 % / 7,9 %). Nuorten äänestysprosentti oli
kokonaisväestön prosenttia alhaisempi kaikissa hiippakunnissa. Kuitenkin aktiivisimmin
äänestäneet Kinnulan ja Taivassalon seurakunnat olivat kärjessä myös nuorten
äänestysaktiivisuudessa. Lisäksi 26 seurakunnassa nuoret äänestivät aktiivisemmin kuin koko
seurakunnan väestö. Tällaisia seurakuntia olivat esimerkiksi Kontiolahti (nuoret 41,9 %), Marttilan
seurakunta (31,1%) sekä Turun (18,9 %) ja Vantaan (15,9 %) ruotsinkieliset seurakunnat.
Nuorten vähäistä äänestysintoa selittää ensinnäkin nuorten ehdokkaiden vähäisyys vaaleissa ja
nuorten vaikeus löytää itselleen sopivaa ehdokasta tästä joukosta. Toisaalta nuorten kokema
yhteys kirkkoon ja seurakuntaansa on 16 ja 17 vuoden iässä jokseenkin ohut, ellei perhe tai muu
lähiyhteisö tue yhteyttä. Rippikoulun käymisen jälkeen mikään muu seurakunnan toimintamuoto
ei enää tavoita yhtä laajaa joukkoa. Nuorten osallistumisen tavat vaihtelevat, eikä vaaleilla
yhteisiin asioihin vaikuttaminen ylipäänsä ole samassa asemassa kuin se on vanhemmilla
sukupolvilla.

Äänestämisen motiivit
Heti vaalien jälkeen TNS Globalin toteuttamassa kyselytutkimuksessa tiedusteltiin muun muassa
syitä äänestämiselle ja äänestämättömyydelle sekä ehdokkaan valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Internet-paneelissa tehtyyn kyselyyn vastasi 1500 kirkon jäsentä, joista 40 prosenttia oli
äänestänyt seurakuntavaaleissa. Äänioikeuttaan käyttäneille äänestäminen on ilmeisen tärkeä
kansalaisosallistumisen väline. Kaksi kolmasosaa heistä ilmoitti äänestämisen syiksi halun
vaikuttaa yleensä asioihin äänestämällä sekä äänestämisen kokemisen kansalaisvelvollisuudeksi.
Lähes yhtä moni (63 %) piti äänestämisen motiivina halua vaikuttaa seurakunnan asioihin. Alle 18vuotiaille taas ainoastaan halu vaikuttaa seurakunnan asioihin oli merkittävä tekijä, mutta
äänestämistä ”kansalaisvelvollisuutena” ei nostettu yhtä tärkeäksi. Sen sijaan nuorten
äänestämiseen vaikutti huomattavasti enemmän äänestyspaikan sijainti sekä tutun ihmisen
kehotus käydä äänestämässä, joka puolestaan ei vaikuttanut juuri lainkaan yli 25-vuotiaiden
äänestyspäätökseen. Vaalikoneen käyttömahdollisuus oli niin ikään asia, jolla oli jonkin verran
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merkitystä 16-17-vuotiaille (21 %) sekä 25-34-vuotiaille (22 %), mutta ei juurikaan sitä
vanhemmille.
Myönteinen suhtautuminen seurakunnan toimintaan oli merkittävä äänestämiseen vaikuttava
tekijä yli puolella (56 %) äänestäjistä. Seurakuntaan suhtautumisen merkitys väheni huomattavasti
vuoden 2010 vaaleista, joiden yhteydessä se oli yleisin mainittu syy äänestämiselle. Asenne näytti
kuitenkin olevan varsinaista seurakuntakontaktia tärkeämpi tekijä, sillä huomattavasti harvempi
mainitsi syyksi osallistumisen muuhunkin seurakunnan toimintaan (25 %). Yli puolelle oli myös
merkitystä sillä, että tunsi äänestämänsä ehdokkaan henkilökohtaisesti. Ehdokkaan tuttuus ei
kuitenkaan ollut yhtä tärkeää alle 35-vuotiaille eikä myöskään pääkaupunkiseudulla asuville
äänestäjille.
Ehdokaslistojen läpinäkyvyyteen panostettiin vaaleissa ja se herätti myös keskustelua.
Äänestäneistä reilu kolmannes mainitsi syynä sen, että tietää mitä asioita ehdokas ja hänen
taustaryhmänsä ajavat. Vain neljännekselle oli merkitystä sillä, että ehdokkaan poliittinen kanta tai
muu viiteryhmä oli selvillä. Poliittisen kannan ilmenemistä korostivat kuitenkin yli 50-vuotiaat
äänestäjät, kun alle 25-vuotiaille äänestäjille asialla ei juuri ollut merkitystä.

Miksi ei äänestetty?
Äänestämisen tavoin myös äänestämättä jättämisen tärkeimmäksi syyksi mainittiin tottumus. Se,
ettei ole tapana äänestää seurakuntavaaleissa, oli syynä 40 prosentille äänestämättä jättäneistä.
Tämän vaihtoehdon mainitsivat varsinkin 35-49-vuotiaat ja Uudellamaalla tai pääkaupunkiseudulla
asuvat. Lähes yhtä tärkeitä syitä äänestämättömyydelle olivat myös epäselvyys siitä, minkä
asioiden puolesta ehdokkaat ja heidän taustaryhmänsä toimivat, sekä se, että seurakunnan asiat
eivät kiinnosta. Viimeksi mainittu oli varsinkin alle 35-vuotiaille olennainen syy. Tieto vaaleista oli
yleensä levinnyt hyvin, sillä vain murto-osa (3 %) äänestämättömistä ei tiennyt että vaalit
järjestettiin. Harva piti myöskään vaalimainontaa ärsyttävänä.
Alle kolmannes mainitsi äänestämättömyyden syynä sen, ettei tuntenut henkilökohtaisesti ketään
ehdokasta. Hieman yllättäen tämä syy korostui alle 25-vuotiailla ja pääkaupunkiseudulla asuvilla,
vaikka samassa ikäryhmässä ja samalla alueella ehdokkaan tunteminen ei ollut myöskään kovin
tärkeä äänestysintoa lisäävä tekijä. Noin viidennes äänestämättä jättäneistä ei ollut löytänyt
itselleen sopivaa ehdokasta. Äänestämättömyydessä ei ollut kyselyn perusteella kyse ainakaan
”hiljaisesta hyväksynnästä”, sillä vain 13 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen seurakunnan
toimintaan nykyisellään. Edellisissä vaaleissa näin vastasi jopa puolet äänestämättömistä.
Kun äänestämättä jättäneiltä tiedusteltiin, mitkä asiat lisäisivät äänestyshalukkuutta, ehdokkaan
tunteminen henkilökohtaisesti nousi jälleen kärkitekijäksi, joka saisi yli puolet (58 %) äänestämään
ainakin todennäköisesti. Lähes sama määrä äänestäisi todennäköisesti, jos saisi enemmän tietoa
siitä, mitä asioita mikäkin ehdokasryhmä ajaa. Tiedon lisäys seurakunnan luottamuselimien
tehtävistä saisi lähes puolet äänestämään. Toinen merkittävä tekijä on äänestämisen helppous.
Postiäänestysmahdollisuus saisi viidenneksen vastaajista äänestämään varmasti ja kolmanneksen
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todennäköisesti. Naiset toivoivat postiäänestystä huomattavasti enemmän kuin miehet.
Mahdollisuus äänestää internetissä saisi varsinkin 16-17-vuotiaat äänestämään. Myös
”perinteisissä” äänestystavoissa riittävän lähellä sijaitseva äänestyspaikka ja ennakkoäänestämisen
mahdollisuuksien lisääntyminen saisi reilun kolmasosan vastaajista äänestämään varmemmin.
Pelkkä kotiosoitteeseen tai sähköpostiin saatu kirje vaaleista lisäisi äänestysintoa vain
neljänneksellä vastaajista.

