
KD:n 
ehdokas- 

opas 
2021

www.kd.fi



2 3

Ehdokasopas 2021

Kiitos että  
olet ehdokkaana!
Kiitos Sinulle, että olet Kristillisdemokraattien ehdok-
kaana kuntavaaleissa. Jokaisen ehdokkaan saama 
jokainen ääni on todella tärkeä kokonaisuudessa. 

Hyvä ehdokas on sellainen, jolla on halu vaikuttaa. Rimaa 
ei saa asettaa itselleen liian korkeaksi; tärkeää on, että on halu 

vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Se voi olla vaikkapa kyläkoulu, 
lasten harrastusmahdollisuudet tai vanhustenhoito. 

Keväällä valittavat valtuustot tulevat tekemään merkittäviä päätöksiä kuntien tule-
vaisuuden kannalta. Kuntien selviytyminen kasvavista haasteista edellyttää jatkuvaa 
kehittämistä. Tekeillä olevan sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävät todennäköi-
sesti osin muuttuvat, ja vero- ja valtionosuuspolitiikka menee uusiksi. Aktiivinen elin-
keinopolitiikka on tärkeää verotulojen ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Palvelun laatu ja ihmisarvoinen hoito ja tuki korostuvat etenkin lasten, vanhusten 
ja vammaisten hoidossa. Arvokas arki kuuluu jokaiselle. Peruspalveluja toteuttavista 
kuntien työntekijöistä on pidettävä huolta, jotta he jaksavat työssään. 

Valtuustoihin tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät kotikuntansa vastuullisen kehittä-
misen. On huolehdittava tavoitteiden ja talouden tasapainosta, ja asioita on uskallet-
tava laittaa tärkeysjärjestykseen. Kunnat eivät saa upota velkasuohon. Kristillisde-
mokraatit haluavat turvata turvallisen tulevaisuuden myös jälkipolvillemme.

Olethan rohkea kertomaan muille ehdokkuudestasi jo hyvissä ajoin. Alkuvuosi on 
parasta aikaa esimerkiksi mielipidekirjoituksille sinulle tärkeistä aiheista paikallisleh-
tien palstoilla ja somessa, vaikkapa Facebookin kuntalaispalstoilla. Omasta harras-
tuspiiristä voit saada itselleen tukijoukkoa, jotka voivat moninkertaistaa vaalitu-
loksen. Kun olet vakavasti liikkeellä, se aina noteerataan. 

Antoisaa ja menestyksekästä kampanjaa Sinulle toivottaa,

Sari Essayah  
Puolueen puheenjohtaja 
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1.1. Ehdokashakemus ja -sitoumus
Jokaisen ehdokkaan tulee täyttää puolueelle sähköinen ehdokashakemus osoitteessa: 
www.kd.fi/osallistu/lahde-kuntavaaliehdokkaaksi Kun osasto on hyväksynyt ehdok-
kuutesi virallisesti, osaston vastuuhenkilöt merkitsevät hakemuksen hyväksytyksi.

Ehdokkaiden täyttämien sähköisten hakemusten avulla puolue julkaisee helmikuussa 
valtakunnallisen sähköisen ehdokasgallerian www.kd.fi –sivulla. Siitä löytyvät tiedot 
kaikista KD:n ehdokkaista sen mukaisesti kuin he itse ovat hakemuksen tietoihin 
kirjanneet. Antamiaan tietoja voi täydentää myöhemmin, kun säilyttää ohjelman 
antaman salasanan. 

On tärkeää, että jokainen ehdokas täyttää galleriaan valokuvan lisäksi myös muut 
kysytyt tiedot eli vapaamuotoisen  esittelytekstin, oman vaalisloganin sekä linkit 
omille kotisivuille, blogiin, Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin, jos sellaiset on 
olemassa. 

Valokuvan taustan pitää olla täysin valkoinen ja olkapäiden tulee näkyä koko-
naan. Kuvan laadun on oltava riittävän hyvä ja tiedoston koon vähintään 1Mt, 
jotta sitä voidaan ongelmitta käyttää julisteissa ja mainoksissa. Mikä tahansa 
oma selfie ei kelpaa tällaiseen käyttöön. Kuvan perusteella tehdään usein äänestys-
päätös, ja siksikin siihen on syytä panostaa. Aiheuttaa myös osastoille ja puoluetoi-
mistolle turhaa työtä ja harmia, jos lataat galleriaan heikkolaatuisen tai väärän tyyp-
pisen kuvan. 

Mikäli sinulla on hyvä kuva tallella edellisistä vaaleista, etkä ole olennaisesti muut-
tunut, niin voit käyttää vanhaa kuvaa. Tosin yleensä on hyvä ottaa vaaleihin uusi kuva. 
Parinkymmenen vuoden takainen kuva antaa äänestäjille epärehellisen vaikutelman.

Muistathan täyttää sähköisen hakemuksen lisäksi paperisen puolueen ehdokkaan 
suostumus ja vakuutus -lomakkeen, johon tulee henkilökohtainen allekirjoituksesi. 
Tätä ei voi toimittaa sähköisesti, vaan se on paperilla toimitettava oman KD-osaston 
vaaliasiamiehelle, joka puolestaan toimittaa paperilomakkeet 9.3.2021 klo 16.00 
mennessä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilman tämän asiakirjan täyttä-
mistä ja toimittamista ei voi olla ehdokkaana.

