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Mitäpä jos 
lähtisit ehdolle 
kuntavaaleihin?

Hyviä kysymyksiä ja kelpo vastauksia 
kuntavaaliehdokkuuttaan 

pohtivalle.

PERUSSUOMALAISET MATKALLA KUNTAVAALEIHIN 2021



Suuresta osasta oman kotipaikkasi asioista päättää yleisillä vaaleilla valittu 
kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuustossa olevat henkilöt ovat aktiivisia kuntalaisia, 
jotka haluavat päästä vaikuttamaan arkipäivän asioihin omassa lähiympäris-
tössään. Me perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, 
vaan niille täytyy tehdä jotain.

Jos olet kanssamme samaa mieltä, toivotamme sinut lämpimästi ehdok-
kaaksemme kevään 2021 kuntavaaleihin.

Ryhdy kuntapäättäjäksi



Oletko kiinnostunut oman asuinalueesi asioista tai mietitkö niiden 
kehittämistä? Onko lapsesi koulutie turvallinen tai onko lähikou-
lu enää kohta olemassa, mihin kunnassasi voisi rakentaa liiketiloja 
tai asuntoja, mihin ihmisiltä kerättyjä verovaroja pitäisi kunnassasi 
käyttää, onko alueellasi leikkipuisto, entä kirjasto?

Nämä ovat pieniä esimerkkejä siitä, mihin kunnan- tai kaupunginvaltuutettuna 
voi vaikuttaa. Arkipäivän asioita, jokaista meitä koskettavia. 
 Ehkäpä Sinä olet tyytymätön tapaan millä asioita paikkakunnallasi hoide-
taan? Ja ehkä juuri Sinulla voisi olla annettavaa kunnan päätöksenteossa?
 Muitakin syitä lähteä mukaan löytyy kuin halu vaikuttaa itsellesi tärkeisiin 
asioihin. Haluat ehkä tukea puoluetta, osallistua ja keskustella? Jokaista meitä 
tarvitaan ehdolle vahvistamaan perussuomalaisten kunnallista päätäntävaltaa. 
 Näistä asioista päättämään päästäksesi Sinun on asetuttava ehdokkaaksi 
kuntavaaleissa. Nyt on aika aktivoitua ja vaikuttaa. 
 Ehdokkuus kuntavaaleissa avaa Sinulle ikimuistoisen matkan, jota tulet 
muistelemaan läpi elämäsi. Mukaan mahtuu riemua, jännitystä, onnistumisia 
ja pettymyksiä. Se on matka vaikuttamisen ytimeen. 
 Tähän oppaaseen on kerätty miltei kaikki kysymykset, mitä kuntavaalei-
hin perussuomalaisten ehdokkaana osallistuvan mieleen voi juolahtaa. Mutta 
mikään ei ole täydellinen, ei myöskään tämä opas. 
Jos jokin jäi vaivaamaan mieltä tai vastausta ei löytynyt, älä epäröi ottaa yhteyttä 
paikalliseen perussuomalaiseen yhdistykseesi tai puoluetoimistolle.

3



Jos pääset vaalien jälkeen valtuustoon, pidetään valtuuston kokouksia yleensä 
kerran kuukaudessa. Tästä poikkeuksena voivat olla suurimmat kaupungit. Val-
tuuston kokouksen lisäksi ennen valtuuston kokouksia oma perussuomalainen 
ryhmä pitää ryhmäkokouksen, jossa käydään läpi tulevan valtuuston kokouksen 
asialistaa, päätetään ryhmän kanta käsiteltäviin asioihin ja sovitaan siitä, ketkä 
pitävät ryhmäpuheenvuorot. 
 Valtuustopaikkojen lisäksi kunnissa ja kaupungeissa on muun muassa 
erilaisia jaostoja, lautakuntia, osakeyhtiöitä, joiden päättävät elimet valitaan 
puolueiden vaalitulosten perusteella. Näiden toimielimet kokoontuvat myös noin 
kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitus sen sijaan kokoontuu huomattavasti 
tiheämmin, vähintään kahden viikon välein.
 Paikallispolitiikkaan saat kulumaan aikaasi juuri niin paljon kuin itse haluat 
sitä käyttää. Perusteellinen perehtyminen asioihin voi olla haastavaa mutta 
onneksi mukanamme on jo näissä luottamustehtävissä toimineita henkilöiltä, 
joilta saa apua ja tietoja.
 Sinun ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija.