Ehdokkaan valinta
Seurakuntavaaleissa äänestäjät kiinnittävät todetusti enemmän huomiota ehdokkaaseen kuin
taustaryhmään. Ehdokkaan tuntemisella on korostunut merkitys muihin vaaleihin verrattuna;
tämä näkyi myös kyselyn tuloksissa vahvana perusteena sekä äänestämiselle että äänestämättä
jättämiselle. Ehdokkaan valinnassa noin kolmannes pitäisi kriteerinä ehdokkaan henkilökohtaista
tuntemista. Tätä tärkeämmäksi asiaksi kyselyn vastaajat nostivat kuitenkin sen, että ehdokas ajaisi
niitä asioita joita äänestäjä itse pitää seurakunnan toiminnassa tärkeänä (56 %). Merkityksellisenä
pidettiin myös ehdokkaan taitoa ja kykyä asioiden määrätietoiseen ajamiseen (46 %). Nämä kaksi
tekijää olivat tärkeimpiä myös vuonna 2010. Ehdokkaalta toivottiin sekä aktiivista seurakunnan
toimintaan osallistumista (45 %) että kokemusta seurakunnasta (42 %). Kuitenkin vastauksissa
painottui samalla se, että ehdokkaan tulisi olla ihan tavallinen ihminen ja hengellisissä asioissa
avarakatseinen (41 %). Naiset korostivat hengellistä avarakatseisuutta huomattavasti enemmän
kuin miehet.
Ehdokkaan tunnustuksellisuus ja poliittinen aktiivisuus olivat äänestäjille vähemmän tärkeitä
ominaisuuksia. Reilu kymmenesosa odotti ehdokkaan puoluetaustan selkeää näkymistä, mutta
vain viisi prosenttia odotti ehdokkaan toimivan aktiivisesti politiikassa. Alle kymmenesosa piti
tärkeänä sitä, että ehdokkaan hengellinen linja olisi selkeästi tunnustuksellinen. Edellisen vaalien
kyselyyn nähden puoluetausta nousi merkitykseltään tärkeämmäksi kuin tunnustuksellinen
hengellinen linja. Kun taas tiedusteltiin sitä, valitsisiko äänestäjä ehdokkaansa poliittiselta vai eipoliittiselta listalta, puolet ilmoitti valitsevansa ei-poliittiselta ja 17 prosenttia poliittiselta listalta,
kolmanneksen ollessa epävarma. Tämä heijastelee myös vaalien tulosta. Poliittisista puolueista
eniten kannatusta saivat Kokoomus (38 %) ja Keskusta (24 %) sekä SDP (16 %) ennen
Perussuomalaisia (5 %), Vasemmistoliittoa (4 %) ja Vihreitä (4 %). Vuoden 2010 kyselyyn
verrattuna Kokoomuksen ja Perussuomalaisten kannatus oli noussut merkittävästi. Ei-poliittisten
ryhmien tapauksessa kolmannes valitsisi ehdokkaansa sitoutumattoman seurakuntaväen listoilta
ja 15 prosenttia oman kylän tai kaupunginosan listalta. Vaalitulokseen verrattuna merkittävästi
suurempi osuus valitsisi ehdokkaansa nuorten tai nuorten aikuisten listalta (11 %).
Kokonaistasolla ehdokkaan iällä ei ollut erityisen suurta merkitystä ehdokkaan valinnassa, mutta
se vaihteli selvästi äänestäjien iän mukaan. Alle 25-vuotiaille oli merkitystä sillä, että ehdokas olisi
iältään nuori, kun taas keski-ikäisen tai varttuneemman ehdokkaan valitsisivat etenkin yli 70vuotiaat. Sen sijaan ehdokkaan sukupuolella, ulkonäöllä ja edustavalla olemuksella oli hyvin vähän
merkitystä.
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Millaisia ovat valitut luottamushenkilöt
Kaksi kolmasosaa seurakuntavaalien ehdokkaista vastasi ennen vaaleja vaalikoneeseen, joka oli
käytössä nyt toista kertaa koko maan laajuisesti. Vaalikoneessa tiedusteltiin ehdokkaiden
mielipiteitä muun muassa seurakunnan resurssien jaon prioriteeteista, seurakunnan tärkeimmistä
tehtävistä ja sopivista säästökohteista talouden heiketessä. Lisäksi heiltä kysyttiin yleisempiä
kantoja tasa-arvoasioihin kirkossa. Luottamushenkilöiksi valituista vaalikoneen kysymyksiin vastasi
yli 4800 henkilöä. Heidän vastauksensa ovat jokseenkin hyvin yleistettävissä koko
luottamushenkilöiksi valittujen joukkoon. Vaalikoneeseen vastanneiden joukossa alle 30-vuotiaita
ja 30–39-vuotiaita on suhteellisesti hieman enemmän ja vastaavasti yli 60-vuotiaita vähemmän
kuin kaikkien luottamushenkilöiden joukossa, mutta erot ovat muutaman prosenttiyksikön
luokkaa.
Valitut ovat suurelta osin aktiivisia seurakuntalaisia. Kolmannes heistä osallistui
jumalanpalvelukseen säännöllisesti ja lähes puolet melko usein. Lähes puolet ilmoitti jonkin
itselleen läheisen hengellisen taustayhteisön. Perinteisistä herätysliikkeistä viidesläisyyteen,
lestadiolaisuuteen ja herännäisyyteen identifioitui kuhunkin 7 prosenttia luottamushenkilöistä.
Evankelisuuden ilmoitti taustayhteisökseen lähes 18 prosenttia, mutta tosiasiallinen osuus on
alhaisempi, koska suurin osa näistä oli ymmärtänyt evankelis-luterilaisen kirkon evankelisuudeksi.
Myös Tuomas-yhteisö, ekumeeninen liike ja Hiljaisuuden liike olivat merkittäviä taustayhteisöjä
noin prosentille valituista.
Yleisesti tärkeimpinä seurakunnan tehtävinä valitut luottamushenkilöt pitivät kristillistä kasvatusta
esimerkiksi rippikouluissa ja kerhoissa (56 %) sekä jumalanpalveluselämää ja rukousta (49 %). Noin
kolmannes piti tärkeimpänä heikompien auttamista ja reilu neljännes palveluja eri ikäryhmille. Kun
taas tiedusteltiin, tärkeintä asiaa, johon luottamushenkilö voi seurakunnassa vaikuttaa, selvästi
suurin osa valitsi toiminnan suunnittelun (43 %). Jumalanpalveluselämään ja hengelliseen
toimintaan vaikuttamista piti tärkeimpänä neljännes, samoin seurakunnan taloudenhoitoon ja
kiinteistöjen hallintaan vaikuttamista. On kuitenkin huomattava, että yli 60-vuotiaat
luottamushenkilöt pitivät jumalanpalveluselämää ja hengellistä toimintaa tärkeämpänä kuin
toiminnan suunnittelua.
Lapsille suunnatussa seurakunnan toiminnassa luottamushenkilöt asettaisivat etusijalle
seurakunnan kerhot ja perhetoiminnan. Nuorten toiminnassa taas eniten painotettiin rippikoulua
sekä isos- ja kerhotoimintaa, mutta myös etsivää nuorisotyötä sekä koulu- ja oppilaitosyhteistyötä.
Aikuisten toiminnassa seurakunnan resursseja haluttiin kohdistaa erityisesti tapahtumiin ja
mahdollisuuksiin toimia vapaaehtoisena. Ikääntyneiden toiminnassa selkeästi suurin osa
kohdistaisi resursseja kohtaamispaikkoihin ja ystäväpalveluun. Talouden heiketessä
luottamushenkilöt suhtautuivat suopeimmin kiinteistöjen myyntiin sekä seurakuntayhtymien
muodostamiseen. Eniten vastustusta herätti toiminnasta leikkaaminen ja työntekijöiden
vähentäminen. Ehkä hieman yllättäen alle 30-vuotiaat luottamushenkilöt vastustivat muita
voimakkaammin kiinteistöjen myyntiä ja seurakuntien yhdistämistä.
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Vaalikoneessa tiedusteltiin myös ehdokkaiden kantoja tasa-arvokysymyksiin, jotka eivät ole
seurakuntien luottamushenkilöiden suorassa vaikutuspiirissä. Näitä olivat alle 18-vuotiaiden
edustus seurakunnan hallinnossa, samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen sekä naisten
pappeus. Valituista kaksi kolmasosaa suhtautui myönteisesti alle 18-vuotiaiden edustukseen,
mutta kannatus asialle oli sitä suurempaa, mitä nuoremmista luottamushenkilöistä oli kysymys.
Naisten pappeutta kannatti yli 80 prosenttia luottamushenkilöistä vastustajien jäädessä alle
kymmenesosaan. Ikä ei juuri vaikuttanut suhtautumiseen, ainoana poikkeuksena 30–39-vuotiaat,
joista jopa 12 prosenttia vastusti naisten pappeutta.
Avioliittokysymys oli ajankohtainen eduskunnan päättäessä pian seurakuntavaalien jälkeen
avioliittolain muutoksesta sukupuolineutraaliksi. Valituista luottamushenkilöistä suurempi osa (46
%) oli vallitsevan käytännön säilyttämisen kannalla ja noin kolmannes sitä mieltä, että kirkon tulisi
vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia. Ikäryhmien erot olivat tässäkin kysymyksessä
merkittävät: alle 40-vuotiaista luottamushenkilöistä lähes puolet kannatti samaa sukupuolta
olevien kirkollista vihkimistä alle kolmanneksen vastustaessa, ja yli 50-vuotiaista yli puolet vastusti
vihkimiskäytännön muutosta alle kolmanneksen kannattaessa sitä. Tässä kysymyksessä
seurakuntien luottamushenkilöt olivat kokonaisuudessaan selkeästi enemmän säilyttävällä
kannalla kuin esimerkiksi suomalainen papisto tai seurakuntien työntekijät.

