
PARTIKANDIDATENS SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN  Riksdagsvalet valdag 2.4.2023 
 

De mörkfärgade områdena enligt vad vallagen förutsätter 
 

Valkrets Valkretsens namn 
 

Parti Partiets namn 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 

Partiets  
kandidat 

Släkt- och förnamn (släktnamnet först, tilltalsnamnet understreckat) 
 

 
 

Personbeteckning 

Titel, yrke eller befattning (högst två uttryck) 
 
 

Hemkommun 

Gatuadress Postnummer och ort 

  
  
 ort 
 
 
 

E-postadress Telefonnummer 
 
 

Modersmål (finska, svenska, annat) 
                  □           □      ______________ 
 

Eventuell www-adress 

  
  
 www-adress 
 

Yrkesorganisation 
 
 

 

□ Företagare 

 Samtycke 
och  
försäkran 
 

Jag ger mitt samtycke till att kandidera för Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i 
Finland (KD) r.p. och att ta emot befattningen som riksdagsledamot samt försäkrar att jag i detta val 
inte har gett mitt medgivande till kandidatur i annat parti eller valmansförening och inte heller som 
kandidat i annan valkrets. 

 
 

Ort 
 
 

Datum 

 
 

Kandidatens underskrift 
 
 

 

KANDIDAT- OCH RIKSDAGSLEDAMOTSAVTAL OCH FULLMAKT 
1. Parterna i detta avtal är Kristdemokraternas   __________________________ kretsorganisation, som i 

valkretsen representerar partiet, och personen som undertecknat avtalet. 
2. Jag ger mitt samtycke till kandidatur i riksdagsvalet 2.4.2023 och försäkrar att jag inte är medlem i något 

annat parti. 
3. Som kandidat och riksdagsledamot förbinder jag mig att i samarbete med partiet och riksdagsgruppen 

verka för genomförandet av Kristdemokraternas i Finland principer samt att tillhöra och delta i 
Kristdemokraternas i Finland riksdagsgrupp och dess verksamhet.  

4. Jag förbinder mig att fördjupa mig i partiets stadgar, etiska regler, principprogram och det av 
riksdagspartierna antagna dokumentet om antirasism och följa och främja dem. 

5. Jag förbinder mig till ett gott uppförande som kandidat och riksdagsledamot och därmed 
sammanhängande information och annan aktivitet och att förhålla mig respektfullt och sakligt till 
kandidater på alla olika kandidatlistor. Jag har ärligt berättat allt om min eventuella kriminella bakgrund 
samt pågående brottmålsförfaranden för den kristdemokratiska kretsorganisation som nominerat mig. 

6. Om jag blir invald som riksdagsledamot förbinder jag mig att betala 2,5 % av riksdagsledamotens 
bruttogrundlön till den kristdemokratiska kretsorganisation som representerar partiet i valkretsen. 

7. Jag förbinder mig att betala kandidatens engångsavgift (_______ euro) som kretsorganisationen 
eventuellt beslutar om omedelbart efter nomineringen. Betalningen sker till kontot för den 
kristdemokratiska kretsorganisation som representerar partiet i valkretsen. Genom kampanjavgiften 
finansieras den gemensamma annonseringen i valet och andra utgifter enligt beslut av 
kretsorganisationen. 

8.  

Datum 
 
 

Kandidatens underskrift 
 
 

 

Originalexemplaret inlämnas av kretsorganisationen till valkretsnämnden och en kopia till kretsorganisationen. 