Perussuomalaiset ovat juuri Sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maa-
laisjärki ja asiakeskeisyys siivittää paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä 
kuunnellen. 
 Perussuomalaiset eivät ole minkään etujärjestön juoksupoikia. Olemme 
itsenäisiä, oikeudenmukaisuuteen pyrkiviä tekijöitä, joille kuntalaisten äänen 
kuuluminen on tärkeää.
 Tästä syystä meillä ei myöskään valtuustoryhmissämme ketään pakoteta 
ryhmäpäätöksiin. Saat olla omaa mieltäsi, kunhan muistat kertoa mielipiteesi 
ja kantasi omalle ryhmälle ajoissa. 

VIEVÄTKÖ VALTUUTETUN 
TEHTÄVÄT JATKOSSA KAIKEN 
VAPAA-AIKANI?

OKEI, MUTTA MIKSI IHMEESSÄ 
LÄHTISIN EHDOKKAAKSI 
PERUSSUOMALAISTEN 
LISTALTA?
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Tottahan toki jokainen perussuomalaisten ehdokkaana oleva sitoutuu noudat-
tamaan kunnallista- ja valtakunnallista vaaliohjelmaa, mutta sitä on helppo 
täydentää omilla asioilla, koska ohjelmamme ovat ihmisille sopivia.
 Menestyminen kuntavaaleissa on ensimmäinen askel myös kohti eduskunta-
vaaliehdokkuutta.

Kuntavaaleissa puolueen jäsenyys ei ole välttämätön, mutta suositeltava. Tär-
keintä on, että sitoutuu liittymään Perussuomalaisten valtuustoryhmään vaalien 
jälkeen ja maksamaan ns. luottamushenkilömaksun yhdistykselle. Puolueen 
jäsenyyden voit laittaa vireille verkkosivuiltamme löytyvien ohjeiden mukaisesti. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan perussuomalaisiin!

Jokainen perussuomalaisten listalta luottamustehtävään valittava ihminen 
tilittää yhdistykselle yhdistyksen yleiskokouksessa päättämän ns. luottamus-
henkilömaksun. Tällä palkkionpidätyksellä kertyvällä summalla yhdistys pystyy 
kampanjoimaan vaaleissa, järjestämään tapahtumia ja tiedottamaan alueen 
äänestäjiä. Luottamushenkilömaksun yleisin määrä meidän yhdistyksissämme 
on noin 10 % palkkiosta, eli ei kovin suuri summa.

PITÄÄKÖ OLLA PUOLUEEN 
JÄSEN PÄÄSTÄKSEEN 
EHDOKKAAKSI?

MIKÄ IHMEEN LUOTTAMUS-
HENKILÖMAKSU?
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Ehdokkaaksi käy henkilö, jonka kotikunta on se mihin ehdolle hakee ja jolla on 
äänioikeus, eikä häntä ole julistettu vajaavaltaiseksi. Lisäksi valtion- ja kunnan 
virkamiesten osallistumisesta ehdokkaaksi on säädelty ja muitakin poikkeus-
tapauksia on. Kysy tästä tarkemmin kuntasi perussuomalaiselta yhdistykseltä. 
Paikkakuntasi yhdistyksen tiedot löydät nettisivuiltamme osoitteesta: 
www.perussuomalaiset.fi yhteystiedot-valikosta.
 51. päivää ennen vaalipäivää väestörekisterikeskuksesta määritellään koti-
kunnat ja äänioikeudet. Eli jos asut vielä 26.2.2021 Lohjalla, äänestät Lohjalla ja 
voit asettua ehdolle Lohjan kuntavaaleissa. Jos muutat toiselle paikkakunnalle 
26.2.2021 jälkeen, voit asettua uuden kotikuntasi ehdokkaaksi. Vaalikelpoisuus 
siis ratkaistaan myöhemmin kuin äänioikeus.