Mielikuvat seurakuntavaaleista ja kirkosta
Seurakuntavaalit onnistuivat nostamaan seurakuntien työtä ja sen merkitystä ihmisten arjessa
esiin. Tehdyn kyselyn mukaan äänestäjistä valtaosa koki seurakuntavaalien olleen näkyvillä
mediassa (58 %) ja myös katukuvassa (41 %); näin kokivat myös kirkkoon kuulumattomat
vastaajat. Seurakuntavaalien yhteydessä käytiin jälleen paljon julkista keskustelua muun muassa
kirkon asemasta ja sen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka keskustelua kirkosta
käytiin ja varsinkin seurakuntavaalit olivat voimakkaasti esillä mediassa, se ei niinkään
kanavoitunut vaalien ehdokasasetteluun tai äänestysaktiivisuuteen.
Vuoden 2010 vaalien aikaan oli ollut käynnissä voimakas kirkosta eroamisen aalto, joka toisaalta
kääntyi myös aktiivisuudeksi seurakuntavaaleissa. Tuolloin puhuttiin myös ”tavallisten”
seurakuntalaisten aktivoitumisesta. Neljän vuoden aikana tilanne näyttää muuttuneen, ja
valtaväestön asennoitumista kirkkoa kohtaan kuvaa toisaalta kriittisyys ja toisaalta
välinpitämättömyys ja vetäytyminen. Jyrkemmät äänenpainot puolin ja toisin saavat paljon
huomiota varsinkin sosiaalisen median myötävaikutuksella. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt
edustavat kuitenkin monelta osin maltillisempia äänenpainoja kuin julkisuudessa käytävät debatit.
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Liite 6: NAVI-ryhmän terveiset vaalikampanjasta

