
Esitys Piraa
puolueen ehdokkaaksi 

2019 eduskuntavaaleihin

Mikäli haluat pyrkiä Piraa�puolue r. p.:n ehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, täytä 

tämä lomake ja palauta jälkimmäiseltä sivulta löytyvän ohjeen mukaan. Sinuun otetaan yhtey!ä, 

kun ehdokasesitys on käsitelty.

Huom! Jos olet täy!änyt ilmoi!autumislomakkeen piraa�puolue.fi/ehdokkaaksi, rii!ää e!ä täytät

tämän lomakkeen ensimmäisen sivun ja sinua ehdokkaaksi esi!ävä täy!ää oman osionsa toiselta 

sivulta. Jos et ole täy!änyt ne�lomake!a, täytä myös toinen sivu osaltasi tästä lomakkeesta.

Ehdokkaaksi esite�ävä

Sukunimi: _____________________________________

Kaikki etunimet: _____________________________________

Ehdokkuudesta

Ehdokas sitoutuu edistämään Piraa�puolueen vaaliohjelmassa olevia tavoi!eita sekä toimimaan 

puolueen periaateohjelman mukaises*. Vaali- tai puolueohjelmaa voidaan muu!aa vielä ennen 

vaaleja.

Ehdokasesityksen peruu�aminen

Ehdokkaaksi pyrkivä voi peruu!aa esityksen ilmoi!amalla kirjallises* piiriyhdistyksen hallitukselle, 

e!ei haluakaan olla ehdokkaana. Ehdokkaaksi pyrkivä voi perua ehdokkuutensa myös sen jälkeen, 

kun piiriyhdistys on tehnyt päätöksen ehdokasase!elusta.

Haluan ehdokkaaksi _____________________________ vaalipiiriin kuntaan.

Ehdokkaaksi pyrkivän vakuutus ja allekirjoitus

Suostun Piraa�puolue r. p.:n ehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vakuutan olevani 

vaalikelpoinen* kyseisissä vaaleissa. Suostun myös selvi!ämään piiri- ja/tai puoluehallitukselle 

mahdollisen rikostaustani sekä muut ehdokkuuden kannalta tärkeät seikat.

Allekirjoitus: _____________________________________

*) Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. 
Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä. Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla seuraavat korkeat 
virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden 
jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan. Vaalikelpoisuus on 
eduskuntavaaleissa riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa vaalipiirissä, 
kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä. 

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18
vuotta. 
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Ehdokkaaksi esi�äjän vakuutus, allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan olevani Piraa�puolueen _____________________________ piiriyhdistyksen jäsen* ja 

esitän ensimmäisellä sivulla maini!ua henkilöä Piraa�puolueen ehdokkaaksi vuoden 2019 

eduskuntavaaleihin.

Esi!äjän allekirjoitus: _____________________________________

Esi!äjän nimenselvennys: _____________________________________

*) Esittäjän tulee olla jäsen siinä piiriyhdistyksessä, jonka alueen vaalipiirin ehdokkaaksi esitetään ensimmäisellä sivulla mainittua 
henkilöä.

_______________________________________________________________________________

Ehdokasesityksen palautusohje

Ehdokasesitys palautetaan allekirjoite!una sen vaalipiirin piiriyhdistykselle, jonka ehdokkaaksi 

henkilöä esitetään asete!avaksi. Ehdokasesitys tulee lähe!ää ilmoite!uun osoi!eeseen kyseisen 

vaalipiirin piiriyhdistykselle tai antaa piiriyhdistyksen hallituksen jäsenelle henkilökohtaises*.

_______________________________________________________________________________

Ehdokkaaksi esite�ävän  etoja

TÄTÄ OSIOTA EI TARVITSE TÄYTTÄÄ, JOS OLET TÄYTTÄNYT NETTILOMAKKEEN

pakolliset merki!y tähdellä *

Puhu!elunimi, jos muu kuin ensimmäinen etunimi: _____________________________________

Nimimerkki, jos on: _____________________________________

Henkilötunnus*: _____________________________________

Arvo, amma� tai toimi (enintään kahdella ilmaisulla)*: 

_________________________________________________________

Ko*kunta*:_____________________

Osoite, pos*numero ja -toimipaikka: _______________________________________________

___________________________________________________

Puhelinnumero*: _____________________________________

Sähköpos*osoite*: _____________________________________

Ko*sivun / blogin / yms. osoi!eet: __________________________________________________

______________________________________________________________________________

Olen jäsen seuraavissa yhdistyksissä*:

[  ] Piraa�puolue

[  ] Jokin Piraa�puolueen piiriyhdistyksistä

[  ] Piraa�nuoret

[  ] En ole minkään em. yhdistyksen jäsen

[  ] Aion jä!ää jäsenhakemuksen johonkin em. 

yhdistyksistä
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