Äänimäärä riippuu hyvin monesta seikasta. Kunnan koosta, valittavan valtuus-
ton koosta sekä siitä, onko perussuomalaisten ehdokaslistalla kuinka paljon 
ehdokkaita. Jos ehdokaslista on täynnä, tarvitset huomattavasti vähemmän 
ääniä läpipääsyyn kuin siinä tapauksessa, että listalla on vähemmän väkeä. 
Voit auttaa ehdokaslistan täyttämisessä etsimällä uusia ehdokkaita esimerkiksi 
ystävä- tai tuttavapiiristäsi. 
 Kaveri ehdokaslistoilla ei vie Sinun ääniäsi vaan mahdollistaa Sinun valintasi 
vähemmällä äänimäärällä.

MINKÄ KUNNAN EHDOKKAAKSI 
MINUN TULISI HAKEUTUA JA 
ONKO MUITA VIRALLISIA EHTOJA 
EHDOKKUUDELLE?

PALJONKO TARVITSEN ÄÄNIÄ, 
JOTTA PÄÄSEN VARMASTI LÄPI?
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Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021 mutta 
matkalle sattuu muitakin tärkeitä ajankohtia. 
Ehdokkaan kannalta tärkeimpiä päiviä ovat:

18.10.2020 Puoli vuotta vaalipäivään, vaalirahoituksen 
  kannalta tärkeä päivämäärä.

9.3.2021 Päivä, jolloin perussuomalaisten paikallisyhdistys 
  viimeistään lyö ehdokaslistan nimet lukkoon.

18.3.2021  Ehdokaslistat vahvistetaan, joka tarkoittaa 
  ehdokkaalle, että saa ehdokasnumeron.

7.4.2021 Ennakkoäänestys alkaa Suomessa.

13.4.2021 Ennakkoäänestys päättyy Suomessa.

18.4.2021 Vaalipäivä.

Koska vaalit ovat ja 
mitä muita tärkeitä 
päivämääriä pitäisi 
huomioida?
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Voit ilmoittaa ennakkokiinnostuksesi puolueemme kotisivujen 
kautta tai ottamalla yhteyttä paikalliseen perussuomalaiseen yh-
distykseen tai tuttuun perussuomalaiseen henkilöön. Voi olla, 
että Sinua on myös pyydetty ehdolle, jolloin voit olla yhteydessä 
Sinua pyytäneeseen henkilöön.

Voit ilmoittautua alustavasti ehdolle nettisivujemme kautta osoitteessa: 
www.perussuomalaiset.fi. Sivustolta löytyy ohjeet, kuinka toimia.
 Ilmoittautuminen on helppoa. Ensin tarvitset oman PS-Tunnuksen, jonka 
voit rekisteröidä puolueemme kotisivuilta. Valitse etusivujemme yläreunasta 
kohta ”Rekisteröidy” ja kirjoita avautuvaan ikkunaan omat tietosi ja paina 
Lähetä-painiketta, jonka jälkeen saat sähköpostiisi tunnuksen aktivointiviestin. 
Klikkaa viestissä olevaa aktivointilinkkiä ja luo tunnukselle salasana. Tämän 
jälkeen näytölle tulee PS-profiilisi tiedot sekä nettilomake, jonka täyttämällä ja 
lähettämällä voit ilmoittautua ehdolle. 
 Kun olet ilmoittautunut ehdolle, ottaa paikallisyhdistyksemme väki Sinuun 
yhteyttä haastattelun merkeissä. Tätä silmällä pitäen Sinun kannattaa miettiä 
jo valmiiksi, minkälaista lisäarvoa oma ehdokkuutesi listalle tuo, ja tuoda nämä 
asiat esille haastatteluvaiheessa.
 Sen jälkeen, kun paikallisyhdistys on vahvistanut ehdokkuutesi, pääset 
valmistelemaan omaa ehdokasesittelysivuasi, jossa voit kertoa tarkemmin itses-
täsi, ajatuksistasi ja vaaliteemoistasi sekä missä tapahtumissamme äänestäjät 
voivat tulla Sinua tapaamaan. Ehdokaskoneen käytöstä saat tarkemmat ohjeet 
paikallisyhdistykseltä.
 PS-Tunnuksen kautta saat jatkossa myös muita työkaluja ehdokastyöhön, 
joista kerromme myöhemmin lisää.

Okei, sait minut innos-
tumaan. Mitä teen, 
että pääsen mukaan?