Toinen mahdollisuus – nuorten seurakuntavaalikampanja
Toinen mahdollisuus oli Nuorten Keskus ry:n vuonna 2013 alkanut nuorten
seurakuntavaalikampanja, jonka tavoitteena oli tukea alle 30-vuotiaita nuoria asettumaan ehdolle
ja aktivoida 16–29-vuotiaita nuoria äänestämään seurakuntavaaleissa. Kampanjan kolmanneksi
kärjeksi valittiin seurakuntien työntekijöille kohdistettu viesti luottamushenkilöiden tukemisen ja
koulutuksen tärkeydestä. Seurakuntavaalikampanja oli kirkko- ja puoluepoliittisesti sitoutumaton
ja mahdollisuuksien mukaan kaksikielinen (suomi, ruotsi).
Kampanjasta vastasi osa-aikainen kampanjakoordinaattori yhdessä nuorista kirkon vaikuttajista
kootun nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n kanssa. Kampanjan ohjausryhmä vastasi
tavoitteiden asettamisesta, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksen arvioinnista. Ohjausryhmään
kuului jäseniä seurakunnista ja eri yhteistyötahoista.
Nuorten vaaliosallistuminen laski edellisten, vuoden 2010 seurakuntavaalien tasoon nähden.
Ehdolle asettuneista alle 30-vuotiaita oli 7,2 prosenttia (vuonna 2010 9,5 prosenttia), valituista
luottamushenkilöistä 6,1 prosenttia oli 18–29-vuotiaita (8,6 %). Nuorten luottamushenkilöiden
osuudet vaihtelivat seurakunnittain, esimerkiksi Lopen seurakunnassa nuoria edustajia valittiin
26,3 prosenttia. Korkeimmat luvut olivat Helsingin Matteus församlingissa, jossa alle 30-vuotiaita
luottamushenkilöitä valittiin seurakuntaneuvostoon 28,6 prosenttia ja Vartiokylässä 26,7
prosenttia.
16–17-vuotiaista äänioikeutetuista kahdeksan prosenttia äänesti (vuonna 2010 15,3 %). Nuorten
äänestysaktiivisuus vaihteli huomattavasti seurakunnittain, kaikki seurakunnat eivät erikseen
tilastoineet nuorten äänestysaktiivisuutta. Aktiivisimmin nuoret äänestivät Kinnulan
seurakunnassa, jossa 43,5 prosenttia nuorista käytti äänioikeuttaan.
Seurakunnan vaalityöllä on merkitystä kun tarkastellaan nuorten äänestysaktiivisuutta. Kinnulan
seurakunnassa koulu teki yhteistyötä seurakunnan kanssa nuorten aktivoimiseksi
seurakuntavaaleissa. Kahdeksassa seurakunnassa 16–17-vuotiaiden äänestysaktiivisuus oli yli 30
prosenttia ja 32 seurakunnassa yli 20 prosenttia. ]
Nuorten seurakuntavaalikampanjassa tuotettiin helppotajuista seurakuntavaalimateriaalia
seurakuntien käyttöön, seurakuntavaalit.fi -sivuille, sekä kampanjan omaan Toinen mahdollisuus seurakuntavaaliblogiin. Materiaalia tuotettiin eri tavoin tietoa omaksuvien tarpeet huomioiden,
tietoa seurakuntavaaleista oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi, sekä selkokielisenä. Tietoa koottiin
videoihin, visualisointeihin, sekä teksteiksi.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyöjärjestöt, kirkkohallituksen Kasvatus- ja perheasioiden yksikkö, Suomen
Partio, sekä Suomen Lähetysseura tekivät yhteisen lapsi- ja nuorisoasioiden huoneentaulun
Kaikkien kirkko. Huoneentaulun teesit näkyivät seurakuntavaalikoneessa ja ehdokkaiden oli
mahdollista sitoutua teesien noudattamiseen, lähes kaikki ehdokkaat sitoutuivat yhteen tai
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useampaan huoneentaulun teeseistä. Vaalikoneessa oli myös kysymys siitä tulisiko alle 18vuotiaiden saada oma edustajansa seurakunnan päätöksentekoon, yli puolet
seurakuntavaaliehdokkaista kannatti ehdotusta.
Seurakuntavaalien näkyvyyttä lisättiin toimimalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
Verkkonäkyvyyden rinnalla kampanja näkyi nuorten parissa suosituissa kirkollisissa ja maallisissa
tapahtumissa kuten esimerkiksi Maata näkyvissä -festareilla, Assemblyssä, sekä Maailma kylässä festareilla.
Monelle luottamustoimijalle seurakunnassa tapahtuva vaikuttamistyö osoittautuu haastavaksi tai
epämielekkääksi, vallankäytön mahdollisuudet koetaan liian suppeiksi tai niitä ei hahmoteta.
Seurakuntien vastuuta laadukkaiden koulutusten järjestämisestä luottamushenkilöille painotettiin
NAVI:n puheenvuoroissa hiippakunnallisissa seurakuntavaalikoulutuksissa. Esimerkiksi kokeneen ja
vasta aloittaneen luottamushenkilön välille kehitettävää mentoriparimallia tarjottiin seurakuntien
käyttöön. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n vaalikauden alussa järjestämää
valtakunnallista luottamushenkilökoulutusta pidettiin esillä vaaliviestinnässä ja -koulutuksissa.
Nuorten seurakuntavaalitulos osoittaa, että seurakunnissa tapahtuvan demokratiakasvatuksen on
oltava jatkuvaa. Ensimmäistä kertaa äänestävät ikäluokat tarvitsevat tukea ja helppotajuista tietoa
vaaleista, äänestämisestä ja ehdokkaista. Seurakunnissa joissa nuoret olivat aktiivisia ei ollut vain
yhtä tiettyä tapaa nuorten innostamisessa. Seurakunnan yleinen vaaliosallistuminen korreloi alle
18-vuotiaiden äänestämisen kanssa.
Menestyksen lähteitä seurakunnissa olivat esimerkiksi onnistunut yhteistyö seurakunnan ja koulun
kanssa, vaalit olivat oppitunneilla esillä, seurakunta piti vaaleihin liittyviä päivänavauksia tai
opettaja vei oppilaat tutustumaan äänestyspisteeseen. Kouluyhteistyö on tärkeää, mutta varmasti
jatkossa aiempaa haastavampaa. Nuorten aktivoimisessa avainasemassa ovat seurakuntien
nuorisotyötä tekevät henkilöt. Haasteena ovat asenteet. Työntekijöille tulee antaa lupa ja
välineitä, joilla aktivoida nuoria asettumaan ehdolle ja äänestämään.
Nuoret eivät aina voi olla erityisenä kohderyhmänä seurakuntavaaleissa, mutta ikäryhmän
erityistarpeet on muistettava huomioida. Keskustelunaiheet ja viestintäkeinot eivät puhuttele
samalla tavoin 16–17-vuotiaita kuin nuoria aikuisia tai vanhempia seurakuntalaisia. Nuorten
vaalimenestys paikkakunnilla, joilla nuorten tavoittamiseksi oli tehty työtä osoittaa, että
onnistunut vaalikampanja pystyy lisäämään nuorten aktiivisuutta seurakuntavaaleissa.
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Liite 7: Kampanja-aineistot
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Liite 9: Seurakuntavaalit.fi kävijätilastoja
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Liite 10: Seurakuntavaalien palautekyselyn tulokset
1. Taustatiedot
Seurakuntavaalien palautekyselyyn vastasi yhteensä 394 henkilöä, joista 30 vastasi ruotsinkieliseen
kyselyyn. Suomenkieliseen kyselyyn vastanneista vain 6,1% on alle 35-vuotiaita, 30,9% on 35-50-vuotiaita ja
peräti 63,1% yli 50-vuotiaita. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden taustaseurakuntien koko on kaavion
perusteella jakautunut tasaisesti niin, että vastanneissa oli mukana sekä pieniä että suuria seurakuntia.
Kaavio 1.1 Taustaseurakunnan koko

alle 5000 jäsentä

28,1 %

5000-10000 jäsentä

21,4 %

10 000-20 000 jäsentä

27,2 %

yli 20 000 jäsentä

23,3 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kaikki (KA:2.46, Hajonta:1.13) (Vastauksia:360)

Kaavio 1.2 Kyselyyn vastanneiden ammatillinen tausta

Tiedottaja tai muu viestinnän työntekijä

13,6 %

Kirkkoherra

26,8 %

Sihteeri tai toimistotyöntekijä

31,9 %

Muu srk-työntekijä

7,6 %

Vaalilautakunnan jäsen

7,1 %

Jokin muu, mikä
0,0 %

13,0 %
20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kaikki (KA:3.07, Hajonta:1.53) (Vastauksia:354)

Palautekyselyyn vastanneista 76,9 % oli ollut myös aiemmin mukana seurakuntavaalityössä.
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2. Kooste sisäisen viestinnän tuloksista
Osiossa 2 ja osioissa 3 ja 4 on koottuna likert-asteikollisten väittämien tulokset. Väittämät on kirjattu
jokaisen osa-alueen mukaan kaavioiksi. Kaavioissa on väittämien saamat keskiarvot. Väitteitä arvioitiin
asteikolla 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä.

Kaavio 2.1 Sakastin seurakuntavaalisivut

Seurakuntavaaleihin liittyvät tiedot olivat helposti
löydettävissä Sakastista

3,69

Sivustoa päivitettiin riittävän usein

3,83

Käytin Sakastin materiaalia vaalityön tukena

4,02

Vaalimateriaali oli riittävän monipuolista

3,87

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki

Kaavio 2.2 Sähköpostitse lähetetty Vaaliviesti

Vaaliviesti on hyvä tapa informoida seurakuntia

4,24

Vaaliviestin tiedot olivat hyödyllisiä vaalityössä

4,11

Vaaliviesti lähetettiin riittävän usein

4,12

Vaaliviestin antama tieto oli ajankohtaista

4,19

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki
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Kaavio 2.3 Hallinnon ohjeet ja pöytäkirjamallit

Seurakuntavaaleihin liittyvät hallinnon ohjeet olivat
selkeitä

3,61

Hyödynsimme pöytäkirjamalleja vaalityössä

4,27

Ohjeet olivat helposti löydettävissä

3,67

Hallinnon antama tuki vaalityöhön oli riittävää

3,62

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki

Kaavio 2.4 VALAS-tietojärjestelmä

Tietojen syöttäminen VALAS-järjestelmään oli helppoa

3,99

Seurakunnille annettiin hyvät ohjeet VALASjärjestelmän käyttämiseen

3,96

VALAS toimi ennen vaaleja ja vaali-iltana sujuvasti

4,02

Olisin kaivannut VALAS-koulutusta

2,39

VALAS-tuessa vastattiin kysymyksiini riittävän nopeasti

3,68
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki
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3. Julkinen viestintä
Kaavio 3.1 Seurakuntavaalit.fi-sivusto

Tietojen löytäminen sivustolta oli helppoa

3,54

Sivustoa päivitettiin riittävän usein

3,8

Käytin sivuston tietoja vaalityön tukena

3,61

Sivuston tiedot olivat monipuolisia

3,68

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

4,5

5

Kaikki

Kaavio 3.2 Seurakuntavaalitiedotteet

Tiedotteita lähetettiin riittävän usein

3,95

Tiedotteista oli apua vaalityössä

3,8

Tiedotteiden antama informaatio oli relevanttia

3,76

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kaikki
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Kaavio 3.3 Vaalikone

