Seurakuntavaaliehdokkaista tiedottaminen
Luottamustoimi seurakunnassa on julkinen tehtävä. Myös luottamustoimeen pyrkiminen lähtee tästä periaatteesta. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja, kun ne on toimitettu vaaliviranomaiselle. Jokaisella on
oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta siltä osin, kuin se on julkinen. Jos media
tai muu taho pyytää seurakunnalta ehdokastietoja, tiedot tulee lähtökohtaisesti antaa.
Tietojen pyytäjän tulee yksilöidä, mitä tietoja hän haluaa, mutta perusteluja ei tarvitse esittää.
Seurakuntavaalien erityispiirteenä on seurakuntalähtöisyys ehdokaskampanjoinnissa.
Valitsijayhdistykset eivät ole ottaneet samanlaista aktiivista roolia ehdokaskampanjoinnissa, kuten puolueilla on kuntavaaleissa ja valtiollisissa vaaleissa. Näin ollen seurakunnat ovat itse joutuneet ottamaan vastuuta ehdokkaiden markkinoinnista, vaikka
ne toimivat samalla myös vaaliviranomaisina. Tilanne aiheuttaa eräänlaisen jännitteen
vaaliviranomaisen tehtävien ja toisaalta markkinoinnin edellyttämien toimenpiteiden
välillä.
Kirkon vaalilainsäädännössä säädetään niistä toimenpiteistä, jotka kuuluvat vaalien
lakisääteiseen tiedottamiseen. Vaalilautakunnat laativat 3.10.2022 kokouksessaan hyväksytyistä ehdokaslistoista ehdokaslistojen yhdistelmän. Tähän yhdistelmään otetaan
kaikkien vaaleissa ehdokkaana olevien tiedot. Ehdokaslistojen yhdistelmästä kuulutetaan ja kuulutuksesta ilmoitetaan lehdessä. Ehdokaslistojen yhdistelmä laitetaan seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30.10.2022 Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä myös äänestyspaikoissa, äänestyspaikkojen odotustiloissa ja äänestyskopeissa. Lakisääteisen tiedottamisen lisäksi seurakunnat voivat itse harkita, miten viestivät ja tiedottavat vaaleista. Vaaliviranomaisena seurakunnan tulee kuitenkin kohdella ehdokkaita tasapuolisesti. Tämä periaate tulee ottaa huomioon ehdokkaita markkinoitaessa.
Vaaleissa on käytössä ehdokkaan suostumus ja vakuutus -lomake, jolla Seurakuntavaaleissa vuonna 2022 ehdokkaana oleva henkilö antaa suostumuksensa tietojensa
tallentamiseen Seurakuntavaalien laskentajärjestelmän ehdokasrekisteriin.

Rekisteriseloste löytyy info.seurakuntavaalit.fi-sivulta. Tallennettuja tietoja käsitellään
vaalien toimittamista ja tuloksen laskemista varten.
Seurakuntavaalien ehdokkaiden henkilötietoja käsitellään seurakuntavaalien toimittamisen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisen, vaaleista viestimisen ja tuloksen laskemisen yhteydessä. Tietoja käytetään äänioikeutettujen vaalikirjelähetyksessä sekä
kirkon yhteisillä vaalisivuilla www.seurakuntavaalit.fi ja muussa seurakuntien viestinnässä. Tietoja käytetään myös vaalikonekirjautumiseen, median yhteydenottoihin vastaamiseen sekä tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin. Ehdokkaan yhteystiedot voidaan
luovuttaa medialle seurakuntavaaleista tiedottamista varten, mikäli ehdokas antaa tähän nimenomaisen suostumuksensa. Yhteystietojen luovutuksen voi myös kieltää ehdokkaan suostumus ja vakuutus-lomakkeella. Suostumus tai kieltäminen koskee vain
yhteystietojen antamista ja tilanteita, joissa tietoja ei pyydetä julkisuuslain nojalla.
Yhteystietojen luovutuksen kieltäminen ei siis estä tietoja haluavia saamasta tietoja
julkisista asiakirjoista.