Vaaliviranomaisten tiedoissa näkyvät ne tiedot, jotka olet kirjoittanut paperilomak-
keelle. Lyhenteet, etenkin jos ne ovat heikosti tunnettuja, kannattaa kirjoittaa auki 
esim. VTM-> valtiotieteiden maisteri.  Suosittelemme, että et käytä ammatti/titteli 
kohdassa mainintaa eläkeläinen, vaan sitä koulutusta ja ammattia, joka sinulla on 
viimeksi työelämässä ollut. 

1. KD:n ehdokkaana vaalikentillä
Hienoa, että olet lähtenyt Kristillisdemokraattien ehdokkaaksi kuntavaaleihin. 
Tärkeintä on halusi vaikuttaa asuinpaikkakuntasi päätöksen tekoon yhteisten kristil-
listen arvojemme pohjalta. 

Koronapandemia on jo nähty heikentävän kuntataloutta. Kunnanvaltuustoihin tarvi-
taan päättäjiä, jotka ymmärtävät vastuullisen kotikunnan kehittämisen ja haluavat 
arvokkaan arjen jokaiselle kuntalaiselle. Jokainen ehdokas on tärkeässä roolissa Kris-
tillisdemokraattien onnistumisessa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 

Ehdokas vastaa omasta kampanjastaan, vaalirahoituksestaan ja tukiryhmänsä kerää-
misestä yhteistyössä muiden kunnan KD-ehdokkaiden ja -osaston kanssa. Lähdemme 
siitä, että ehdokas sitoutuu puolueen eettisiin ohjeisiin ja tutustuu puolueen periaate- 
ja kuntavaaliohjelmaan. Ohjelmat löytyvät: www.kd.fi/politiikka/ohjelmat

Vaalikampaanjaa suunnitellessasi on hyvä, että pohdit mm. seuraavia kysymyksiä:

• mitkä ovat kampanjani pääviestit ja tärkeimmät asiat, joita haluan edistää koti-
kunnassani?

• mitkä ovat ne arvot, joiden puolesta toimin?

• mitkä ominaisuuteni, osaamiseni ja kiinnostuksen kohteeni ovat sellaisia, joista 
minun kannattaa erityisesti kertoa, kun esittelen itseäni ehdokkaana (esimerkiksi 
ammatti ja harrastukset)?

• mitkä ovat erityiset kohderyhmäni ja miten tavoitan heitä parhaiten? 

• ketkä voivat toimia tukihenkilöinä kampanjassani? miten voin hyödyntää kampan-
jassa luonnollisia verkostojani ja some-yhteyksiäni?

• miten itseäni markkinoin ja kuinka kampanjani rahoitan? miten kampanjoinnin ja 
markkinoinnin ajoitan? 

5
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Ehdokkaan vaalikelpoisuuden määräytymiselle ei ole lainsäädännössä säädetty selvää 
ajankohtaa, mutta käytännössä ehdokkaan kotikunnan tulee olla selvä viimeistään 
17.3.2021 (32. päivänä ennen vaalipäivää), jolloin keskusvaalilautakunnat käsitte-
levät ja ratkaisevat ehdokashakemuksiin tehdyt täydennykset. Ehdokkaan kotikuntaa 
koskevat ratkaisut tehdään väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella. 
Ulkomaalaisten Suomessa asuvien henkilöiden vaalikelpoisuudesta löytyy tietoa 
vaalit.fi/muiden-valtioiden-kansalaisten-vaalioikeudet-suomen-kuntavaaleissa

1.3.  Äänestäminen
Pyri parhaasi mukaan kerto-
maan potentiaalisille äänes-
täjillesi, että olet x-kunnassa 
ehdokkaana kuntavaaleissa, 
kerro myös numerosi, jos se on 
jo tiedossa. 

Mikäli olet Facebookissa, voit 
informoida vaikkapa profiili-
kuvasi tai sivujesi yläbannerin 
kautta. Facebookin profii-
likuvia varten on olemassa 
kehys ”KD-kuntavaalit 2021”.

Ennakkoon voi äänestää koti-
maassa 7.4.-13.4.2021 (ulko-

mailla 7.-10.4.) missä tahansa missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
joko kotimaassa tai ulkomailla. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää sunnuntaina 
18.4.2021 klo 9-20 välillä vain äänestäjän oman kotipaikkakunnan omassa äänes-
tyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun kirjepostitse 
saamassa äänioikeusilmoituksessa. Äänestäessä ennakkoon tai varsinaisena vaali-
päivänä pitää aina olla mukana henköllisyystodistus. 

On hyvä, jos voimme tarjota apua niille, joiden on vaikea päästä esimerkiksi heikkojen 
kulkuyhteyksien vuoksi äänestyspaikalle. Henkilö saa äänestää ennakkoon koto-
naan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan 
oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 6.4. klo 16 mennessä. Äänes-
täjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Tässä vaaliviranomaisille toimitettavassa ehdokas- ja luottamushenkilösopimuksessa 
todetaan seuraavasti: Tämän sopimuksen osapuolina ovat puoluetta paikkakunnalla 
edustava Suomen Kristillisdemokraattien paikallinen yhdistys, Suomen Kristillisde-
mokraattien (KD)  X paikallisosasto ry, ja sopimuksen allekirjoittanut henkilö, joka

1. antaa suostumuksensa ehdokkaaksi kuntavaaleissa 18.4.2021 ja kunnallisten 
luottamustoimien vastaanottamiseen, sitoutuu toimimaan Suomen Kristillisdemo-
kraattien periaatteiden toteuttamiseksi yhteistyössä puolueyhteisön ja valtuusto-
ryhmän kanssa sekä kuulumaan Suomen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään 
tai muun luottamuselimen ryhmään,

