
PUOLUEEN EHDOKKAAN 
SUOSTUMUS JA VAKUUTUSKUNTAVAALIT 2021

EHDOKAS- JA LUOTTAMUSHENKILÖSOPIMUS

Tämän sopimuksen osapuolina ovat puolue�a paikkakunnalla edustava kokoomuksen paikallisyhdistys
ry, ja sopimuksen allekirjoi�anut henkilö, joka

antaa suostumuksensa ehdokkaaksi kuntavaaleissa 18.04.2021 ja kunnallisten luo�amustoimien vastaano�amiseen, sitoutuu
toimimaan kokoomuksen periaa�eiden toteu�amiseksi yhteistyössä puolueyhteisön ja valtuustoryhmän kanssa sekä
kuulumaan kokoomuksen valtuustoryhmään tai muun luo�amuselimen kokoomuksen ryhmään,

sitoutuu nouda�amaan ehdokkaan vaalilupausta ja perehtymään puolueen voimassa oleviin ohjelmiin ja keskeisiin päätöksiin
sekä nouda�amaan niitä. Näiden toimi�amisesta vastaavat yhdessä ehdokkaaksi nimennyt yhdistys ja alueen piirĳärjestö
(ehdokkaan vaalilupaus on paine�u itsejäljentävän lomakkeen kääntöpuolelle),

sitoutuu nouda�amaan kunnallispolitiikassa ja siihen lii�yvässä tiedotus- ja muussa toiminnassa hyviä tapoja ja väl�ämään
puolue�a tai sen ehdokkaita ja luo�amushenkilöitä vahingoi�avaa toimintaa,

sitoutuu selvi�ämään luo�amustehtävän hoitamiseen vaiku�avat sidonnaisuutensa ja vaalirahoituksensa ja

valtuu�aa kunnan/kuntayhtymän/säätiön/osakeyhtiön/yhdistyksen pidä�ämään saamistaan kokous- ja vuosipalkkioista
luo�amushenkilömaksua % palkkion bru�osummasta. Kunnallisista kokouspalkkioista sen perii paikallinen
yhdistys. Kuntayhtymien ja muiden alueellisten yhteisöjen kokouspalkkioista maksun suuruuden pää�ää ja perii piirĳärjestö,
jonka alueella luo�amushenkilö asuu.

Itsejäljentävä lomake: Valkoinen kappale kunnan keskusvaalilautakunnalle, sininen yhdistykselle, keltainen piirijärjestölle ja punainen ehdokkaalle. 
Tuloste�u lomake: Kunnan vaalipäällikkö huolehtii kopiot em. tahoille. Alkuperäinen toimitetaan keskusvaalilautakunnalle. 
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Puolue Kunta

Suku- ja etunimet (sukunimi ensin, puhu�elunimi alleviivaten)

Arvo, amma�i tai toimi (enintään kaksi ilmaisua)

Postiosoite (osoite, paikkakunta, postinumero)

Ruotsinkielinen ti�eli*

Sähköpostiosoite

Suomi
Muu, mikä?

Henkilötunnus

Kansallinen Kokoomus r.p.

Amma�ijärjestö

Eniten käy�ämäsi some-kanavat. 
Esim. Twi�er: @ma�imeikalainen tai www.facebook.com/ma�imeikalainen

Yri�äjä

Rekisteröitynyt 
ruotsinkieliseksi

Luo�amushenkilömaksua saavan yhdistyksen nimi Yhdistyksen tilinumero

Luo�amushenkilömaksua saavan piirijärjestön nimi Piirijärjestön tilinumero

Suostun Kansallinen Kokoomus r.p.:n ehdokkaaksi kunnassa/kaupungissa
ja o�amaan vastaan valtuutetun toimen sekä vakuutan, e�en näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Paikka ja päiväys

Ehdokkaan allekirjoitus

Kotisivut (www-osoite)

Puhelinnumero
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Äidinkieli

Ruotsi

Kotka

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö ry

Kaakkois-Suomen Kokoomus ry FI19 1072 3000 0541 27

FI04 2024 1800 0063 93

Kotkan



KUNTAVAALIT 2021
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.

