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Arvopohja 

Kansallinen Kokoomus on moniarvoinen poliittinen liike, joka toivottaa tervetulleiksi mukaan yhteiseen 
työhön kaikki, jotka hyväksyvät periaateohjelmassa kuvatut periaatteet. Kokoomus haluaa tarjota ihmisille 
laajat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa vapauden, sivistyksen, mahdollisuuksien 
tasa-arvon, demokratian ja muiden suomalaisen, avoimen yhteiskunnan arvojen toteutumisen puolesta. 
 
Kokoomuksen politiikan johtavina periaatteina ovat puolueen perustamisesta saakka olleet sovinnollisen 
kansalaishengen edistäminen, sosiaalisen nousun mahdollistaminen ja koulusivistyksen tarjoaminen kaikille 
sekä tasa-arvo ja työn kunnioitus. Kaiken perustana on luja oikeusvaltio ja ihmisten luottamusta nauttiva 
puolueeton järjestysvalta. Kokoomus on aina ymmärtänyt, että Suomen on oltava sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja toimeliaisuudesta palkitseva yhteiskunta. Jokaisen on voitava tuntea se omakseen. 
 
Tarkoitus ja käyttö 

Tämä ohje on väline, jolla sanoitamme itsellemme, miten kokoomuslaiset arvot määrittävät toimintaamme. 

Ohje on tarkoitettu noudatettavaksi kaikille kokoomuslaisille.  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Kokoomuksen toiminnassa kaikki ovat tasa-arvoisia ikään, sukupuoleen, koulutukseen, taustaan, 

seksuaaliseen suuntautumiseen tai asuinpaikkaan katsomatta.   

Kokeneet ja uudet toimijat ovat yhtä arvokkaita. Kokeneiden toimijoiden velvollisuus on perehdyttää uudet 

toimijat mukaan toimintaan. Suljetut piirit eivät kuulu kokoomuksen toimintaan.  

Kaikki kokoomuksen toiminta on arvokasta ja kaikille toimijoille tulee tasavertaisesti tarjota monipuolisia 

tehtäviä. Kierrätämme tehtäviä toimijoiden kesken. Tehtäviä jaettaessa haemme tasapainoa kokemuksen ja 

uusien ajatusten välillä.  

Kannustamme kokoomuslaisia tuomaan avoimesti esiin mahdollisia ongelmia kokoomuksen toiminnassa. 

Viestintä 

 

Kaikessa viestinnässä tulee vaalia kokoomuksen arvopohjaa ja pitäytyä totuudessa. Sosiaalisessa mediassa 

kohtaamme ihmiset kuten kohtaisimme kasvotusten.  

Kokoomus on joukkue, johon mahtuu mukaan monia erilaisia, jopa vastakkaisia näkemyksiä.  Keskitymme 

myönteiseen omaan tekemiseen. Toisen kokoomuslaisen motiivien julkinen ruotiminen ja 

kyseenalaistaminen ei kuulu kokoomuslaisuuteen. 

Lähtökohta on, että jokainen kantaa vastuuta omasta toiminnastaan, oikaisee virheelliset tulkinnat, korjaa 

välittömästi sopimattoman toiminnan ja pahoittelee, kun aihetta on. Tilanteen niin edellyttäessä puolue voi 

myös julkisesti irtisanoutua kokoomuksen linjan tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Piirihallitusten tulee 

nimetä tähän alueelta vastuuhenkilö. Viestinnässä noudatetaan tämän lisäksi viestinnästä annettuja 

erityisohjeita. 

 

 

 



Toiminta ja tapahtumat 

Kokoomuksen toiminnan tulee olla avointa ja mahdollisimman monelle saavutettavissa. Pyrimme 

toiminnassamme parhaaseen mahdolliseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. 

Tapahtumat tulee järjestää niin että tehtävät ja vastuu jakaantuvat tasaisesti eri toimijoiden ja tahojen 

kesken.  

Kokoomuksen tapahtumissa ei hyväksytä häirintää. Epäkohtiin tulee puuttua välittömästi ja suuriin 

tapahtumiin tulee nimetä häirintäyhteyshenkilöt. 

 

Taloudelliset sitoumukset ja avoimuus 

Kokoomuksen toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Korostamme rahoituksen läpinäkyvyyttä ja 

kerromme avoimesti kaikki sidonnaisuutemme. Täytämme vaalirahoituksesta annetun lain velvollisuudet 

kuten noudatamme muutakin lainsäädäntöä. Kannustamme ennakkoilmoituksen tekemiseen. 

Sitoudumme korruptiontorjuntaan ja ohjeistamme luottamushenkilöitämme toimimaan tavalla, joka lisää 

päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.  

 

Ehdokkuus vaaleissa 

Jokainen on ehdokkaaksi lupautuessaan allekirjoittanut ehdokkuuden pelisäännöt ja vaalilupauksen, jonka 

pohjalle vaalityö rakennetaan ja joiden noudattaminen on ehdokkuuden edellytys. 

Ehdokkaina toimimme joukkueena ja yhteistä äänimäärää kasvattaen. Jokaisen ehdokkaan velvollisuus on 

toimia yhteisen menestyksen eteen kokoomuslaisen arvomaailman edistämiseksi. 

 

Toimiminen luottamustoimessa 

Luottamustoimessa tulee toimia kokoomuksen arvojen mukaisesti ja yhteistä tavoitetta edistäen. 

Kokoomuslainen luottamushenkilö ei aja vain omia tai yhden ryhmän etuja vaan toimii yhteiskunnan 

yhteisen hyvän eteen. Luottamuspaikkojen jaossa noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. 

Valtuustoryhmän ja yhdistysten johdolla on erityinen tehtävä edistää kokoomuksen toimijoiden 

yhtenäisyyttä erimielisyyksien ja vaikeidenkin asioiden keskellä. Puheenjohtajilla on vastuu hakea ratkaisuja 

sovittelemalla erisuuntaisia näkemyksiä puolueen virallisen linjan määrittelemien asiakirjojen pohjalta. 

Puheenjohtajien tulee puuttua vaikeisiin tilainteisiin, kuten asiattomaan käytökseen, häirintään, 

eturistiriitoihin tai muuhun kokoomuksen toimintaan kuulumattomiin tai arvojen vastaisiin tilanteisiin 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Konfliktien ratkaisu ja seuraamukset 

Lainvastaisesta toiminnasta on ilmoitettava poliisille. Muut konfliktit pyritään ratkaisemaan 

mahdollisimman nopeasti läheisyysperiaatetta noudattaen. Paikallis- piiri ja liittotasolla tulee nimetä 

vastuuhenkilö, joka hoitaa ohjeiden vastaisen toiminnan keskustelut ja mahdolliset jatkotoimet.  

Konflikteja ratkaistaessa kuullaan jokaista osapuolta ja annamme tämän ohjeen vastaisesti toimineelle 

lähtökohtaisesti mahdollisuuden korjata toimintansa. Ensisijainen keino on sovittelu. Yksilön vastuu omasta 

toiminnasta ja sen seurauksista on vahva. Toimimme sovittelutilanteissa inhimillisesti, ihmiseen luottaen ja 

kaikkien osapuolten näkökulma huomioiden.  