OLEN NETTI-IHMINEN, 
ELI KOTISIVUJEN KAUTTA?
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 Jokaisen kuntavaaliehdokkaamme tulee rekisteröidä itselleen oma PS-Tun-
nus ja täyttää tietonsa omalle ehdokassivulleen. Jos tarvitset aupua tietokoneen 
tai ehdokassivun käyttämisessä, oma paikallisyhdistys, piirijärjestö ja puolue-
toimisto neuvovat sekä auttavat tarvittaessa Sinua.

Paikallisyhdistyksen hallitus tekee päätökset ehdokasvalinnoista itsenäisesti ja 
kunnassasi voi olla tilanne, että ehdokaskandidaatteja on tarjolla enemmän kuin 
paikkoja ehdokaslistalla. Tällöin paikallisyhdistyksemme voi joutua tekemään 
valintoja mm. haastattelujen perusteella.
 Kun ehdokashakemuksesi on käsitelty, ilmoittaa paikallisyhdistyksemme 
ehdokasvalinnan vahvistamisesta Sinulle sähköpostitse. Tämän jälkeen, pää-
set PS-Tunnuksella tekemään puolueen Vaalityökaluun ehdokasesittelysivusi 
ja käynnistämään vaalikampanjasi valmistelut.
 On tärkeää, että täytät ehdokassivullesi vaalivalokuvasi, esittelytekstit ja 
vaaliteemat sekä linkit mahdollisille kotisivuillesi, blogiin, Facebookiin ja Twit-
teriin. Kun esittelysivusi tiedot ovat valmiina, yhdistyksesi vaalivastuuhenkilö 
huolehtii niiden julkaisemisesta vaaligalleriaamme. Markkinoimme galleriaa mm. 
puolueen somekanavissa, jonka kautta äänestäjät pääsevät galleriaan etsimään 
itselleen omaa PS-ehdokasta paikkakunnan, vaalipiirin ja muiden ehdokastieto-
jen perusteella. Julkaisun jälkeen voit tiedottaa myös esittelysivujesi tapahtu-
makalenterissa missä vaalitapahtumassa ja milloin Sinua voi tulla tapaamaan. 
 Puolueen Vaalityökalusta saat jatkossa myös muita työkaluja ehdokas-
työhön, joista kerromme myöhemmin lisää. Jos tarvitset apua esittelysivun 
täyttämisessä, voit aina pyytää apua ja tukea omalta paikallisyhdistykseltäsi, 
piiriltäsi tai puoluetoimiston vaaliorganisaatiolta. Ota tarvittaessa rohkeasti 
yhteyttä, autamme mielellämme!

ONKO SE VARMA, ETTÄ PÄÄSEN 
EHDOLLE? KUKA SIITÄ PÄÄTTÄÄ?
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Kun sinut on vahvistettu perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi, paikallisyh-
distykselläsi on kaksi erilaista sopimusta, jotka täytätte yhdessä. Ensimmäinen 
on vaalilautakunnalle annettava ehdokassuostumus, jossa annat suostumuksesi 
meille asettaa Sinut perussuomalaisten ehdokkaaksi. Lomake on kaksiosainen, 
jonka alareunasta leikattava palkkionpidätysvaltakirja jätetään aikanaan kunnan 
talousosastolle, mikäli tulet valituksi.
 Toinen sopimus on Perussuomalaisilla oma ehdokassopimus, joka täyte-
tään kahtena kappaleena, toinen kappale jää Sinulle ja toinen yhdistyksellesi. 
Tässä ehdokassopimuksessa käydään läpi perussuomalaisia vaalitapoja ja 
sitoudutaan yhteisiin pelisääntöihin.
 Näiden molempien lomakkeiden on oltava laadittuina ja allekirjoitettuina 
omalla paikallisyhdistykselläsi, ennen kuin valintasi kuntaehdokkaaksi on viral-
lista ja Sinut voidaan liittää ehdokaslistallemme.