2. sitoutuu perehtymään puolueen voimassa oleviin ohjelmiin ja keskeisiin päätök-
siin sekä noudattamaan niitä. Näiden toimittamisesta vastaavat yhdessä ehdokkaaksi 
nimennyt yhdistys ja alueen piirijärjestö,

3. sitoutuu noudattamaan kuntapolitiikassa ja siihen liittyvässä tiedotus- ja muussa 
toiminnassa hyviä tapoja ja välttämään puoluetta tai sen ehdokkaita ja luottamus-
henkilöitä vahingoittavaa toimintaa. On kertonut rehellisesti mahdollisesta rikostaus-
tasta ehdokkaaksi asettavalle yhdistykselle, 

4. sitoutuu selvittämään luottamustehtävän hoitamiseen vaikuttavat sidonnaisuu-
tensa ja vaalirahoituksensa ja

5. valtuuttaa kunnan/kuntayhtymän/säätiön/osakeyhtiön/yhdistyksen pidättämään 
saamistaan kokous- ja vuosipalkkioista luottamushenkilömaksua X % (yleensä 15%)  
palkkion bruttosummasta. Kunnallisista kokouspalkkioista sen perii paikallinen 
yhdistys. Kuntayhtymien ja muiden alueellisten yhteisöjen kokouspalkkioista maksun 
suuruuden päättää ja perii piirijärjestö, jonka alueella luottamushenkilö asuu.  

1.2.  Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, 1) jonka koti-
kunta kyseinen kunta on, 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään 
kuntalain 72 §:ssä.

Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy lähtökohtaisesti samassa 
aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 
26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) olevien tietojen mukaan. Jos henkilö 
kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoi-
suutensa seuraa mukana.
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sella canva.com -taitto-ohjelmalla. Valmiita ilmoituspohjia ja käyttöohjeita löydät 
nettisivuilta: www.kd.fi/osallistu/lahde-kuntavaaliehdokkaaksi/canva-mainospohjat

Yleisten KD:n logoviirien ja kuvatelineiden lisäksi ehdokas voi hankkia itselleen oman 
beach flag logoviiri ja/tai roll-up kuvateline. Näiden avulla erotut hyvin kaikenlaisissa 
tilaisuuksissa ja erityisesti markkina- ja toritapahtumissa. Esimerkkihinnat ja mallit 
löydät: www.kd.fi/ehdokas.  

Ehdokkaat, osastot, piirit ja erityisjärjestöt voivat tilata puoluetoimistolta omakus-
tannehintaan erilaisia kampanjatarvikkeita. Tarjolla on KD:n logolla ja grafiikalla 
olevia karkkeja, kyniä, ilmapalloja, heijastimia, rintanappeja, kahvimukeja, tiskiliinoja, 
t-paitoja ja liivejä, joita voit tilata osoitteesta: www.kd.fi/vaalimateriaalit. Tuotteista 
voi tiedustella puoluetoimistolta miia.marjakangas@kd.fi, puh. 040 580 0147. 

2.3. KD:n vaaliorganisaatio
Puoluetoimisto vastaa puolueen vaalikampanjan koordinoinnista valtakunnallisesti 
puolueen vaali työryhmän ja puoluehallituksen ohjeiden mukaisesti. Kaikki vaaleihin 
liittyvä puolueen materiaali ja tarvikkeet kulkevat puoluetoimiston kautta. Puoluetoi-
misto tukee ja antaa apua kaikille ehdokkaille, osastoille, piireille ja erityisjärjestöille 
heidän vaalityössään.  Puolueen vaalipäällikkönä toimii puoluesihteeri.

Kaikkeen vaalityöhön liittyen apua voit pyytää puoluetoimistoltamme:

Puoluesihteeri asmo.maanselka@kd.fi, p. 044 511 2236 
Järjestöpäällikkö mikko.rekimies@kd.fi, p.  044 552 5030 
Hallintopäällikkö ismo.portin@kd.fi, p. 044 375 5375 
Toimistoassistentti oa. miia.marjakangas@kd.fi p. 040 580 0147  
Tiedottaja oa. merja.erapolku@eduskunta.fi p. 050 560 3261

2.4. Sisäinen viestintä vaalien alla
Tämä ehdokasopas ja puolueen kuntavaaliohjelma löytyvät myös puolueen netti-
sivuilta www.kd.fi/ehdokas. Puolue lähettää säännöllisesti tiedotteita sähköpostitse 
ehdokkaille sekä osas tojen ja piirien vastuuhenkilöille. Jos mahdollista, sähköpostia 
kannattaa lukea päivittäin.

Puolue tiedottaa ajankohtaisista vaaliasioista myös puolueen netti sivuilla www.kd.fi, 
KD-verkkolehden sivuilla www.kdlehti.fi sekä sosiaalisen median kanavissa. Faceboo-
kissa kannattaa seurata sivua: Kristillisdemokraatit, vain KD:n jäsenille olevaa ryhmää: 
KD Keskustelupalsta sekä ehdokkaille olevaa ryhmää: KD Kuntavaaliehdokkaat 2021.

2. Puolueen rooli kuntavaaleissa
Ehdokkaiden ja paikallisosastojen tukena kuntavaaleissa ovat piirit, puolue ja 
puolueen erityisjärjestöt. Ole ehdokkaana aktiivisesti yhteydessä erityisesti oman 
osastosi ja piirisi aktiivihenkilöihin, ja pyydä tarvittaessa apua kampanjaasi. 

