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1. Yleiset ohjeet soittamiseen 
 

Ehdokkaaksi kysymistä ei tarvitse arkailla, sillä suurin osa on otettuja kohteliaasta pyynnöstä. 
Soitot kannattaa ajoittaa järkevään aikaan arki-iltaan. Pieni valmistautuminen helpottaa 
soittamista ja lisää soittajan itsevarmuutta. 

Asia voi lähestyä monelta kannalta, löydä itsellesi sopiva tyyli. Toisille sopii leppoisampi tyyli ja 
toiset haluavat mennä suoraan asiaan. Aluksi on kuitenkin hyvä kysellä vähän kuulumisia ja 
tiedustella onko tilanne sellainen, että soitettavalla on hetki aikaa keskustella. Puhelussa kannattaa 
kuitenkin selkeästi kertoa millä asialla soitat ja kysyä henkilöä ehdolle, usein ihmiset itsekin jo 
arvaavat millä asialla olet häneen yhteydessä. Yksi tapa on myös kysyä ihmistä tapaamiseen, jossa 
keskustelette ehdokkuudesta.  

Varaudu siihen, että iso osa potentiaalisista ehdokkaista ei ole valmiita lähtemään ehdolle 
vielä ensimmäisen juttelukerran jälkeen! Älä turhaudu, vaan merkitse itsellesi ylös, että 
asiaan kannattaa palata kyseisen henkilön kanssa vielä uudelleen. Ehdokkuuttaan 
epäröivälle kannattaa antaa hetki aikaa miettiä asiaa ja sopia että palaatte asiaan parin 
päivän päästä uudelleen.  

 

2. Esimerkinomainen ”myyntipuhe” kuntavaaliehdokkaiden hankkimiseen 

Tämä ehdokashankintapuhe on soittamisen tueksi. Sovella tekstiä omaan suuhusi sopivaksi 
ja kokeile käytännössä, mitkä argumentit sopivat juuri sinun suuhusi. Kysy puhelun aikana 
kysymyksiä ja kuuntele niiden vastaukset, älä paasaa/julista. 
 
Etunimi Sukunimi tässä Vasemmistoliitosta hei! (Puhelun alkuun maininta, että soittaa 
Vasemmistoliitosta) 
 
Tässä kohtaa voi kysyä, onko hetki aikaa jutella. 
 
Kysele sitten kuulumiset. Mukavien juttelu pehmittää maaperää varsinaista asiaa varten. Toisaalta voit 
mennä myös suoraan asiaan, jos tämä sopii tyyliisi paremmin. Kuulumiset kannattaa kuitenkin kysyä, 
jotta alkujännitys katoaa sekä soittajalta että soitettavalta 
 
Soitan sinulle koska,  
a) olen sitä mieltä  
b) minulle on kerrottu, että sinä olisit hyvä kuntavaaliehdokas kunnassa XX. 
 



 

(Tässä kohtaa kannattaa kertoa, mitä kautta olet saanut henkilön yhteystiedot ja kuka häntä on 
mahdollisesti suositellut ehdokkaaksi. Nyt on myös hyvä perustella, miksi kontakti olisi hyvä ehdokas. 
Tämä saattaa liittyä hänen julkisiin kannanottoihinsa, asemaan kunnassa, tunnettavuuteen, aiempiin 
ehdokkuuksiin tai yleiseen, vasemmistolaiseen arvopohjaan.) 
 
Miltä tämä kuulostaisi? Olisimme todella iloisia, jos saisimme sinut meidän ehdokkaaksemme.  
 
(Kuuntele vastaus ja kysele lisäkysymyksiä.) 
 
Seuraava kappale, jos henkilö ei ole puolueen jäsen) Ehdokkuushan ei tosiaan vaadi edes puolueen 
jäsenyyttä, eli voit lähteä mukaan listalle sitoutumattomana ehdokkaana. Tämä on ihan yleinen 
tapa heille, joita kiinnostaa vaikuttaminen omassa kunnassa enemmän kuin sitoutuminen tiettyyn 
puolueeseen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että arvopohjasi on niin lähellä vasemmistoa, että meidän 
listamme olisi sinulle hyvä paikka ponnistaa valtuustoon, vaikka lähtisitkin ehdolle 
sitoutumattomana. Mitä ajattelet tästä?  
 