Muistilista

1. Ilmoittaudu ehdolle perussuomalaisten kotisivuilla osoitteessa:
 www.perussuomalaiset.fi
2. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi ja paikallisyhdistyksemme 
 haastattelee Sinut
3. Kun ehdokkuutesi on käsitelty ja vahvistettu, täytätte paikallis-
 yhdistyksesi kanssa: ehdokassuostumus- ja ehdokas-
 sopimuslomakkeet
4. Tämän jälkeen pääset tekemään omaan ehdokasesittelysivua, 
 jonka julkaisemme puolueen ehdokasgalleriassa

PITÄÄKÖ MINUN TÄYTTÄÄ 
JOTAIN PAPEREITA?
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Ehdokkaan menestyminen vaaleissa on hyvin usein suoraan si-
doksissa tämän näkyvyyteen erilaisissa tapahtumissa ja sosiaa-
lisissa medioissa. Tärkeintä kampanjoinnissa on olla esillä itselle 
sopivilla tavoilla ja tuoda omia ajatuksia sekä mielipiteitä tutuksi 
äänestäjille esimerkiksi omissa verkostoissasi. 

Yksi lähestymistapa kampanjointiin on esimerkiksi avata omat politiikkasivut 
Facebookin somealustalle, ja jossa kerrot niistä asioista, joihin haluaisit kun-
nassasi vaikuttaa. Tämän idea on löytää paikalliset äänestäjäsi sosiaalisesta 
mediasta ja viestiä heille ehdokkuudestasi sekä tavoitteistasi. Toiseksi Sinun 
kannattaa osallistua oman kuntasi alueella erilaisiin avoimiin tilaisuuksiin, joita 
monet järjestöt järjestävät sekä kirjoittaa paikallislehtiin ajankohtaisia mieli-
pidekirjoituksia. Näiden lisäksi on tärkeää osallistua myös oman yhdistyksen 
järjestämiin vaalitapahtumiin, sillä äänet vaaleissa syntyvät kanssakäymisistä 
ihmisten kanssa, joten kaikki keinot, jolla tätä voi edistää ovat käyttökelpoisia 
asioita ehdokkaan kampanjoinnissa.
 Kampanjoinnin suunnittelu on hyvä aloittaa mahdollisimman ajoissa ja 
miettiä sitä, mikä saa juuri Sinut erottumaan ehdokkaiden joukosta? Kukaan 
ei ole mestari kaikessa, joten on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja tarvit-
taessa hankkia lisää kampanjointiin tarvittavia avaintaitoja. Tärkeää on myös 
kehittää ”poliittista puhettasi”, jolla kommunikoit äänestäjien kanssa, ja mikä 
kiteyttää sen asian ehdokkaana, joka Sinulla on tarjota äänestäjille. Huomion-
arvoista on, että vaalikampanjointia ei tehdä pelkästään somessa ja blogikir-
joituksilla tai muilla varsinaisen viestinnän keinoilla, vaan lisäksi pukeutumisella 
ja sillä, miten kohtelemme muita ehdokkaita tai äänestäjiä. 

Yhdistys on valinnut 
minut ehdokkaaksi. 
Mitä teen, miten 
kampanjoin?
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Yleisesti ottaen kaikella mitä teemme vaikutamme kampanjointiin. Tärkeää selvit-
tää itselleen, mitkä ovat ne asiat, jotka saavat sinut innostumaan ehdokkuudesta, 
oli kyseessä sitten kunnan taloudelliset haasteet, päätöksenteon yksipuolisuus, 
kuntalaisten selviytyminen tulevaisuudessa tai yksinkertaisesti jonkin itsellesi to-
della tärkeän asian eteen tekeminen. Kun on tunnistanut omat päämääränsä, 
voi näitä maaleja kohti kampanjoida tietoisesti ja pitkäjänteisesti monilla tavoin.