Seurakuntamme ehdokkaat käyttivät vaalikonetta

3,47

Vaalikonetta kannattaa käyttää myös seuraavissa
seurakuntavaaleissa

4,14

Vaalikone helpotti ehdokkaiden tunnetuksi tekemistä

3,56

Vaalikoneen kysymykset olivat onnistuneita

2,84

Paikalliset kysymykset olivat tärkeitä

3,76

Vaalikone toimi hyvin

2,76
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki

Kaavio 3.4 Vaalikirje eli ilmoituskortti

Vaalikirjeen lähettäminen sujui hyvin

3,9

Vaalikirje lisäsi tietoisuutta seurakuntavaaleista

4,34

Aiomme käyttää vaalikirjettä myös seuraavissa
seurakuntavaaleissa

4,36

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki

Palautekyselyssä kysyttiin myös, lähettikö seurakunta vaalikirjeen/ilmoituskortin. 49,6 % vastanneista
kertoi, että ei ollut lähettänyt vaalikirjettä/ilmoituskorttia. 83,2 % niistä, jotka eivät ilmoituskorttia näissä
vaaleissa lähettäneet aikoivat sen kuitenkin seuraavissa vaaleissa lähettää. Vaalikirjeen näissä vaaleissa
lähettäneet vastasivat (asteikolla 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) keskimäärin 4,36 väitteeseen
”Aiomme käyttää vaalikirjettä myös seuraavissa seurakuntavaaleissa”.
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Kaavio 3.5 Vaalimateriaalin saatavuus

Materiaalin tarjoaminen Unigrafian verkkokaupan
kautta oli toimiva ratkaisu

3,46

Vaalimateriaalin kustannukset seurakunnalle olivat
kohtuulliset

3,23

Unigrafia oli hyvä yhteistyökumppani

3,36

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki

Kaavio 3.6 Vaalimateriaalin käyttö. Mitä seuraavista materiaaleista seurakuntanne käytti?
Roll-upit

46,3 %

Rintanapit

47,5 %

Julisteet

90,8 %

Flayerit

30,4 %

Vihkot

22,1 %

Kahvikupit

29,4 %

Ilmapallot

18,4 %

Itsemuokattavat ilmoituspohjat

42,6 %

Videot

15,0 %

Some-kuvat

21,5 %

Teltat

7,7 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kaikki (KA:4.64, Hajonta:2.87) (Vastauksia:326)

Seurakuntavaalikyselyssä kysyttiin, mitkä kolme vaalimateriaalia toimivat parhaiten. Selvästi parhaiten
toimiviksi koettiin julisteet, sen lisäksi roll-upit, rintanapit, itsemuokattavat ilmoituspohjat, kahvikupit ja
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ilmapallot. Toimivaksi vaalimateriaaliksi mainittiin lisäksi vaalikirje/ilmoituskortti, jonka kerrottiin lisäävän
vaalien näkyvyyttä ja tietoisuutta vaaleista.
4. Laajemmat kampanjavalinnat
4.1 Kampanjavalinnat

Vaalien teema: Usko hyvän tekemiseen

3,88

Hyväntekijät

3,4

Kampanjointi ehdokasasetteluvaiheessa

3,21

Ennakkoäänestys: Hyvän tekemisen tori

3,19

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki

Avoimien vastausten perusteella kampanjavalinnat koettiin voimakkaan kaksijakoisesti. Toiset kiittelivät ja
kehuivat ajankohtaisuutta ja monipuolisuutta. Toiset kokivat kampanjan kannattavan liikaa yhtä aihetta tai
asiaa.
4.2 Seurakunnan näkyvyys vaalikampanjan aikana

Seurakuntamme näkyi julkisuudessa vaalikampanjan
aikana enemmän kuin yleensä

3,6

Vaalikampanja tuki viestintää seurakunnan perustyössä

3,44

Käytämme Usko hyvän tekemiseen -teemaa myös
jatkossa

2,96

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki
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5. Ruotsinkielisen kyselyn tulokset
Seurakuntavaalien palautekysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ruotsinkieliseen kyselyyn vastasi 30
henkilöä. Kyselyyn vastanneista 89,7 % oli ollut myös aiemmin mukana seurakuntavaalityössä.
Vastanneista 3,4 % oli alle 35-vuotiaita, 20,7 % oli 35–50-vuotiaita ja peräti 75,9 % yli 50-vuotiaita.
Suurin osa, 43,3 % vastanneista oli ammatilliselta taustaltaan kirkkoherra, 26,7 % vastanneista oli sihteeri
tai toimistotyöntekijä ja 20,0 % tiedottaja tai muu viestinnän työntekijä. Suurin osa (40,0 %) kyselyyn
vastanneista oli pienestä alle 5 000 jäsenen seurakunnasta. 23,3 % vastanneista oli seurakunnasta, jonka
koko oli 5 000-10 000, 30,0 % vastanneista oli 10 000-20 000 jäsenen seurakunnasta ja 6,7 % yli 20 000
jäsenen seurakunnasta.
Likert-asteikollisten väittämien saamat keskiarvot olivat yleisesti hieman alhaisempia ruotsinkielisen
kyselyn osalta kuin suomenkielisen.

Kaavio 5.1 Ruotsinkielisen palautekyselyn osa-alueiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä
5
4,5
4
3,5

3,66

3,47

3,35

3,33

3,25

3,25

3,21

3

3,14

3,11

3,05

3,01

3,22
2,84

2,5
2
1,5
1

Kaikki
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Liite 11:
Ruotsinkielisen seurakuntavaalityön raportti

Teema ja kohderyhmä
Teema Tro på det goda oli hyvä vaalien teema ja sitä oli helppo käyttää sekä valtakunnallisesti että
paikallisesti. Tämä näkyi erityisesti siinä, että teema huomioitiin kirkon tapahtumissa ja
kokoontumisissa vuoden mittaan, kuten esimerkiksi nuorten kirkkopäivillä, koulutusfoorumissa,
kirjamessuilla ja diakoniapäivillä.
Ruotsinkielisen teeman painotus oli hieman erilainen kuin suomenkielinen Usko hyvän
tekemiseen. Sanatarkka käännös ei ollut mahdollinen. Ruotsinkielisten jäsenten näkökulmasta
haasteelliseksi koettiin se, että julkisuuskampanja keskittyi ensisijaisesti niihin, joilla on heikko
yhteys kirkkoon, lähtien siitä oletuksesta, että uskolliset seurakunnan jäsenet tietävät vaaleista ja
äänestävät joka tapauksessa.

Vastuunjako
Kirkolliskokous antoi Kirkon tiedotuskeskukselle sekä vastuun että resurssit seurakuntavaalien
toteuttamisesta molemmilla kielillä. Ruotsinkielisen toteutuksen näkökulmasta tämä on haaste,
sillä tiedostuskeskuksessa ei ole kaksikielisen viestinnän edellyttämää osaamista. Tulevaisuudessa
olisi hyvä, että Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksella (KRTK) olisi oma vaalitiimit joilla olisi omat
resurssit ja mahdollisuudet projektityöntekijän palkkaamiseen. Tämä mahdollistaisi omat
kielelliset ratkaisut tukeutuen samaan teemaan ja graafiseen ulkoasuun.