Voin kertoa rehellisesti, että tilanne melkein kaikissa kunnissa on se, että tilaa listoilla kyllä on 
halukkaille ja erityisesti kaltaisellesi hyvälle tyypille! 
 
Kuntavaaleissa minimivaatimus ehdokkuudelle on ehdokaslomakkeen täyttäminen ja vaalikuvassa 
käyminen. (puolue maksaa valokuvauksen) Lisäksi ehdokkaiden tulisi täyttää tietonsa puolueen 
sähköiseen ehdokasgalleriaan. Kaikki sen päälle on ekstraa. Jokainen voi päättää itse omien 
voimavarojensa ja jaksamisensa mukaan, millä panoksella kampanjoi.  
 
Kuntavaalien jälkeen on myös jaossa erilaisia luottamuspaikkoja, joihin voi päästä, vaikka ei tällä 
kertaa valtuustoon saakka menisikään. Toisaalta näitä paikkoja ei ole pakko hakea, jos ne eivät tällä 
hetkellä elämäntilanteeseen sovi. Kiinnostaisiko sinua esimerkiksi joku lautakunnan jäsenyys? 
 
Meillähän ei muuten Vasemmistolla ole valtuustoissa ryhmäkuria, vaan luotamme siihen, että 
ehdokkaamme ja valtuutettumme jakavat puolueen perusarvot. Näin ollen valtuustoryhmiemme 
toiminta perustuu yhdessä neuvottelemiseen ja päättämiseen, eikä enemmistön sanomiseen. 
 
Seuraava kappale on harkinnanvarainen lisäys, jos haluat korostaa puolueen ja yhteiskunnan etua: 
Jokaisesta ehdokkaasta on vasemmistolle hyötyä, sillä jokainen ehdokas tuo henkilökohtaisia ääniä 
yhteiseen pottiin. Kuntavaalit ovat kaverivaalit. Myös se, että kadunvarren julisteessa näkyy paljon 
vasemmistolaisia kasvoja, toimii ja näyttäytyy vastavoimana äärioikeistolaiselle öyhötykselle. 
 
Kovin moni ei osaa/halua päättää asiaa heti, koska puhelu tuli yllättäen. Anna henkilölle parin päivän 
miettimisaika ja sopikaa, milloin sinä voit soittaa uudelleen. Älä sovi siten, että kohde soittaa sinulle, 
koska sellaisia puheluita tulee harvoin.  

 
 

 



 

3. Muistilista soitettaessa: 
➢ Mieti valmiiksi, miten asian esittelet. 
➢ Esittele itsesi ja kerro soittavasi Vasemmistoliitosta.  
➢ Kerro mistä olet saanut henkilön yhteystiedot ja nimen. 
➢ Kysy aluksi vähän kuulumisia. 
➢ Kysy henkilöä suoraan ehdolle. 
➢ Mahdollisen kieltäytymisen jälkeen kysy kohteliaasti miksi henkilö kokee, ettei hän 

voi lähteä ehdolle kuntavaaleissa. Tuo esiin henkilön soveltuvuus ehdokkaaksi ja 
tuo esiin vahvuuksia.  

➢ Kuuntele henkilöä ja vastaa mahdollisiin huoliin tai kysymyksiin. 
➢ Pyydä henkilöä miettimään asiaa, sovi toisesta puhelusta lähempänä vaaleja 

ja/tai pyydä henkilöä kahville puhumaan ehdokkuudesta kasvokkain. 
➢ Älä tuputa tai painosta! 

 

YLEISIMMÄT ENNAKKOLUULOT EHDOLLE LÄHTEMISEEN JA VASTAUKSET NIIHIN. 

Ehdokashankintaa tehdessä saatat kohdata tiettyihin ennakkoluuloihin, jotka koskevat ehdolle 
lähtemistä. Vasemmistoliiton Ehdokashankinnan ABC -oppaassa on esitetty näitä ennakkoluuloja, 
sekä tapoja vastata niihin.  

https://vaikutavasemmistossa.fi/wp-content/uploads/2020/08/Vasemmisto_EhdokashankinnanABC_2020_A4_aukeamittain.pdf