Ilman digitaalista ”jalanjälkeä”, on ehdokkaan itse vaikea erottua muiden eh-
dokkaiden joukosta. Niinpä sosiaaliseen mediaan tulisi panostaa sekä miettiä 
ja luoda sinne mielekästä, omaa äänestäjäkuntaa kiinnostavaa sisältöä. Omien 
nettisivujen tai blogin ylläpitäminen auttaa äänestäjiä perehtymään ajatuksiisi 
kootusti pidemmältä ajalta ja kätevimmin saatkin avattua itsellesi oman blo-
gin puolueen sivuille. PS-blogin käyttäjäoikeudet lisätään pyynnöstäsi omaan 
PS-Tunnukseesi. 
 Mikäli sinulla ei ole omia nettisivuja, puolueen ehdokasesittelysivu toimii 
helposti sen vastikkeena. Eli ehdokkuuden vahvistumisen jälkeen täydennä si-
vuillesi puuttuvat tiedot: kuvat, ajatuksesi, teemat sekä lisää tapahtumat, joissa 
olet tavattavissa ja kun esittelysivusi tiedot ovat valmiit, pyydä yhdistystäsi 
julkaisemaan se verkkoon. Tämän jälkeen äänestäjät voivat tutustua esittely-
sivuusi perusuomalaisten nettisivuilla olevassa vaaligalleriassa. 
 Huomioithan, että uskottavuuttasi lisää asiallinen sähköpostiosoite. Jos 
sinulla ei jo ole käytössäsi omaa sähköpostiosoitetta, avaa sellainen käyttöösi. 
Ilmaisia sähköpostipalveluja on useita, joista hyvä vaihtoehto on esimerkiksi 
Gmail-sähköposti. Kun luot oman sähköpostiosoitteen, niin käytä omaa etu- ja 
sukunimeäsi, sillä onhan etunimi.sukunimi@gmail.com huomattavasti muka-
vampi jakaa äänestäjille kuin esimerkiksi kuumakissa69@kaljaa.org -osoite.

ONKO OMAT NETTISIVUT 
PAKOLLISET?
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Paikallisyhdistys kampanjoi koko yhdistyksen ehdokkaiden puolesta järjestä-
mällä monenlaisia vaalitapahtumia missä ehdokas voi olla esillä ja tuoda esiin 
omia ajatuksia. Useat paikallisyhdistykset mainostavat myös kaikkia ehdok-
kaitaan sosiaalisessa mediassa, nettisivuillaan ja paikallislehdissä. Omassa 
kampanjoinnissa kannattaa satsata vähintään rahaa jaettavaan esitteeseen 
ja omiin lehtimainoksiin, josta löytyy tärkeimmät teemasi ja yhteystietosi sekä 
vaalinumerosi. Puolueemme ehdokkaiden kuntavaalikampanjat ovat aikaisem-
pina vuosina maksaneet 0 eurosta 10 000 euroon. Yleisin käytetty rahamäärä 
liikkuu 200-2000 euron välillä.
 Paikallisyhdistys sopii paikallisen valokuvaamon kanssa kaikkien oman 
alueen ehdokkaiden kuvaamisesta. Tästä saat lisätietoja omalta yhdistykseltäsi.

Puolue tarjoaa käyttöösi erilaisia pohjia, joita voit käyttää esitteiden, käyn-
tikorttien, lehtimainosten yms. tekemiseen. Nämä pohjat löytyvät puolueen 
kotisivuilta ja ehdokaskoneen kautta.
 Ole esillä, tuo ajatuksesi eri asioista muiden luettavaksi ja kuuntele. 

MINKÄ VERRAN OMAA RAHAA 
JOUDUN KÄYTTÄMÄÄN 
KAMPANJOINTIIN?

MITEN TEEN OMAN 
LEHTIMAINOKSEN TAI 
ESITTEEN?
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Puolue julkaisee uuden ja koko maan kattavan kuntavaaliohjel-
man hyvissä ajoin ennen vaaleja. Kaikki muut perussuomalaisten 
tähän mennessä julkaisemat ohjelmat ovat voimassa ja voit tutus-
tua niihin puolueen kotisivuilla olevan Ohjelmat-valikon kautta.

Kannattaa myös tutustua puolueen Tuumaustuntien videoihin, joissa käsitellään 
ajankohtaisia tärkeitä asioita ja lukea PS-lehdestä puolueemme linjauksista 
sekä kannanotoista. 
 Muista, ettei Sinun tarvitse tietää kaikesta kaikkea ja keskustelussa äänes-
täjän kanssa, voit aina sanoa, että otat asiasta selvää ja palaat siihen, vaikka 
puhelimitse tai sähköpostilla.

Miltei jokainen paikallisyhdistyksemme laatii oman vaaliohjelman kuntavaaleihin 
tai kerää vähintään teemat, jotka nousevat esille seuraavan valtuustokauden 
aikana. Voit rohkeasti tuoda esille myös omia teemojasi yhteisesti ajettavaksi.

Puolueen Opintokeskus Pekasus, oma paikallisyhdistyksesi ja piirijärjestösi 
järjestävät vaalien alla koulutusta. Tästä koulutuksesta saat lisätietoja Pekasuk-
sen nettisivuilta www.pekasus.fi tai kysymällä asiasta omalta paikallisyhdis-
tykseltäsi.

