
Esitys Piraattipuolueen ehdokkaaksi 2022 aluevaaleihin

Mikäli haluat pyrkiä Piraattipuolue r. p.:n ehdokkaaksi vuoden 2022 aluevaaleissa, täytä tämä 
lomake ja palauta toiselta sivulta löytyvän ohjeen mukaan. Sinuun otetaan yhteyttä, kun 
ehdokasesitys on käsitelty.

Ehdokkaaksi esitettävä

Sukunimi: _____________________________________

Kaikki etunimet: _____________________________________

Ehdokkuudesta
Ehdokas sitoutuu edistämään Piraattipuolueen vaaliohjelmassa olevia tavoitteita sekä toimimaan 
puolueen periaateohjelman mukaisesti. Vaali- tai puolueohjelmaa voidaan muuttaa vielä ennen 
vaaleja. Puolue voi tehdä vaaliliittoja muiden puolueiden kanssa.

Ehdokasesityksen peruuttaminen
Ehdokkaaksi pyrkivä voi peruuttaa esityksen ilmoittamalla kirjallisesti piiriyhdistyksen hallitukselle, 
ettei haluakaan olla ehdokkaana. Ehdokkaaksi pyrkivä voi perua ehdokkuutensa myös sen jälkeen, 
kun piiriyhdistys on tehnyt päätöksen ehdokasasettelusta.

Haluan ehdokkaaksi _____________________________ vaalipiirin 

__________________________  hyvinvointialueelle, jossa on asuinkuntani* sijaitsee.

Ehdokkaaksi pyrkivän vakuutus ja allekirjoitus
Suostun Piraattipuolue r. p.:n ehdokkaaksi vuoden 2022 aluevaaleissa ja vakuutan olevani 
vaalikelpoinen* kyseisissä vaaleissa. En ole ehdokkaana minkään muun puolueen tai ryhmittymän 
listalla. Suostun myös selvittämään piiri- ja/tai puoluehallitukselle mahdollisen rikostaustani sekä 
muut ehdokkuuden kannalta tärkeät seikat. 

Vaalien jälkeen
Mikäli tulen valituksi aluevaltuustoon tai muihin luottamustehtäviin, suostun maksamaan 
palkkioistani luottamustoimimaksun piiriyhdistykselle/puolueelle.

Allekirjoitus: _____________________________________

*) Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi aluevaaleissa on henkilö, 1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas (jonka kotikunta kuuluu kyseiseen 
hyvinvointialueeseen), 2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoisuuden 
rajoituksista säädetään hyvinvointialuelain 77 §:ssä.

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö,
joka on a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva 
kunta; tai b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta 
Suomessa kahden vuoden ajan; tai c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen 
hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on 
kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.
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Ehdokkaaksi esittäjän vakuutus, allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan olevani Piraattipuolueen _____________________________n piiriyhdistyksen jäsen* ja 
esitän ensimmäisellä sivulla mainittua henkilöä Piraattipuolueen ehdokkaaksi vuoden 2022 
aluevaaleihin kyseiselle hyvinvointialueelle.

Esittäjän allekirjoitus: _____________________________________

Esittäjän nimenselvennys: _____________________________________
*) Esittäjän tulee olla jäsen siinä piiriyhdistyksessä, jonka alueen hyvinvointialueen vaaleihin esitetään ensimmäisellä sivulla mainittua 
henkilöä.

_______________________________________________________________________________

Ehdokasesityksen palautusohje

Ehdokasesitys palautetaan allekirjoitettuna sen vaalipiirin 
piiriyhdistykselle, jonka ehdokkaaksi henkilöä esitetään 
asetettavaksi. Ehdokasesitys tulee lähettää ilmoitettuun 
osoitteeseen tai antaa piiriyhdistyksen hallituksen jäsenelle 
henkilökohtaisesti.

2 (2)