Sisäinen viestintä
KRTK:lla oli oma vaalitiimi, johon kuului jäseniä yksikön eri vastuualueilta. Mukana tiimissä olivat
Julia Abebe (elokuu–), Maria Borg-Karlsson (syys–marraskuu), Sixten Ekstrand, Kajsa Heselius (–
heinäkuu), Åsa Holmvik, Jessica Högnabba, Simon Lampenius, Helene Liljeström, Magnus
Malmsten, Liisa Mendelin (–elokuu), Lucas Snellman (poissa tammi–heinäkuu) ja Maria Sten. Tämä
vahvisti tunnetta siitä, että seurakuntavaalit olivat yhteinen asia.
Vaalien viestinnän onnistumisen kannalta tärkeää oli, että ruotsinkielisestä tiimistä (Åsa Holmvik ja
Lucas Snellman) osallistuttiin sekä vaalien viestintä- ja tulospalvelutyöryhmään (viestintä- ja
tulospalvelutyöryhmä) että KT:n vaalitiimiin. Lisää selkeyttä tarvittaisiin siihen, ketkä ovat KT:n ja
KRTK:n yhteyshenkilöitä eri osa-alueilla (tekniikka, uutiset, some jne.) ja kuinka tietoa välitetään
edelleen.
Ruotsinkielinen tiimi olisi tarvinnut luennon vaaleja koskevasta lainsäädännöstä ja viestinnän
perusasioista, koska prosessin kuluessa osa henkilöistä vaihtui. Oli hyvä, että mukana oli
seurakunnan nykytoimintaa tuntevia KRTK:n työntekijöitä, joita käytettiin resurssihenkilöinä.
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Arvioinnin sisältö perustuu palautteeseen, jota edellä mainitut henkilöt antoivat
arviointikokouksen edellä ja sen yhteydessä. Arvioinnin on koostanut Lucas Snellman.

Yhteistyökumppanit
Seurakuntavaalien ruotsinkielistä viestintää vaikeutti se, että mukana olleilla
yhteistyökumppaneilla ei ollut riittävää ruotsin kielen taitoa eivätkä he ymmärtäneet
suomenruotsalaista kontekstia. Molemmat seikat olivat esillä hankintaprosessin yhteydessä,
mutta siitä huolimatta ne aiheuttivat työn edetessä haasteita.
Näistä seikoista johtuen KRTK joutui tarkistamaan lähes kaiken aineiston ennen sen julkaisemista.
Tämä puolestaan vei työaikaa, hidasti tiedonvälitystä ja rajoitti mahdollisuuksia tuottaa omaa
ruotsinkielistä aineistoa. Haaste näkyi niin Sherpan kuin Virran kanssa toimiessa.
Yksi tekstien kääntämiseen vaikuttanut rajoittava tekijä oli se, että Kirkkohallituksen kääntäjä oli
virkavapaalla ja työhön käytettiin ulkopuolisia käännöstoimistoja. Käännöstoimistojen tekstit olivat
sellaisia, että KRTK:n työntekijät joutuivat oikolukemaan kutakuinkin jokaisen käännöksen.
Vaalikoneyhteistyö kaksikielisen Ylen kanssa olisi ollut suotavaa ja luultavasti johtanut parempaan
lopputulokseen, kuin yhteistyö MTV:n kanssa ruotsinkielisen väestön näkökulmasta. Yhteistyö
Hufvudstadsbladetin kanssa oli hyvää, mutta lehden mahdollisuuksia vaalien huomioimiseen
rajoittivat meneillään olevat yt-neuvottelut ja se, että yhteistyö käynnistyi myöhäisessä vaiheessa.
Yhteistyö Strålforsin kanssa sujui pääasiassa hyvin. Liian tiukat aikataulut vaikuttivat selvästi
seurakuntien mahdollisuuksiin puuttua lähetettyyn aineistoon. Vaalikirjeen graafista muotoilua
kritisoitiin huonosta asettelusta.
Yhteistyö Unigrafian kanssa sujui hyvin, vaikka myytävät tuotteet olivat osittain kalliita ja osa
tuotteista oli saatavilla vain suomenkielisinä. Verkkokaupan puutteet korjattiin melko nopeasti.
Unigrafian kaupassa oli mahdollisuus tehdä vain ruotsinkielisten tuotteiden hakuja.

Kampanjan aineisto ja sisältö
Kampanja-aineistoa pidettiin pääasiassa tyylikkäänä ja tuoreena huolimatta monista
samankaltaisuuksista vuoden 2010 kampanjan kanssa. Ajoittain tuntui siltä, ettei ruotsinkielinen
kampanja ollut oma aito kokonaisuutensa, vaan että osia suomenkielisestä kampanjasta oli vain
käännetty ruotsiksi.
Ruotsinkielisten seurakuntien näkökulmasta voidaan kysyä, tuotettiinko aineistoa liikaa ja missä
määrin siinä käytetty formaatti (Indesign) oli saatavilla seurakunnissa, joissa on rajoitetusti
ohjelmistoja käytössä. Ruotsinkielistä aineistoa olisi saanut olla enemmän kampanjan alussa, ja
erityisesti rekrytointivaiheessa.
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Usean erilaisen graafisen vaihtoehdon sijasta olisi voitu panostaa moninaisempiin ruotsinkielisiin
tuotteisiin ja sisältöihin, esimerkiksi henkilöihin, videoihin ja kuviin. Ruotsinkieliseen
videoaineistoon sisältyi kaksi videota, joissa piispa Björn Vikström esiintyi, kaksi ruotsiksi
tekstitettyä suomenkielistä videota (Jani Toivola ja Iina Kuustonen), oma ruotsinkielinen video (Elli
Flén) sekä arkkipiispa Kari Mäkisen kiitosvideo. Suuri osa kuva-aineistosta käännettiin ruotsiksi.
Seuraavissa vaaleissa seurakunnille olisi hyvä saada aikataulu, jossa kerrotaan vieläkin tarkemmin,
milloin mikäkin ruotsinkielinen sisältöosio julkaistaan ja tulee saataville.
Vaikka kampanjan fokus oli digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, painettujen mainosten
merkitystä ei pidä aliarvioida. Se näkyy esimerkiksi vaaleihin osallistumisen vähenemisenä niissä
seurakunnissa, jotka eivät lähettäneet äänestäjille kirjettä kotiin.
Kampanjan sisällön osalta vaalit tarjosivat hyvän mahdollisuuden korostaa kirkon päivittäistä
toimintaa ja tuoda esiin sitä hyvää, mitä kirkko tekee jäsentensä kautta. Erityisesti nostettiin esille
kirkon diakoniatyötä ja panostuksia lapsiin ja nuoriin, mutta myös vanhusten ja yksinäisten
keskuudessa tehtävän työhön sekä kirkon lähetystyön merkitystä.
Kielteisiin puoliin kuului se, että vaalien demokraattinen aspekti lähestulkoon nousi kirkon
perusviestiä tärkeämmäksi. Syntyi helposti sellainen käsitys, että luottamushenkilöksi ryhtymisestä
voi itse päättää, vaikka kyse on siitä, että henkilö ilmoittaa kiinnostuksensa ja asettuu ehdolle,
minkä jälkeen on äänestäjien vallassa ratkaista, onko kyseinen henkilö heidän luottamuksensa
arvoinen ajamaan heidän asiaansa ja tekemään päätöksiä seurakunnan päättävissä elimissä.

Valas
Seurakuntavaalien yhteistä vaalien laskentajärjestelmää (VALAS) ei kaikissa seurakunnissa koettu
mielekkääksi. Lähinnä pienemmissä seurakunnissa ei ymmärretty yhteisen järjestelmän
merkitystä, vaan sen nähtiin vain lisäävän työtaakkaa.
Teknisesti Valas toimi hyvin. Seuraavien vaalien edellä käyttäjätukea pitää sujuvoittaa siten, että ittukihenkilöt voivat kirjautua sisään ja korjata tietoja ilman seurakunnan erityislupaa jokaiselle
korjaukselle huolimatta siitä, että vaalien toimittaminen ja vastuu niistä kuuluu seurakunnalle.
Päätös Valas-järjestelmän käytöstä vaaleissa 2018 pitäisi tehdä mahdollisimman pian. Silloin
seurakuntien työntekijöiden voisi testata järjestelmän käytettävyyttä ja voitaisiin tehdä kielelliset
ja muut korjaukset hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja 2018.