Puolue ja piirijärjestöt suunnittelevat ja organisoivat ehdokaskoulutuksia yhteistyössä 
osastojen kanssa. Kaikkien vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät www.kd.fi. Koronapide-
mian vuoksi ne toteutetaan pääosin verkossa. Ensimmäinen verkkokoulutus ehdok-
kaille järjestettiin jo kesällä. Tallenteita koulutuksista löytyy netistä katsottavaksi 
www.kd.fi/osallistu/webinaarit-ja-streamaukset

Puolueen kuntavaalityöryhmän on vastannut KD:n kuntavaaliohjelman tekemisestä 
yhteistyössä eduskuntaryhmän toimihenkilöiden kanssa. Puolueen materiaalipohjat 
ja muut ehdokasinfot löytyvät puolueen sivuilta www.kd.fi/ehdokas. 

2.1. Vaalijulisteet
Puolue tekee kaikille osastoille kuntakohtaiset vaalijulisteet, joihin saat oman valo-
kuvasi, nimesi, ehdokasnumerosi ja tiedon ammatistasi/arvostasi. Vaalijulisteet 
tehdään sähköiseen ehdokashakemukseen laitetun valokuvasi ja antamiesi tietojen 
perusteella. Tarkista että sähköisesti antamasi tiedot ovat juuri ne oikeat ja myös 
oikein kirjoitetut, jotka haluat myös julisteisiin. 

2.2. Esitteet ja muut mainostuotteet
Puolueen kuntavaaliohjelman teemojen ja tavoitteiden pohjalta puolue tekee A5-ko-
koisen puolueen yleisvaaliesitteen, jota jaetaan maksutta paikallisosastoille ja 
piireille jaettavaksi. 

On tärkeää, että jokainen osasto tekee oman vaaliesitteen tai vastaavan oman kunnan 
tärkeimmistä asioista ja teemoista, mihin alueen Kristillisdemokraatit haluavat 
vaikuttaa ja josta myös löytyvät kunnan KD-ehdokkaiden tiedot.

On hyvä, että ehdokkaalla on myös oma vaaliesite/käyntikortti ja/tai jotain jaettavaa 
ehdokasmateriaalia. Omasta esitteestä tulee löytyä selkeästi hyvä valokuva, omat 
yhteystietosi sekä tärkeimmät vaaliteemasi. 

KD:n tarjoamat esitepohjat ja yhteistyökumppanimme esitehintoja löytyy: www.kd.fi/
ehdokas. Kannattaa kysyä ja käyttää etenkin oman paikkakunnan painoja ja muita 
yrityksiä. Voit taittaa itse etenkin some-käyttöön soveltuvia omia mainoksia ilmai-
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4. Vaalimatematiikka ja  
vaaliliitot
Vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d´Hondt´in laskentamenetelmää, 
jonka mukaan:

Laskennan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän (=puolueen) 
saama kokonaisäänimäärä. Vaaliliitossa olevia puolueita kohdellaan yhtenä ryhmit-
tymänä (samoin yhteislistaan kuuluvia valitsijayhdistyksiä).

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat parem-
muusjärjestykseen heidän saamien henkilökohtaisten äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut, siten, että 
ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko 
äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas puolet ryhmittymän äänimäärästä, 
kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen ja niin edelleen.

Lopuksi kunnan kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuus-
järjestykseen ja tästä listasta valitaan valtuutetuiksi niin monta ehdokasta kuin 
kunnassa valitaan valtuutettuja. 

Oleellisinta siten on, että KD:n ehdokkaiden yhteisäänimäärä kullakin paikkakunnalla 
olisi mahdollisimman korkea. Aina, kun ollaan ns. omalla ehdokaslistalla (ei vaalilii-
tossa) on tärkeää, että KD:llä olisi mahdollisimman monta ehdokasta paikkakunnan 
ehdokaslistalla.

Jos paikallisosastosi on päättänyt tehdä kunnassasi vaaliliiton jonkun muun puolueen 
(tai useamman puolueen) kanssa, tällöin myös vaaliliittopuolueen ehdokkaiden 
saamat äänimäärät vaikuttavat, montako valtuutetun paikkaa KD voi saada. 

Päätös, tehdäänkö vaaliliittoa, päätetään jokaisessa kunnassa erikseen. Vaaliliitoista 
päättäminen vaatii tarkkaa pohdintaa ja suunnittelua, jossa puoluetoimisto sekä 
piirijärjestöt auttavat paikallisosastoja. Jokaisen kunnan osalta päätetään erikseen, 
minkä toisen puolueen kanssa vaaliliitto tehdään tai yritetään saada tehdyksi. 

KD on kuntavaaleissa tehnyt ja tekee vaaliliittoja kaikkien muiden eduskuntapuolu-
eiden kanssa sekä monien ei-eduskuntapuolueiden kanssa. Jos tulee kysymyksiä eri 
paikkakuntien vaaliliitoista, ohjatkaa kyselyt ko. paikkakunnan KD:n paikallisosaston 
johdolle tai puoluetoimistolle Mikko Rekimiehelle tai Asmo Maanselälle. 

3. Puolueyhdistysten rooli 
3.1. Paikallisosastot
Kuntavaaleissa suurin ja tärkein työ tehdään kunta tasolla, paikallisosastoissa. 
Osastot vastaavat ehdokkaiden rektyroinnista ja myös päättävät ehdokkaiden nimeä-
misestä (Helsingissä piiri). Osastot huolehtivat myös vaaliasiakirjojen toimittamisesta 
vaaliviranomaisille.

Osastot vastaavat kampanja suunnittelusta ja -toteutuksesta omalla alueellaan. 
Olethan siis aktiivisesti yhteydessä oman osastosi vastuuhenkilöihin ja vaalityöstä 
vastaaviin, ja pyydä heiltä apua ja vinkkejä vaali kampanjaasi. 

