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OHJE

Piraattipuolue r.p.:n piiriyhdistyksille

Ehdokasasettelun järjestäminen Piraattipuolueen 
piiriyhdistyksissä
Tämä ohje on tarkoitettu Piraattipuoluen piiriyhdistyksille vuoden 2011 eduskuntavaalien 
ehdokasasettelua varten.

Liitteet:
– Esitys Piraattipuolueen ehdokkaaksi vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
– Piiriyhdistyksen ehdokasilmoitus puoluehallitukselle

Ohjeet viralliseen ehdokasasetteluprosessiin:

1. Piiriyhdistyksen hallitus päättää kokouksessaan, että piiriyhdistys alkaa vastaanottaa 
ehdokasesityksiä ja julkaisee tiedot siitä, mihin osoitteeseen ja mihin päivämäärään mennessä 
ehdokasesitys pitää palauttaa.

• Teknisesti ottaen ehdokasesitykset ovat esityksiä jäsenäänestystä varten. Jos ehdokkaita tulee 
enintään se määrä, joka kyseisestä vaalipiiristä voidaan asettaa ehdokkaaksi, jäsenäänestystä 
ei tarvitse järjestää.

• Päivämäärän, johon mennessä ehdokasesitys on palautettava, tulee olla sellainen, että 
ehdokkaista päättävä kokous kutsutaan koolle vasta sen jälkeen. Aikaa ehdokasesitysten 
antamiselle tulee olla riittävästi, eli mielellään ainakin kuukausi. Ajan ei tarvitse kuitenkaan olla 
erityisen pitkä, koska puoluehallitus voi täydentää ehdokaslistaa jälkeenpäin (ks. kohta 5.)

• Osoitteen, johon ehdokasesitys pitää palauttaa, tulee olla kullakin piiriyhdistyksellä oma (ei 
käytetä puolueen osoitetta).

• Ehdokasesityksen voi palauttaa myös henkilökohtaisesti piiriyhdistyksen hallituksen jäsenelle. 
Tämä tulee mainita piiriyhdistyksen julkaisemassa ohjeessa.

• Tieto hallituksen päätöksestä ja palautusohjeet sekä linkki ehdokasesityslomakkeeseen on 
lähetettävä kaikille piiriyhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja lisättävä näkyville 
piiryhdistyksen verkkosivuille.

• Valmis ehdokasesityslomake on tämän ohjeen liitteenä. Kaikki piiriyhdistykset käyttävät 
samaa lomaketta.

2. Ehdokashalukkaat lähettävät ehdokasesitykset ilmoitettuun osoitteeseen, ilmoitettuun 
ajankohtaan mennessä.

• Ehdokasilmoittautumisiksi hyväksytään vain ne, joissa on kaikki tiedot merkitty oikein, ja joissa 
on ehdokkaan ja esittäjän allekirjoitukset.

• Ehdokas ei voi esittää itse itseään, vaikka olisikin sen piiriyhdistyksen jäsen, jonka ehdokkaaksi 
haluaa.
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• Ehdokas voi perua ehdokkuutensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti piiriyhdistyksen hallitukselle. 
Ehdokkuutensa voi perua milloin tahansa, myös sen jälkeen kun piiriyhdistys on jo tehnyt 
päätöksen ehdokkaista.

3. Piiriyhdistyksen hallitus toteaa, että ehdokasilmoittautumisia on tullut enintään se määrä, 
mikä kyseisessä vaalipiirissä voidaan asettaa ehdokkaita, ja kutsuu koolle piiriyhdistyksen 
kokouksen ehdokasasettelusta päättämistä varten.

• Kutsussa täytyy erikseen mainita, että kokouksessa tehdään päätös piiriyhdistyksen 
ehdokasasettelua koskevasta puoluehallitukselle annettavasta esityksestä.

• Jos hyväksyttäviä ehdokasilmoittautumisia on tullut enemmän kuin mitä vaalipiirissä saa 
asettaa ehdokkaita, ota yhteyttä puoluehallitukseen.

4. Piiriyhdistyksen kokous tekee päätöksen ehdokasasettelusta, ja esittää sen 
puoluehallituksen vahvistettavaksi.

• Ehdokkaaksi voidaan hyväksyä vain sellaisia henkilöitä, joista on tehty ajoissa asianmukainen 
ehdokasesitys.

• Piiriyhdistyksen ei tarvitse hyväksyä ehdokkaaksi kaikkia henkilöitä, joista on tehty 
ehdokasesitys.

• Piiriyhdistyksen tulee olla päätöstä tehdessään rekisteröity yhdistys, joka on hyväksytty 
Piraattipuolueen jäseneksi.

• Piiriyhdistyksen ehdokasilmoitus puoluehallitukselle -lomake on tämän ohjeen liitteenä.

5. Puoluehallitus tekee lopullisen päätöksen ehdokkaista.

• Puoluehallitus voi täydentää piiriyhdistyksen tekemää esitystä. Kuitenkin aina vähintään 
puolet ehdokkaista on oltava piiriyhdistyksen esittämiä. Jos piiriyhdistyksen esityksessä on siis 
nimiä vähemmän kuin puolet siitä määrästä, joka kyseisessä vaalipiirissä voidaan asettaa 
ehdokkaita, vaalipiiriin ei voida saada täyttä ehdokaslistaa.

• Puoluehallitus voi erittäin painavasta syystä poiketa kunkin piiriyhdistyksen esityksestä 
enintään kahden ehdokkaan osalta. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä on piiriyhdistykselle 
ja asianosaisille henkilöille varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

• Erittäin painavaksi syyksi lasketaan myös se, että ehdokas haluaa vaihtaa vaalipiiriä.

• Puoluehallitus voi muuttaa tekemiään ehdokasasettelupäätöksiä useita kertoja ennen 
lopullista päätöstä. Lopulliset ehdokastiedot annetaan viranomaisille 8.3.2011.

• Piiriyhdistyksen tulee valita vaaliasiamies (ja tälle varamies), jonka tehtävänä on toimittaa 
vaalipiirinsä osalta lopulliset ehdokastiedot viranomaisille ja toimia yhteyshenkilönä 
viranomaisiin nähden. Puoluehallitus ohjeistaa piiriyhdistyksiä vaaliasiamiehen valinnasta 
vuoden 2011 puolella.