Vaalikone
Hyvin toimivan ja helppokäyttöisen vaalikoneen merkitys kasvaa vaali vaalilta. Kirkkohallituksen
nyt ehdokkaille ja äänestäjille tarjoama vaalikone oli teknisesti liian vaikea. Vaikka vaalikoneen
tekijänä oli monta vaalikonetta tehnyt Zef, vaalikone koettiin vaikeaksi käyttää.
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Myös vaalikoneeseen liittyvässä viestinnässä oli ongelmia: linkit aiheuttivat ongelmia, kaikki
seurakunnat eivät olleet tietoisia omasta korjausten tekemiseen liittyvästä vastuustaan, aikataulut
ja määräajat muuttuivat.
Vaalikoneen käytettävyys oli myös ruotsinkielisille vaikea. Vaalikoneessa kielen valinta/vaihto oli
merkitty vain pienellä harmaalla kolmiolla ilman mitään sanallista selitystä. Vierityspalkkia oli
hankala löytää ja käyttää, ehdokkaille jäi epäselväksi, milloin he olivat antaneet kaikki
vaalikoneeseen tarvittavat tiedot.

Uutiset ja uutiskirjeet
Kevään mittaan Kyrklig tidningstjänst tuotti säästeliäästi ruotsinkielisiä uutisia seurakuntavaaleista.
Syksyllä kirjoitettiin sitäkin enemmän (20 kpl). Meltwater tekee uutisten läpimenoa koskevan
arvioinnin ja analyysin. Uutisia nostettiin usein Facebook-sivulle (Tro på det goda). Kyrklig
tidningstjänst julkaisi seuraavat uutiset [suluissa otsikko suomennettuna]:
Valdeltagandet i församlingsvalet fastställdes till 15,5 procent [Seurakuntien äänestysprosentiksi
vahvistettu 15,5 prosenttia] (14.11.2014)
I flera församlingar röstade unga över medeltalet [Useissa seurakunnissa nuorten
äänestysprosentti keskiarvoa korkeampi] (11.11.2014)
Preliminära valdeltagandet i församlingsvalet under 16 procent [Seurakuntavaalien alustava
äänestysprosentti alle 16 prosenttia] (10.11.2014 klo 00.18)
Preliminära valdeltagandet i församlingsvalet knappt 16 procent [Seurakuntavaalien alustava
äänestysprosentti vajaa 16 prosenttia] (9.11.2014 klo 23.02)
Rapporteringen från församlingsvalet 9-10.11.2014 [Raportointi seurakuntavaaleista 9.10.11.2014] (ilmoitus toimituksille klo 18.35)
Idag möjligt att rösta och påverka [Tänään mahdollisuus äänestää ja vaikuttaa] (9.11.2014 klo
10.24)
Sista chansen att rösta i församlingsvalet på söndag [Sunnuntaina viimeinen tilaisuus äänestää
seurakuntavaaleissa] (7.11.2014)
Kandidattestet visar nyanser i åsikter [Vaalikone tuo esiin mielipiteiden eroja] (6.11.2014)
Möjligt att förtidsrösta ännu på fredag [Vielä perjantaina mahdollista äänestää ennakkoon]
(30.10.2014)
Varierande start på förtidsröstningen [Ennakkoäänestys alkanut vaihtelevasti] (28.10.2014)
Förtidsröstningen i församlingsvalet inledd [Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi]
(27.10.2014)
Förhandsröstningen börjar på måndag [Ennakkoäänestys alkaa maanantaina] (24.10.2014)
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Surdegsrot, våfflor och levande musik på Goda handlingars torg [Taikinajuurta, vohveleita ja elävää
musiikkia Hyvän tekemisen torilla] (24.10.2014)
Iina Kuustonen betalar gärna kyrkoskatt [Iina Kuustonen maksaa mielellään kirkollisveroa]
(15.10.2014)
Kandidattestet avslöjar kandidaternas syn på kyrkan och prioriteringar [Vaalikone paljastaa
ehdokkaiden näkemykset kirkosta ja asioiden tärkeysjärjestyksen] (9.10.2014)
Elli Flén tror på det goda och lånar sitt ansikte till församlingsvalskampanjen [Elli Flén uskoo
hyvään ja antaa kasvonsa seurakuntavaalien kampanjan käyttöön] (8.10.2014)
Partierna mera öppet synliga än väckelserörelser i församlingsvalet [Puolueet herätysliikkeitä
näkyvämpiä seurakuntavaaleissa] (23.9.2014)
Över 19 000 kandidater i församlingsvalet [Yli 19 000 ehdokasta seurakuntavaaleissa] (21.9.2014)
Partiernas listor synligare i församlingsvalet [Puolueiden listat näkyvämpiä seurakuntavaaleissa]
(19.9.2014)
Jani Toivola är ett av ansiktena i höstens församlingsvalskampanj [Jani Toivola on yksi syksyn
seurakuntavaalikampanjan kasvoista] (5.9.2014)
Snart är det församlingsval – ställ upp som kandidat [Seurakuntavaalit lähestyvät – asetu ehdolle]
(2.9.2014)
Nästan 3 miljoner möten inom diakonin [Lähes 3 miljoonaa kohtaamista diakoniatyössä]
(22.4.2014)
Församlingsvalet.fi ska stöda kandidater [Församlingsvalet.fi tukee ehdokkaita] (28.3.2014)
Församlingsval i höst – andra gången unga får rösta [Seurakuntavaalit syksyllä – äänioikeus nuorilla
jo toista kertaa] (15.1.2014)
Kyrkomötet beslöt att församlingsvalet blir endagsval [Kirkolliskokous päätti että seurakuntavaalit
järjestetään yksipäiväisinä] (8.11.2013)
Församlingsvalet kan bli endagsval [Seurakuntavaaleista voi tulla yksipäiväiset] (31.10.2013)
Kyrkostyrelsen föreslår att församlingsvalet blir endagsval [Kirkkohallitus ehdottaa että
seurakuntavaalit järjestetään yksipäiväisinä vaaleina] (26.3.2013)

Uutiskirje oli seurakunnille hyödyllinen. Vaikka aluksi oli puhe ruotsinkielisestä tiivistelmästä,
käytännössä sisältö käännettiin kokonaan. Kaiken vaalien toimittamiseen liittyvän tiedon tuli olla
saatavilla kahdella kielellä. KRTK vastasi uutiskirjeen kääntämisestä ja KT hoiti teknisen ja graafisen
toteutuksen.
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Sosiaalinen media
Seurakuntavaaleista viestittiin myös sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivu Tro på det goda
onnistui hyvin. Sivusto työllisti, mutta työ oli tärkeää. Teemaan nivoutuvien sisältöjen luomista ja
jakamista pidettiin antoisana. Loppusyksystä sivustolla oli runsaat 500 tykkääjää.
Ryhmä Församlingsvalet i Borgå stift toimi sisäisenä keskustelufoorumina, ja vaalityössä mukana
oleville se oli tarpeellinen. Koska ryhmässä oli useita kokeneita ja asiantuntevia
luottamushenkilöitä, ihmiset saivat nopeasti vastauksia vaaleja koskeviin kysymyksiinsä.
Instagram-kampanja #tropådetgoda (kerro kirkossa tehtävästä työstä) koettiin myönteiseksi.
Kampanja, jossa pyydettiin kuvailemaan omaa toivekirkkoa, ei toiminut yhtä hyvin, ja sitä
käytettiin lähinnä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Viimeinen kampanja #jagröstar ei kantanut
edellisten tapaan.
Kirkon Twitter-tiliä ”Ev.lut.kyrkanFinland” käytettiin seurakuntavaaleista viestimiseen. Uutisia
tviitattiin ja jaettiin edelleen tunnuksilla #församlingsvalet ja #tropådetgoda. Esimerkiksi
seurakuntavaalien avauksesta, jossa arkkipiispa Kari Mäkinen ja pääministeri Alexander Stubb
keskustelivat, viestittiin pääasiassa Twitterin kautta. Ennen vaalipäivää tviitattiin myös
äänestyspaikkojen aukioloajoista.
Menestyksellisempi läsnäolo ja panostus sosiaaliseen mediaan olisivat vaatineet enemmän
resursseja.