Puolueen kuntavaalitukirahoista suurin osa menee paikallisosastoille, jotka päättävät 
itsenäisesti, miten ne käyttävät vaalirahat osaston yhteisen vaalityön sekä ehdok-
kaiden hyödyksi. (Osasto tai piirijärjestö voi periä ehdokkailta yhteismainontaa varten 
ehdokasmaksua, mutta siitä on tiedotettava ehdokasrekryn yhteydessä.)

Paikallisosaston on tehtävä töitä yhdessä, jotta alueen omat ehdokkaat saavat näky-
vyyttä. Joillakin osastoilla on vastuulla useampi kunta, jol loin osasto vastaa toimin-
nasta kaikissa vastuullaan olevissa kunnissa. 

Jokaisella osastolla on tärkeä olla nimettynä vaalien vastuuhenkilö, joka eniten 
tietää vaaliasioista osaston alueella. Hän eniten ohjaa ja koordinoi osastonsa alueella 
tapahtumia, vaalipaneeleja ja muita vaaleihin liittyviä aktiviteetteja yhdessä muiden 
osaston sekä oman piirin vastuu henkilöiden kanssa. 

3.2. Piiri- ja erityisjärjestöt
KD:llä on 15 alueellista piirijärjestöä. Kuntavaaleissa piirien tehtävänä on auttaa ja 
tukea omilla alueillaan paikallisosastoja mm. ehdokashankinnassa ja muussa vaali-
työssä. Piirien rooli korostuu tukemisessa etenkin niillä paikkakunnilla, missä ei ole 
omaa KD:n paikallisosastoa. Piirit suunnittelevat ja organisoivat ehdokaskoulutuksia 
alueellaan yhteistyössä osastojen ja puolueen kanssa. 

KD:llä on kolme erityisjärjestöä: KD Naiset, KD Nuoret ja KD Svenska. Erityisjärjes-
töillä on myös omia vaalitavoitteita. Lisätietoja löydät näiden järjestöjen kotisivuilta: 
www.kdnaiset.fi, www.kdnuoret.fi ja www.kd.fi/svenska. Erityisjärjestöt tukevat 
ehdokkaita omien päätöstensä mukaisesti ja lähettävät vaaleihin liittyviä tiedotteita 
kyseisen erityisjärjestön toimialaan kuuluvissa asioissa.
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• Tukea, jonka antajaa ei voida selvittää, jollei kysymys ole tavanomaisesta keräys-
toiminnasta saadusta tuesta.

• Ulkomaista muuta tukea kuin yksityishenkilöiden ja ehdokkaan aatesuuntaa 
edustavien yhteisöjen ja säätiöiden antamaa tukea.

• Tukea valtiolta tai kunnalta eikä muilta lain 4§:n 4 momentissa mainituilta 
tahoilta. 

5.1. Vaalimainoksen maksaja
Sekä vaalirahoituslain että puoluelain mukaan mainoksesta pitää käydä ilmi 
mainoksen maksajan nimi. Yksittäisen ehdokkaan vaalimainoksen osalta on riittävää, 
että jos ehdokas maksaa mainoksen, niin siitä selvästi ilmenee ehdokkaan nimi. 
Tällöin ei tarvitse mainita erikseen maksajaa.

Maksullisen mainoksen maksaja on se, joka konkreettisesti maksaa mainosta koskevan 
laskun. Esimerkiksi jos lasku maksetaan paikallisosaston tililtä on mainoksen maksaja 
paikallisosasto. 

5.2. Vaalirahoitusilmoitus 
Valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi kuntavaaleissa valitut ovat velvoitettuja teke-
mään ilmoituksen vaalirahoituksesta. Ilmoituksen voi tehdä helpoiten netissä:  
www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, 
että ilmoitusvelvollisella ei ole ollut mitään kampanjakuluja tai ilmoitettavaa vaali-
rahoitusta. Vaalirahoitusilmoitus tulee olla teyhtynä Valtiontalouden tarkastusviras-
tolle viimeistään 21.6.2021 mennessä. 

Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen ehdokkaat voivat tehdä Valtiontalouden tarkas-
tusvirastolle aikaisintaan 31 päivää ennen vaalipäivää 18.3.2021 ja viimeistään 
17.4.2021 mennessä. Ennakkoilmoitus kannattaa ehdottomasti tehdä! Helpoiten 
tekeminen onnistuu netissä.

5.3. Rahankeräys
KD:n piirit, paikallisosastot ja erityisjärjestöt (sekä ehdokkaan tukiyhdistys) voivat 
kerätä kuntavaalikampanjan toteuttamiseksi rahaa ilman rahankeräyslupaa – ajalla 
kuusi kuukautta ennen vaalipäivää (18.10.2020) ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen 
(2.5.2021).

5. Vaalirahoitus
Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla kate-
taan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi 
kuukautta ennen vaalipäivää (18.10.2020) ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen 
(2.5.2021), riippumatta siitä milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua:

• Ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista

• Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi 
toimivan yhteisön saamasta tuesta

• Muusta tuesta

Vaalirahoitukseen kuuluvaksi tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla 
vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Mikäli tukea ei ole saatu rahana, tulee sen 
rahamääräinen käypä arvo arvioida. Useat samalta taholta saadut tuet lasketaan 
yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tukena.

Ehdokkaan on ilmoitettava yksittäisistä tukisuorituksista. Ilmoitukseen tulee liittää 
kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on vähintään 800 €. 
Useat samalta tukijalta saadut suoritukset ehdokkaan vaalikampanjan kuluihin laske-
taan yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tukena. 

HUOMAA: Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostu-
mustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on alle 800 €. Suostumuksen hankinnasta 
vastaa aina ilmoitusvelvollinen.

