
PUOLUEEN EHDOKKAAN 
SUOSTUMUS JA VAKUUTUSALUEVAALIT 2022

EHDOKAS- JA LUOTTAMUSHENKILÖSOPIMUS

Tämän sopimuksen osapuolina ovat puoluetta alueella edustava kokoomuksen piirĳärjestö,
ry, ja sopimuksen allekirjoittanut henkilö, joka

antaa suostumuksensa ehdokkaaksi aluevaaleissa      .      .2022   ja alueellisten luottamustoimien
vastaanottamiseen, sitoutuu toimimaan Kokoomuksen periaatteiden toteuttamiseksi yhteistyössä puolueyhteisön ja
aluevaltuustoryhmän kanssa sekä kuulumaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmään tai muun

sitoutuu noudattamaan ehdokkaan vaalilupausta ja perehtymään puolueen voimassa oleviin ohjelmiin ja keskeisiin
päätöksiin sekä noudattamaan niitä. Näiden toimittamisesta vastaa ehdokkaaksi nimennyt alueen piirĳärjestö,

sitoutuu noudattamaan alueella tehtävässä politiikassa ja siihen liittyvässä tiedotus- ja muussa toiminnassa hyviä tapoja ja 
välttämään puoluetta tai sen ehdokkaita ja luottamushenkilöitä vahingoittavaa toimintaa,

sitoutuu selvittämään luottamustehtävän hoitamiseen vaikuttavat sidonnaisuutensa ja vaalirahoituksensa

valtuuttaa alueen/kunnan/kuntayhtymän/säätiön/osakeyhtiön pidättämään saamistaan kokous- ja vuosipalkkioista
luottamushenkilömaksua % palkkion bruttosummasta. Alueellisten kokouspalkkioiden, kuntayhtymien ja
muiden alueellisten yhteisöjen kokouspalkkioiden maksun suuruuden päättää ja sen perii piirĳärjestö, jonka
jonka alueella luottamushenkilö asuu.
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Puolue Hyvinvointialue

Suku- ja etunimet (sukunimi ensin, puhuttelunimi alleviivaten)

Arvo, ammatti tai toimi (enintään kaksi ilmaisua)

Postiosoite (osoite, paikkakunta, postinumero)

Kotikunta

Sähköpostiosoite

Suomi
Muu, mikä?

Henkilötunnus

Kansallinen Kokoomus r.p.

Ammattijärjestö

Eniten käyttämäsi some-kanavat. 
Esim. Twitter: @mattimeikalainen tai www.facebook.com/mattimeikalainen

Yrittäjä

Luottamushenkilömaksua saavan piirijärjestön nimi Piirijärjestön tilinumero

Suostun Kansallinen Kokoomus r.p.:n ehdokkaaksi hyvinvointialueella
ja ottamaan vastaan valtuutetun toimen sekä vakuutan, etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Paikka ja päiväys

Ehdokkaan allekirjoitus

Kotisivut (www-osoite)

Puhelinnumero

Äidinkieli

Ruotsi

luottamuselimen Kokoomuksen ryhmään,



ALUEVAALIT 2022
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.

ALUEVAALIEN VAALILUPAUS

Alueeni asukkailla on oikeus vaatia, että luottamushenkilöinä palvelen ja kuuntelen kansalaisia, toimin 
moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla ja parannan kaikessa toiminnassani luottamusta 
politiikkaa kohtaan. 
Tavoitteeni yhdessä muiden ehdokkaiden kanssa on kerätä ääniä kokoomuksen ehdokaslistalle varmis-
taakseni parhaan mahdollisen vaalituloksen ja mahdollisimman monen kokoomuslaisen valtuutetun 
valinnan.
Noudatan ehdokkaan suostumusta ja vakuutusta, tätä vaalilupausta, kampanjaoppaan ohjeita, puolu-
een voimassa olevia ohjelmia ja keskeisiä päätöksiä ja sitoudumme toimimaan seuraavasti:

Minä aluevaaliehdokkaana sitoudun vaalityössäni, valtuutetun työssäni ja muissa
luottamustehtävissäni yhteistyöhön Kokoomus rp:n, sen piirĳärjestöjen ja paikallisyhdistysten 
kanssa. Tämä koskee kaikkea järjestötyötä ja ryhmätyöskentelyä aluevaltuustossa. Edellytän 
tukiryhmäni jäsenten toimivan samalla tavalla.