Verkkosivut
Pääasiallisina verkkosivuina käytettiin sekä Sacrista- että forsamlingsvalet.fi-sivustoja, kuitenkin
niin että ensimainitun sisältö oli suunnattu seurakunnille kun taas jälkimmäinen oli yleiseen
tiedottamiseen. Sacrista-sivujen rakenteen olisi pitänyt olla sama kuin vastaavassa
suomenkielisessä. Nyt tasoja oli tarpeettoman monta, mikä vaaransi ajankohtaisen ja oikean
tiedon nopean löytymisen.
Forsamlingsvalet.fi-sivustoa koskevat kokemukset olivat vaihtelevia. Graafinen ulkoasu ja selkeät
otsikot saavat kiitosta, mutta päivitysten tekeminen koettiin uudesta tekniikasta huolimatta
hankalaksi. Vaalien äänestyspaikkojen layout oli huono, samoin kuin viestintään käytettävät
tulosteet. Yhtenä puutteena oli se, että tulossivujen otsikot ja url-osoitteet muuttuivat
loppuvaiheessa. Koska nyt tiedetään, miten sivuja olisi hyvä kehittää, tulisi asiasta tehdä
perusteellinen arviointi raportteineen.

Hyvän tekemisen tori
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Hyvän tekemisen tori oli hyvä idea, samoin kuin KRTK:n Porvoon hiippakuntakiertue. Tori aktivoi
seurakuntia ja toi näkyvyyttä paikallismediassa. Koimme mielekkääksi, että saatoimme
yhteistyössä kirkollisten järjestöjen (Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu) tukea
seurakuntia konkreettisella tavalla. Myös RKP:n puoluekokoukseen ja SuomiAreenaan
osallistuminen oli motivoivaa ja onnistunut satsaus.

Muuta
Vaalityössä havaittiin suuria eroja siinä, miten seurakunnat tulkitsevat seurakuntavaaleissa
ehdokkaina olevien vaalikaranteenin tarpeen. Joissakin seurakunnissa suhtaudutaan rajoittavasti
ehdokkaiden osallistumiseen seurakunnan tilaisuuksiin äänestysaikana, kun toisaalla ei ole
minkäänlaista vaalikaranteenia. Kirkkohallitus voisi helpottaa paikallista päätöksentekoa antamalla
seurakunnille suosituksia, miten vaalikaranteenia tulisi soveltaa tai olla soveltamatta.

Palautetta seurakunnista
Pian vaalien jälkeen KRTK kehotti seurakuntia arvioimaan vaaleja ja lähettämään palautetta
KRTK:lle/Lucas Snellmanille. Kehotus julkaistiin Sacrista-sivustolla, iKyrkan-uutiskirjeessä ja eri
Facebook-ryhmissä. Tammisaaren, Vantaan, Vaasan ja Länsi-Turunmaan ruotsalaiset seurakunnat
vastasivat 5.12. mennessä. Seurakuntien arvioinneista (laajemmat raportit saatavana KRTK:sta)
voidaan nostaa esiin seuraavat asiat:
1. Kirkon vaalijärjestyksen muutos loi haasteita. Erityistä epäselvyyttä aiheutti
äänioikeutettujen luettelon vahvistaminen ja se, mitä muutoksia voi tehdä. Ei ollut hyvä,
että oli monia poikkeuksia ja eroavuuksia paikkakunnalta toiselle muuttamisen suhteen;
seurakunnan jäsen ei voi äänestää siinä seurakunnassa, johon on muuttanut 15.8. jälkeen,
mutta kuitenkin seurakunnan jäseneksi ennen 24.10. (2014) liittynyt saa äänioikeuden siinä
seurakunnassa, johon hän kuuluu ko. päivänä.
2. Tieto, jonka mukaan vaalipäivänä ei voi olla useampia äänestyspaikkoja käytössä,
seurakunta on jaettu äänestysalueisiin. Ensin ei pitänyt olla mahdollista, mutta
myöhemmin asia olikin järjestettävissä. Asiaa ei ollut ajateltu loppuun asti alun alkaen, ja
se johti ongelmiin paikallistasolla.
3. Vaalikirje oli hyvä käytäntö. Vaikka oli siinäkin parantamisen varaa: ruotsinkieli ei ollut
moitteetonta, verkko-osoite oli väärin (forsamlingsval.fi) ja eri äänestysalueilla oli
äänioikeutetuille ilmoitettu eri seurakunta (toisille nykyinen seurakunta, toisille uusi
seurakunta).
4. Kevään tiedotustilaisuuksissa olisi voinut painottaa muutoksia ja uusia asioita. Muun
muassa sitä, että on tärkeää ilmoittaa äänioikeutettujen määrä ääniluettelon lopullisen
vahvistamisen jälkeen.
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5. Seurakunnissa on liian vähän vaalien toimittamista koskevaa asiantuntemusta ja hallintoosaaminen on heikkoa. Seurakuntaneuvosto on seurakunnan ylin päättävä elin, ei mikään
”tietopankki”.
6. Uutiskirje sisälsi sellaisia pakollisia toimenpiteitä, jotka oikeastaan olisivat kuuluneet
Kirkkohallituksen kiertokirjeeseen.
7. Kirkkohallituksen laatima ehdokkaan ”suostumus ja vakuutus” -kaavake täytyy
ehdottomasti muotoilla samalla tavalla kuin sähköinen lomake, jonka seurakunnat
täyttävät Valas-järjestelmässä (vrt. kielto tietojen luovuttamisesta markkinointiin).
8. Vaalipäivän myöhentäminen olisi eduksi ehdokasasettelulle.
9. Ennakkoäänet saisivat mielellään näkyä verkossa heti kello 20 jälkeen.
10. Ongelmia/epäselvyyksiä ääniluettelon tulostuksessa Kirjuri-järjestelmästä.
11. Seurakuntavaalit ovat jokaisen yksittäisen seurakunnan asia. Kirkkohallitus saattaa tehdä
karhunpalveluksen seurakunnille ottamalla kovin aktiivisen ja näkyvän otteen vaaleihin.
12. Isänpäivä ei ole paras vaalipäivä. Tältä osin lakia olisi muutettava. Seurakuntavaalit
voitaisiin pitää marraskuun kolmantena sunnuntaina isänpäivän sijaan. Vaalipäivän siirto
mahdollistaisi myös ehdokaslistojen jättämisajan myöhentämisen.
13. Erittäin myönteinen piirre uutiskirjeessä oli, että siinä oli kaikki olennainen tieto ruotsiksi
yhdessä suomenkielisten tietojen kanssa. Kirkkohallitus on nyt osoittanut, että tiedot
voidaan julkaista samanaikaisesti sekä ruotsiksi että suomeksi, ja toivomme että näin
toimitaan myös jatkossa.
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Liite 12: Jälkimittaus – Äänestyskampanja, Mediatoimisto Virta
Liite 13: Meltwaterin medianäkyvyyden analyysi 1.9.–30.11.2014

Liitteet löytyvät osoitteesta: http://sakasti.evl.fi/seurakuntavaalit
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