Tukena ei kuitenkaan pidetä tavanomaista talkootyötä, eikä tavanomaisia ilmais-
palveluja. Tavanomainen talkootyö on vapaaehtoista, palkatonta työtä, jota henkilö 
tekee ehdokkaan hyväksi esimerkiksi osana tukiryhmää. Työ katsotaan talkootyöksi, 
vaikka kyseessä olisi alan ammattilainen, niin kauan kun työstä ei makseta palkkaa. 
Myös tavanomaiset ilmaispalvelut, kuten vaalikuljetukset, vaalikiertueen kulut tai 
lehtien vaalimainosalennukset eivät ole lain mukaan vaalirahoitusta. 

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva 
yhteisö ei saa vastaanottaa:

• Suoraan tai välillisesti samalta tukijalta enempää kuin 3000 € kuntavaaleissa.
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etenkin sosiaalisessa mediassa. Kaiken viestintämme hoidamme vastuullisesti, eetti-
sesti ja toisia kunnioittaen. 

Toiminnassa on pysyttävä totuudessa. Kristillisdemokraatti ei puhu tavalla, joka 
johtaa harhaan tai aiheuttaa vahinkoa. Luottamukselliset ja salassa pidettävät asiat 
pysyvät salassa.

Poliittisessa keskustelussa pyrimme perustelemaan kantamme tiedoilla, joiden 
todenperäisyyden olemme varmistaneet. Ilmoitamme tietojemme alkuperän tarvit-
taessa, mutta säilyttäen luottamuksensuojan.

Jokainen toimii siten, ettei aiheuta vahinkoa lähimmäisen kunnialle ja maineelle. 
Kunnioitamme erilaisia mielipiteitä ja vakaumuksia sanan- ja uskonnonvapauden 
periaatteiden mukaisesti. 

Puolueen eettiset ohjeet netissä www.kd.fi/osallistu/saannot/eettiset-ohjeet

Kristillisdemokraatit on puolueena allekirjoittanut Euroopan poliittisten puolueiden 
peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta. Edellytämme ehdokkaidemme 
noudattavan tätä ihmisoikeuksien kunnioittamisen vaalimiseksi laadittua sopimusta. 
ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2015/11/peruskirja-suomeksi-ilman-alle-
kirjoituksia.pdf

7. Vaalikampanjan turvallisuus
Vaalitilaisuuksissa KD-teltalla tulee aina olla useampi henkilö paikalla. Etukäteen on 
hyvä sopia, miten toimitaan erilaisissa häiriötilanteissa. Ketään ei jätetä yksin häirin-
tätapauksissa.

Ihmisten kanssa keskusteltaessa ei pidä provosoitua, vaikka provosoidaan. Mikäli 
vaaliteltalle tulee henkilö, joka käyttäytyy aggressiivisesti tai on esimerkiksi päih-
tynyt, kannattaa keskustelu päättää nopeasti ja päättäväisesti, mikäli keskustele-
malla ei saada ko. henkilöä rauhoittumaan.

Selkeistä häirintätapauksista, kuten uhkailusta ja kaikenlaisesta väkivaltaisesta 
käytöksestä, kannattaa tehdä ilmoitus poliisille sekä oman osaston vaalivastaavalle. 
Vaalivastaava viestii tilanteista eteenpäin puolueen vaalipäällikölle.

Vaalimainoksia kannattaa jakaa aina yhdessä toisen ehdokkaan, kampanjatiimin 
jäsenen tai jonkun toisen henkilön kanssa. Vältetään tilanteita, missä voi jäädä yksin 
vaaralliseen tilanteeseen. Tehdään yhteistyötä muiden ehdokkaiden kanssa vaali-

Rahankeräysoikeus tarkoittaa oikeutta julkisesti markkinoida yhteisön vaalikerä-
ystiliä ja pyytää julkisesti rahallisia vaalilahjoituksia. Tätä voidaan vaalikampanjan 
aikana toteuttaa esimerkiksi lehtimainontana, esitteissä, kotisivuilla jne. Ehdokas itse 
ei voi toimeenpanna rahankeräystä missään tilanteessa.

Paikallisosaston kannattaa avata erillinen vaalikeräystili ja hankkia pankista kaikille 
ehdokkaille oma viitenumero ko. tiliin. Tätä suositellaan etenkin isoimmille osastoille.

Vaalien jälkeen vaalikeräyksen tehneen yhdistyksen tulee tehdä rahankeräysil-
moitus erillisellä lomakkeella ja lähettää Poliisihallintoon. Lomake löytyy netistä:  
www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset/vaalikeraykset

6. KD:n eettiset ohjeet
Kristillisdemokraattiselle puolueelle ja sen toimijoille politiikka on palvelutehtävä. 
Puolueen eettiset ohjeet koskevat kaikkia niitä henkilöitä, jotka toimivat kristillis-
demokraattisen puolueen tehtävissä puolue-, piiri-, osasto- tai erityisjärjestötasolla, 
ehdokkaina tai kunnallisissa luottamustehtävissä. 

Eettiset ohjeet eivät korvaa lakia missään suhteessa. Ohjeiden tarkoituksena on antaa 
tiiviissä muodossa neuvoja niissä tilanteissa, joissa mittavaan lainsäädäntöön ei ole 
mahdollisuutta perehtyä tai lait eivät anna täsmällisiä käyttäytymisohjeita. Lakeja, 
jotka koskevat puolueen nimissä toimivia henkilöitä, ovat esimerkiksi rikoslaki, kunta-
laki, yhdistyslaki, kirjanpitolaki, laki vaalirahoituksesta, arpajaislaki, laki sopimatto-
masta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Puolueessa ja luottamustehtävissä toimivan kristillisdemokraatin pitää tunnistaa 
roolinsa päätöksentekijänä ja edistää yhteisen, ei yksityisen edun, toteutumista. 
Luottamushenkilön tulee pyrkiä myös siihen, ettei hän vahingoita kristillisdemokraat-
tien yleistä arvostusta. 