En arvostele kokoomuksen muita ehdokkaita tai toimi heitä vastaan. Noudatan kaikessa 
vaalikampanjoinnissa Suomen lakia, hyviä tapoja sekä puoluesihteerin, piirin toiminnanjohtajan tai 
muun vaaleista alueella vastaavan toimihenkilön ohjeita. Sitoudun noudattamaan puolueen eettistä 
ohjeistusta ja puolueen viestinnästä annettuja ohjeita. 

Suosin yhteisesiintymisiä ja mahdollista yhteismainontaa. Vastaan omasta osuudestani yhteisiin 
menoihin ja henkilökohtaisesta mainonnasta aiheutuneista kuluista. Sitoudun käyttämään 
vaalimainonnassani puolueen kampanjatunnuksia ja Kokoomuksen nimeä sekä noudattamaan 
mainonnasta annettuja muita puolueen ohjeita sekä lain määräyksiä.

Käytän vaalikampanjassa ja päätöksenteon tukena asiantuntĳoita ja osaajia. Kehitän omaa 
asiantuntemustani ja osaamistani osallistumalla puoleen kampanjointikoulutukseen.

Pidän yhteystietoni ajan tasalla jäsenrekisterissä puolueen viestintää varten ja suostun, että 
ehdokastietojani luovutetaan ulkopuoliselle taholle vaalikoneiden tunnistautumiseen tarvittavien 
tietojen osalta.

Julkistan sellaiset taloudelliset ja erilaisiin intressitahoihin liittyvät sitoumukset, joilla voi olla 
merkitystä päätöksenteossa.

Vakuutan, että olen kertonut taustoistani rehellisesti. Olen kertonut myös, onko minut aikaisemmin 
tuomittu rikoksesta tai olenko parhaillaan syytettynä tai poliisitutkinnan kohteena rikosasiassa. 
(Tietoa ei kirjata.) Olen tuonut esiin mahdollisen aiemman, selkeästi kokoomuksen arvojen vastaisen 
toiminnan. Ymmärrän, että mahdolliset rikokseni, tuomioni, tutkintani ja mahdollinen selkeästi 
kokoomuksen arvojen vastainen toiminta, saattavat nousta julkiseen keskusteluun median tai 
sosiaalisen median kautta.

Noudatan lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta, käytän vaalien rahoituksessa vain laillisia tapoja sekä 
toimin yhteistyössä piirĳärjestön, paikallisyhdistyksen ja mahdollisen tukiyhdistyksen kanssa. Toimin 
vaalirahoituksessakin avoimesti ja läpinäkyvästi sekä annan vaalirahoituksestani lain mukaiset 
ilmoitukset määräajassa. Suosin ennakkoilmoituksen tekemistä.

Sitoudun luopumaan kokoomuksen mandaatilla saaduista luottamushenkilöpaikoista, mikäli siirryn 
toiseen ryhmään kesken valtuustokauden.

Toimin suvaitsevasti vähemmistöjä kohtaan.

Sitoudun ilmoittamaan näistä pelisäännöistä tukiryhmäni jäsenille ja huolehdin, että he toimivat 
pelisääntöjen mukaisesti ja kannustan tukiryhmäläisiäni mukaan kokoomuksen toimintaan.

Kuuntelen. Omat ajatukseni ovat minulle jo tuttuja. Vain kuuntelemalla tiedän, mitä myös muut 
ajattelevat.
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