Entäs se politiikka, 
mitä mieltä mä 
voin olla?

ONKO MUN OMALLA PAIKKA-
KUNNALLA JOTAIN OHJELMAA 
TAI TEEMOJA?

EPÄRÖIN SILTI, SAISKOS JOTAIN 
KOULUTUSTA?
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Jokaisella itseään yhtään arvostavalla yhdistyksellä, lehdellä, medialla yms. on 
omat vaalikoneensa kuntavaalien aikaan ja pyyntöjä vastata erilaisiin vaaliko-
neisiin tulee vaalien loppuvaiheessa todella paljon. Ehdokkaan kannattaa ihan 
itse harkita, mitkä vaalikoneista ovat hänelle tärkeimmät, vai vastaatko kaikkiin. 

Puolueen yhteisen vaalituloksen perusteella valtuustopaikkojen lisäksi avautuu 
iso määrä muita luottamuspaikkoja. Valiokuntiin voidaan valita vain valtuutet-
tuja tai varavaltuutettuja, mutta lautakuntien ja erilaisten jaostojen jäsenten ei 
tarvitse olla valtuutettuja. Vaalien jälkeen tulee täytettäväksi myös ns. ylikun-
nallisia paikkoja, joissa pääsee vaikuttamaan erilaisten kuntayhtymien toimin-
taan. Ylikunnallisten paikkojen täyttämisestä päättää piirijärjestö, paikallisten 
paikkojen täyttämisestä Perussuomalaisten paikallisyhdistys. 
 Vaalien jälkeen on myös hyvä hetken levätä ja miettiä kokemuksia omasta 
kampanjoinnista ja sen kehittämistä, sillä käytännössä politiikassa mukana olo 
on ”ainaista kampanjaa” kohti seuraavia vaaleja. Vaalikaudet menevät todella 
nopeasti ja siksi vaalien välillä kannattaa jatkaa blogin sekä mielipidekirjoitus-
ten kirjoittamista, sillä se on tärkeä keino kasvattaa aitoa ja näkyvää yhteyttä 
ehdokkaan sekä äänestäjien välille.
 Tärkeää on myös säilyttää kiinnostus perussuomalaista yhdistystoimintaa ja 
kuntapolitiikkaa kohtaan, vaikka itse ei olisikaan tällä kertaa päässyt läpi valtuus-
toon mutta ehdokaskaveri samalta listalta ehkä pääsi. Läpi menneen ehdokaskol-
legan kautta Sinun on mahdollista viestittää myöhemmin myös omia ajatuksia 
kunnan päätöksentekoon ja muistaa, että perussuomalainen yhdistystoiminta 
antaa vaikuttamisen avaimia myös vaalikausien välillä.

VAALIT MENIVÄT MUTTEN TULLUT 
VALITUKSI VALTUUSTOON, 
MITÄ TEEN?

ONKO KAIKKIIN VAALIKONEISIIN 
PAKKO VASTATA, NIITÄ ON 
TOSI PALJON?
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YLEISTÄ VAALEISTA

Ossi Sandvik • Järjestöjohtaja 
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 
0400 926 908

Simo Grönroos • Puoluesihteeri 
simo.gronroos@perussuomalaiset.fi 
040 664 9017

YLEISET VAALEIHIN 
LIITTYVÄT ASIAT

Kirsi Kallio • Projektisihteeri
kuntavaalit@perussuomalaiset.fi
040 194 6454

VAALIKIERTUEESEEN 
LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Sirje Mänd • Toimistosihteeri
sirje.mand@perussuomalaiset.fi
040 573 0160

KUNNALLINEN 
PÄÄTÖKSENTEKO

Heimo Konttinen
Kuntasihteeri 
heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi 
040 631 3440

EHDOKASKONEESEEN 
LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Jaana Vesterinen-Prähky 
Projektisuunnittelija 
tuki@perussuomalaiset.fi 
040 661 6919

JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT 
KYSYMYKSET

Jäsenpalvelu
jasenasiat@perussuomalaiset.fi 
040 631 7099

Hae ehdokkaaksi osoitteessa
ehdolle.perussuomalaiset.fi
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