Puolueen luottamushenkilö edistää toiminnallaan tehtävänsä arvostusta ja luotta-
musta yhteiskunnassa. Hän käyttäytyy tehtävässään asiallisesti ja toimii tasapuo-
lisesti äänestäjiään kuunnellen. Puolueen toimija ei saa antaa henkilökohtaisten 
vaikuttimiensa tai omien henkilökohtaisten etujensa haitata tehtävän tunnollista 
täyttämistä.

KD:n eettiset ohjeet edellyttävät, että suhtaudumme puolueen muihin toimijoihin 
asiallisesti ja tasapuolisesti. Noudatamme toiminnassamme hyviä tapoja. 

Otamme nämä eettiset säännöt huomioon myös toiminnassamme internetissä ja 
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Tietoturvallisuudesta ja salasanahygieniasta löytyy tietoa Kyberturvallisuuskes-
kuksen sivuilta: www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/
ohjeet-ja-oppaat-yksityishenkiloille

KD:n puoluesihteeri vastaa puolueen kriisiviestinnästä ja antaa toimintaohjeet kriisi-
tilanteissa. Kriisien sattuessa omalle kohdalle tai paikallisesti, tiedota aina ensin sekä 
osastosi vastuuhenkilölle että puoluesihteerille asiasta. 

8. Internet ja sosiaalinen media
Netti ja sähköiset viestimet ovat isossa roolissa kampanjoinnissa. Suurin osa äänes-
täjistä on mukana sosiaalisessa mediassa. Koronapandemian aikana netin ja somen 
merkitys on entistä suurempi äänestäjien tavoittamisessa.

• Ole aktiivinen eri sosiaalisen median kanavissa, joita ovat mm. Facebook, Insta-
gram, Twitter, Snapchat, Youtube, WhatsApp. Twitter tavoittaa etenkin toimitta-
jakuntaa. KD:n erillinen some-ohjeistus löytyy  www.kd.fi/ehdokas Esimerkiksi 
Uusi Suomi tarjoaa kanavan oman blogin pitämiseen. Kannattaa rekisteröityä ja 
kirjoittaa blogia, jota myös toimittajat seuraavat.  Kirjoita ja kommentoi eri fooru-
meissa ja keskustelupalstoilla esimerkiksi FB:n kuntalaisfoorumeilla sekä paikal-
lislehtien mielipide- ja yleisöosastoilla. 

• Mikäli haluat tehdä maksullista mainontaa Facebookin kautta, muista että 
tarvitset poliitikkosivun markkinointitiliä varten. Osastolla voi olla myös yhteinen 
FB:n osastosivu. Poliittinen markkinointi FB:ssä edellyttää sitä, että henkilö jonka 
luottokortilla mainonta maksetaan, tunnistautuu FB:lle. Tämä edellyttää henki-
löllisyyden vahvistamista. Asiasta on tehty erillinen ohje, joka löytyy www.kd.fi/
ehdokas -sivun kautta.

• Vastaa vaalikoneisiin! Tärkeimmät vaalikoneet vastata ovat YLE, MTV, Helsingin 
Sanomat ja etenkin isoimmat paikalliset sanoma lehdet. Vastaathan toki myös 
muihinkin vaalikoneisiin, etenkin omaa työtä ja/tai harrastuksia lähellä oleviin. 

• Tutustu ja jaa somessa: www.kd.fi/ajankohtaista/verkkolahetykset  
www.kd.fi/ajankohtaista/kd-mediassa www.kd.fi, www.kdlehti.fi sekä  
www.facebook.com/kristillisdemokraatit -sivuja

• Älä kirjoita sosiaalisessa mediassa, edes suljetuissa ryhmissä, mitään sellaista 
mitä et halua julkisuuteen. Kerro verkossa vain sellaisista asioista, jotka voivat 
olla julkisia. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää erillisiä tilejä yksityiskäyt-
töön ja julkiseen viestintään.

työssä. Pidetään osaston vastuuhenkilöt tietoisina omista kampanjatilaisuuksista.

Autetaan käytännön asioissa ja pidetään yllä hyviä välejä myös muiden puolueiden 
ehdokkaiden kanssa vaalikampanjan aikana. Turvallinen kampanjointi on kaikkien 
puolueiden etu.

Ilkivaltaa ei pidä hyväksyä. Vaalimainosten töhriminen tai rikkominen on rikos. Ilkival-
lasta kannattaa tehdä ilmoitus poliisille sekä osaston vaalipäällikölle.

Vaalimainosten sijoittamisessa tulee huomioida kunnan ohjeistus ja sijoittaa 
mainoksia vain sellaisille paikoille, missä se on sallittua. Vaalien jälkeen itse sijoitetut 
vaalimainokset tulee kerätä pois mahdollisimman nopeasti.

Ehdokkaiden some-tilien ja kotisivujen kaappaaminen ja niiden kautta väärän tiedon 
levittäminen on todellinen uhka vaalikampanjan aikana. On hyvä seurata omia sekä 
osaston ja piirin some-kanavia ja kotisivuja säännöllisesti, jotta mahdolliset kaap-
paukset voidaan havaita nopeasti.