Puoluehallitus 11.5.2019

KUNTAVAALIEN VAALILUPAUS

Kuntalaisilla on oikeus vaatia, e�ä luo�amushenkilöinä palvelemme ja kuuntelemme kansalaisia, 
toimimme moraalisesti ja ee�isesti hyväksy�ävällä tavalla ja parannamme kaikessa toiminnassam-
me luo�amusta politiikkaa kohtaan. 

Yhteinen tavoi�eemme on kerätä ääniä kokoomuksen ehdokaslistalle varmistaaksemme parhaan 
mahdollisen vaalituloksen ja mahdollisimman monen kokoomuslaisen valtuutetun valinnan. 

Noudatamme ehdokkaan suostumusta ja vakuutusta, tätä vaalilupausta, kampanjaoppaan ohjeita, 
puolueen voimassa olevia ohjelmia ja keskeisiä päätöksiä ja sitoudumme toimimaan seuraavasti: 

Me kuntavaaliehdokkaat sitoudumme vaalityössämme, valtuutetun työssämme ja muissa luo�amus-
tehtävissämme yhteistyöhön Kokoomus rp:n, sen piirĳärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa. 
Tämä koskee kaikkea järjestötyötä ja ryhmätyöskentelyä valtuustossa. 
Edellytämme tukiryhmiemme jäsenten toimivan samalla tavalla. 

Emme arvostele kokoomuksen muita ehdokkaita tai toimi heitä vastaan. Noudatamme kaikessa 
vaalikampanjoinnissa hyviä tapoja sekä puoluesihteerin, kunnan vaalipäällikön ja piirin 
toiminnanjohtajan ohjeita. 

Suosimme yhteisesiintymisiä ja mahdollista yhteismainontaa. Vastaamme omista osuuksistamme 
yhteisiin menoihin ja henkilökohtaisesta mainonnasta aiheutuneista kuluista. Sitoudumme käy�ä-
mään vaalimainonnassamme puolueen kampanjatunnuksia ja Kokoomuksen nimeä sekä nouda�a-
maan mainonnasta anne�uja muita puolueen ohjeita sekä lain määräyksiä. 

Käytämme vaalikampanjassa ja päätöksenteon tukena asiantuntĳoita ja osaajia. Kehitämme omaa 
asiantuntemustamme ja osaamistamme osallistumalla puoleen kampanjointikoulutukseen. 

Pidämme yhteystietomme ajan tasalla jäsenrekisterissä puolueen viestintää varten ja suostumme, 
e�ä ehdokastietojamme luovutetaan ulkopuoliselle taholle vaalikoneiden tunnistautumiseen tarvi�a-
vien tietojen osalta.

Julkistamme sellaiset taloudelliset ja erilaisiin intressitahoihin lii�yvät sitoumukset,
joilla voi olla merkitystä päätöksenteossa. 

Olemme kertoneet kaikki ehdokkuuteen oleellisesti vaiku�avat seikat ennen ehdokkaaksi ase�umista. 

Vaalirahoituksessa noudatamme lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta, käytämme vaalien rahoituk-
sessa vain laillisia tapoja sekä toimimme yhteistyössä paikallisyhdistyksen ja mahdollisen tukiyhdis-
tyksen kanssa. Toimimme vaalirahoituksessakin avoimesti ja läpinäkyvästi sekä annamme vaalira-
hoituksestamme lain mukaiset ilmoitukset määräajassa. Suosimme ennakkoilmoituksen tekemistä. 

Sitoudumme luopumaan kokoomuksen mandaatilla saaduista luo�amushenkilöpaikoista, 
mikäli siirrymme toiseen ryhmään kesken valtuustokauden. 

Toimimme suvaitsevasti vähemmistöjä kohtaan. 

Sitoudumme ilmoi�amaan näistä pelisäännöistä tukiryhmämme jäsenille ja huolehdimme, e�ä he 
toimivat pelisääntöjen mukaisesti ja kannustamme tukiryhmäläisiämme mukaan kokoomuksen 
toimintaan. 

Kuuntelemme. Omat ajatuksemme ovat meille jo tu�uja. Vain kuuntelemalla tiedämme, 
mitä myös muut aja�elevat. 
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