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Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010
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Puoluekokousedustuksen uudistus
(tarkempi esittely toisessa diashowssa)
●

●

●

Vakioidaan puoluekokouksen edustajamäärä 400 edustajaan,
nämä jaetaan jäsenyhdistysten kesken jäsenmäärien
suhteessa
1 tasauspaikka jokaiselle piirille ja liitolle tasaamaan jakoa
pienten piirien hyväksi
Paikat jaetaan ensin järjestökokonaisuuksille, eli piireille,
liittojärjestöille ja muille yhdistyksille, joita käsitellään
teknisesti yhtenä joukkona
–

kunkin järjestökokonaisuuden sisällä paikat jaetaan edelleen siihen
kuuluville yhdistyksille niiden jäsenmäärien suhteessa

Puoluekokouksen ja valtuuskunnan
työnjaon tarkistaminen
●

Puoluekokouksella kaikki tärkeimmät päätökset:
periaateohjelma, puoluejohdon (pj, vpj:t, puoluesihteeri,
puoluehallitus, puoluevaltuuskunta) valinta
–

●

lisätään uusina: puolueen strategia, poliittinen ohjelma

Puoluevaltuuskunnalle siirrettäisiin toimintasuunnitelman ja
talousarvion hyväksyminen
–

–

vastaavasti myös toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tilinpäätökseen liittyvät asiat: tilintarkastajien valitseminen,
vastuuvapauden myöntäminen
peruste: näistä tulisi keskustella demokraattisesti, ja
puoluekokouksessa jäävät aina isompien asioiden jalkoihin

Sijais- ja väliaikaisjärjestelyt
●

Jos pj tai puoluesihteeri eroaa, ei ole varaa odottaa
seuraavaan puoluekokoukseen
–

●

Jos puoluehallituksen jäsen eroaa, ei ole hyvä, että paikka on
tyhjillään jopa 30-40% toimikaudesta, ts. seuraavaan
puoluekokoukseen asti
–

●

=> puoluevaltuuskunnalle oikeus valita väliaikainen pj tai ps siihen
asti, että saadaan k0olle puoluekokous valitsemaan seuraaja

=> puoluevaltuuskunnalle oikeus täydentää puoluehallitusta kuten
yllä: valitaan väliaikainen jäsen seuraavaan puoluekokoukseen asti

Jos pj tai ps tilapäisesti estynyt (esim. matkan tai
sairaalahoidon ajaksi), puoluehallitus voi nimetä sijaisen

Rotaatiosääntöjen tarkistaminen
●

●

●

Myös puoluehallituksen ja -valtuuskunnan varajäsenille
rotaatio
Rotaatio (max. 4 vuotta) 1-vuotisiin toimielimiin, joihin
puoluehallitus tai eduskuntaryhmä nimeää edustajat
Puoluesihteerille sama rotaatio kuin puolueen
puheenjohtajalle
–

puoluesihteeri on puolueen keskeinen luottamushenkilö (ei siis
työsuhteessa oleva työntekijä), jota pitäisi varmaankin koskea
samojen periaatteiden kuin muitakin luottamushenkilöitä

Jäsenäänestystä koskevat säädökset
●

●

Äänivalta jäsenäänestyksissä, kuten muuallakin, vain
jäsenmaksun maksaneille jäsenille
Tarkistetaan yhdistysten / jäsenten määrää, joka voi vaatia
neuvoa-antavaa jäsenäänestystä
–
–

vahvistetaan piirijärjestöjen asemaa (2 piiriä voi vaatia
jäsenäänestyksen)
muille yhdistyksille yhteinen vähimmäismäärä: 5 yhdistystä, joissa
vähintään 100 maksanutta jäsentä

Nimenkirjoitusoikeus
●

Tällä hetkellä tarvitaan aina puheenjohtajiston edustajan +
puoluesihteerin (tai hallinto- tai järjestösihteerin) allekirjoitus
–

●

Ratkaisu: puoluehallitukselle oikeus nimenkirjoitusoikeuden antamiseen
esim. puoluesihteerille
–

●

Raskasta, ottaen huomioon, että puolueen pitäisi kuitenkin kyetä rutiininomaisesti
allekirjoittamaan papereita osana normaalia työskentelyä (eri viranomaisille,
yhdistysrekisterille, pankille jne.)

sisäisillä ohjeilla puoluehallitus voi täsmentää, missä asioissa puoluesihteeri saa
käyttää nimenkirjoitusoikeuttaan yksin; säännöissä tällaista määräystä ei
kuitenkaan ei voi olla

Lisäksi korvataan erikseen mainitut puoluetoimiston nimikkeet ilmaisulla
muu puoluehallituksen määräämä puoluetoimiston työntekijä => näin
sääntöjä ei tarvitse muuttaa aina kun toimiston nimikkeitä muutetaan.

Aloiteoikeus
●

Yksi aloite per kolme henkilöjäsentä
–
–

●

●

nyt: henkilöjäsenen mahdollista tehdä periaatteessa rajaton määrä
aloitteita
yhdistykset voisivat edelleen tehdä rajattoman määrän aloitteita,
joten jos henkilöjäsenellä on useita hyviä aloitteita, hän voinee
helposti saada oman yhdistyksensä esittämään niitä

Eduskuntaryhmälle ja meppiryhmälle kollektiiveina
samanlainen aloiteoikeus
Aloitteiden deadline tarkennetaan

Puoluehallituksen tehtävien täydennys
●

Lisätään tehtävät, joita ei ole kirjattu sääntöihin, mutta
vastaavat vallitsevaa käytäntöä:
–
–

puoluehallitus voi päättää lainan ottamisesta ja takauksen
antamisesta
puoluehallitus vahvistaa, mikä on puoluetta edustava piirijärjestö
missäkin vaalipiirissä (samalla tavoin kuin sen, mikä on puoluetta
edustava kunnallisjärjestöt missäkin kunnassa; sen sijaan
puoluehallitus ei määrittele piirijärjestöjen toimialueita, toisin kuin
kunnallisjärjestöjen, koska säännöissä suoraan sanotaan, että
piirijärjestön toimialueena on vaalipiiri)

Tekniset ja stilistiset muutokset
●

Lisätään termi perusyhdistys sääntöihin ja päivitetään
jäsenyhdistyksistä käytettävä terminologia sen mukaisesti
–

●
●

●
●
●

perusyhdistys = tavallinen paikallisyhdistys, joka toimialueena on yksi tai
useampi kunta tai kunnanosa

Määritellään puoluevaltuuskunnan koollekutsumisaika
Kuvataan puoluekokouksen tehtävät samalla tapaa kuin
puoluehallituksen ja -valtuuskunnan
Mainitaan puolueveron perintä myös kuukausi- tai vuosipalkkioista
Standardoidaan toimielimistä käytettävät nimitykset
Lisätään selventäviä väliotsikoita, jaetaan ja ryhmitellään pykäliä
uudestaan

Mitä jäi käsittelemättä?
●

Puolueen sisäisissä vaaleissa käytettävä vaalitapa
–

tätä ei ehditty käsitellä, joten jäänee seuraavaan
sääntömuutosprosessiin