Huolehditaan salasanahygieniasta. Eri tileillä tulee käyttää eri salasanoja tai salasa-
napalveluita. Mikäli useammalla henkilöllä on käyttöoikeus sosiaalisen median tilille 
tai kotisivulle, tulee luoda turvalliset käytännöt ja ohjeistus salasanojen hallintaan.  
Tarkista säännöllisesti omien laitteiden tietoturvapäivitysten ajantasaisuus.

Häirintä, maalittaminen, kunnianloukkaukset ovat yleisiä ilmiöitä sosiaalisessa medi-
assa. Huomioi erilaiset häirinnän muodot. Esimerkiksi videoiden käyttö häirintämuo-
tona on yleistymässä. Ehdokkaita voidaan vaikkapa provosoida suuttumaan, reaktio 
videoida ja sitä levitettää verkossa.

Selkeistä häirintätapauksista, kuten uhkailusta tai kunnianloukkauksesta, kannattaa 
tehdä ilmoitus poliisille sekä osaston vaalivastaavalle. KD:n ehdokkaiden ja aktiivien 
tulee muistaa hyvä käytös ja asiallisuus some-keskusteluissa. Ei provosoiduta, vaikka 
provosoidaan. 

Osastojen ja piirien vastuuhenkilöt sekä puoluetoimiston henkilökunta auttavat ja 
ohjeistavat turvallisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Kaikenlaisesta väkivallasta, 
ilkivallasta ja muusta häirinnästä kannattaa tehdä matalalla kynnyksellä ilmoitus 
poliisille. Poliisi pystyy arvioimaan onko tilanteessa tapahtunut rikosta. Ilman tietoa 
häirintätapauksista viranomaiset eivät pysty varautumaan ja reagoimaan häirintään.

Lisätietoa vaalihäirinnästä ja vaalien turvallisuudesta löydät oikeusministeriön vaali-
sivuilta: vaalit.fi/vaalihairinta
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11. Vaalien jälkeen
Kuntavaaleissa vaalitulosten perusteella jaetaan myös paljon muita kunnallisia luot-
tamuspaikkoja valtuutettujen paikkojen lisäksi. Vaikka et tulisi valituksi valtuute-
tuksi, osa tulee valituiksi varavaltuutetuiksi ja osa saa muita kunnallisia luottamus-
paikkoja esim. kunnan eri lautakuntiin ja johtokuntiin. Myös mm. käräjäoikeuden 
lautamiehen paikat sekä erilaiset maakunnalliset paikat jaeteen kuntavaalien tulok-
sien perusteella. 

Viimeistään vaalipäivän iltana KD:n paikallisosastojen tulee olla valmiina luotta-
muspaikkaneuvotteluihin paikkakunnan muiden puolueiden kanssa. Monilla paikka-
kunnilla keskusteluja eri luottamuspaikoista käydään jo hyvissä ajoin ennen vaaleja. 
Oleellista on hyvä yhteistyö ja verkostoituminen muiden puolueiden edustajien 
kanssa. 

Hyvin tehty kampanja antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden uuteen iskuun. Jokai-
sesta ää nes tä ja kampanjaan käytetystä minuutista on varmasti hyötyä tulevaisuuden 
vaaleis sa ja toimissasi politiikan parissa. Ja jokaisesta äänestäsi on ollut hyötyä koko 
Kristillisdemokraattiselle puolueelle. Kiitos Sinulle!

9. Esiintyminen
Kun esiinnyt tilaisuudessa, paneelissa tai vaikkapa vaalitorilla, huomioi näitä ohjeita:

• Näytä, että olet kristillisdemokraatti. Käytä puolueen merkkiä, pinssiä, paitaa, 
liiviä ja kampanjamateriaaleja. 

• Puhu puolueesta ja toimijoista aina positiivisesti.  Puhu myös muista puolueista 
ja ehdokkaista kunnioittaen.

• Kuuntele, mitä äänestäjillä on sanottavaa. Opettele hyväksi kuuntelijaksi.

• Kiinnitä huomiota ulkoasuusi. Pukeudu tilanteen vaatimalla tavalla ja siististi. 
Kiinnitä huomiota ilmeisiin, eleisiin, katseeseen, vartalon asentoon, puheen 
tempoon ja äänenpainoon.

• Perehdy asioihin, joista aiot käydä keskustelua äänestäjien kanssa. Keskity omaan 
osaamisalueeseesi. Ole innokas keskustelija. Hymyile ja tervehdi.

• Ota itse yhteyttä toimittajiin ja kerro tapahtumista ja tavoitteista. Huolehdi, että 
sinulla on hyvät välit mediaan. Kutsu toimittajia vaali- ja kampanjatilaisuuksiin.

10. Kuntavaalien aikataulu
• Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä eli missä kunnassa kukin on äänioi-

keutettu 26.2.2021

• Ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

• Ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokasnumerot: 18.3.2021

• Ennakkoäänestys kotimaassa: 7.-13.4.2021

• Ennakkoäänestys ulkomailla: 7.-10.4.2021

• Vaalipäivä: 18.4.2021

• Tulosten vahvistaminen: 21.4.2021

• Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021



Lue lisää www.kd.fi 
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.  

Karjalankatu 2 C , 00250 Helsinki, p. 09 348 822 00, kd@kd.fi

Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnasta ja  
taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. 

Valtuusto päättää:

• Kuntastrategiasta ja hallintosäännöstä

• Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

• Omistajaohjauksen periaatteesta ja konserniohjeesta

• Liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

• Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista

• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

• Palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä 
perusteista

• Takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen 
velasta

• Jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin 
säädetä

• Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

• Tilintarkastajien valitsemisesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä 
ja vastuuvapaudesta

• Muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä  
asioista.                                  
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