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I LUKU - NIMI JA TARKOITUS

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kokoomuksen Nuorten Liitto ry (ruotsiksi Samlingspartiets Ungdomsförbund
rf). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistys kuuluu jäsenenä
Kansallinen Kokoomus rp:een. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, ilmoitus- ja pöytäkirjakielenä
suomi.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.
2 § Toiminnan tarkoitus
Liiton tarkoituksena on toimia seuraaville pääperiaatteille rakentuvien ja liiton ohjelmissa
täsmennettyjen pyrkimysten toteuttamiseksi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Yksilönvapauden ja markkinatalouden edistäminen
Länsimaisen oikeusjärjestyksen ja edustuksellisen demokratian turvaaminen
Kestävän kehityksen periaatteiden vaaliminen
Sivistyksen, osaamisen, kulttuurin ja koulutuksen vaaliminen
Yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden edistäminen
Isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen
Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen ja globalisaation edistäminen
Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vapaan kansalaistoiminnan edistäminen sekä
nuorten elinolojen kehittäminen

3 § Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto herättää yhteiskunnallista keskustelua, edistää
yhteiskunnallista osallistumista erityisesti nuorten keskuudessa sekä harjoittaa jäsenistönsä
keskuudessa ja sen ulkopuolella liiton tarkoitusperiä edistävää vaikuttamista, viestintää sekä
koulutus- ja harrastustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja
lahjoituksia, omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja osakkeita, järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
harjoittaa kustannus- ja sijoitustoimintaa, harjoittaa tavaroiden ja palveluiden myynti- ja
vuokraustoimintaa sekä harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa.
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II LUKU – JÄSENET JA PÄÄTÖSVALTA

4 § Jäsenet
4.1 Piirijärjestöt
Liiton piirijärjestöksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka liittohallitus hyväksyy liiton
piirijärjestöksi. Piirijärjestöjen henkilöjäseniksi ja niiden paikallisyhdistysten henkilöjäseniksi voidaan
hyväksyä 15-29-vuotiaita Suomen kansalaisia tai henkilöitä, joilla on kotipaikka Suomessa, jotka
täyttävät Kansallisen Kokoomus rp:n henkilöjäsenille asettamat ehdot. Liiton piirijärjestöjen
lukumäärän ja maantieteelliset toiminta-alueet määrittää liittohallitus.
4.2 Paikallisyhdistykset
Liiton paikallisyhdistykseksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka liittohallitus hyväksyy
liiton paikallisyhdistykseksi. Paikallisyhdistysten henkilöjäseniksi voidaan hyväksyä 15-29-vuotiaita
Suomen kansalaisia tai henkilöitä, joilla on kotipaikka Suomessa, jotka täyttävät Kansallisen
Kokoomus rp:n henkilöjäsenille asettamat ehdot.
4.3 Henkilöjäsenet
Liitolla ei ole henkilöjäseniä. Näissä säännöissä henkilöjäseniksi kutsutaan liiton piirijärjestöjen ja
paikallisyhdistysten henkilöjäseniä.
Piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen henkilöjäsen ei saa kuulua toiseen puolueeseen. Henkilöjäsen
voi kuulua ainoastaan yhteen puolueen jäsenyhdistykseen.
Piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen jäsenenä olevan henkilöjäsenen jäsenyys päättyy sen vuoden
lopussa, kun hän täyttää 30 vuotta.
4.4 Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi luonnollisen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton toimintaa.
Liitolla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.
4.5 Kannattajajäsenet
Kannattajajäseneksi liittohallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön tai rekisteröidyn yhteisön, joka
haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.
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5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jos liiton piirijärjestö, paikallisyhdistys, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen
päättää erota liitosta, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoitettava eroamisestaan liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille sinä kalenterivuotena
kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu. Jos liiton piirijärjestö, paikallisyhdistys tai kannattajajäsen ei
suorita jäsenmaksuaan kolmena perättäisenä vuotena, voi liittohallitus katsoa jäsenen eronneeksi.
Liittohallituksella on oikeus erottaa liiton piirijärjestö, paikallisyhdistys, kannattajajäsen, kunniajäsen
ja kunniapuheenjohtaja, mikäli jäsen
●
●
●

jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on liittoon liittyessään sitoutunut tai
jos jäsen toimii liittoa vahingoittavalla tavalla tai
ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittohallituksen on kuultava erotettavaa jäsentä ennen erottamispäätöksen tekemistä paitsi milloin
erottamisperusteena on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja se tulee voimaan heti.
Liiton piirijärjestöllä ja paikallisyhdistyksellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä liittokokoukselle
toimittamalla kirjallinen valitus liittohallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
asiasta tiedon saatuaan. Jos liittokokous kuultuaan liittohallitusta ja erotettua jäsentä sekä
hankittuaaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan
(⅔) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti, muussa tapauksessa
erottaminen raukeaa.
6 § Jäsenmaksut
Liiton piirijärjestöt, paikallisyhdistykset ja kannattajajäsenet maksavat liitolle vuosittain
jäsenmaksun, jonka suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää liittokokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Jäsenmaksujen keräämisestä
vastaa liitto.
7§ Päätösvalta
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liiton kokous, jota näissä säännöissä kutsutaan liittokokoukseksi.
Toimeenpanovalta on liiton hallituksella, jota näissä säännöissä kutsutaan liittohallitukseksi.
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III LUKU - LIITTOKOKOUS
8 § Liittokokouksen ajankohta
Liiton varsinainen liittokokous on pidettävä vuosittain liittohallituksen määräämänä ajankohtana
syys-joulukuussa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous tai liittohallitus niin päättää tai vähintään yksi
kolmasosa (1/3) piirijärjestöistä tai yksi kolmasosa (1/3) paikallisyhdistyksistä sitä liittohallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Liittokokous on pidettävä kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
asianmukaisesti esitetty liittohallitukselle.
9 § Liittokokouksen koollekutsuminen
Liittokokouksen tarkan ajan ja paikan määrää liittohallitus. Kokouskutsu liittokokouksiin on
lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti piirijärjestöille ja paikallisyhdistyksille vähintään kuusi (6) viikkoa
ennen kokousta.
10 § Liittokokouksen äänivalta
10.1 Piirijärjestöt
Liiton piirijärjestöt voivat lähettää liittokokoukseen sataviisikymmentä (150) äänivaltaista
kokousedustajaa, joilla kullakin on yksi ääni.
Kustakin piirijärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku
sataviisikymmentä (150) kyseiseen piirijärjestöön tai sen paikallisyhdistykseen jäsenmaksunsa
maksaneiden henkilöjäsenten lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien piirijärjestöjen
jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten yhteenlasketulla lukumäärällä.
Kokousedustajien lukumäärä jakautuu piirijärjestöjen kesken jäsenmaksunsa maksaneiden
henkilöjäsenten mukaisessa suhteessa kuitenkin niin, että kullakin piirijärjestöllä on vähintään kaksi
(2) edustajaa.
Kokousedustajien lukumäärä määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeiseen päivään
mennessä liittokokokousvuotta edeltävän vuoden jäsenmaksun maksaneiden henkilöjäsenten
lukumäärän mukaan.
Piirijärjestöjen äänivaltaiset kokousedustajat valitaan piirikokouksessa. Piirijärjestön liittokokouksen
kokousedustajia koskevaan päätöksentekoon saavat osallistua vain henkilöjäsenet, jotka ovat
maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksun kyseiseen piirijärjestöön tai sen
paikallisyhdistykseen.
Valittujen kokousedustajien on oltava viimeisimmän jäsenmaksunsa kyseiseen piirijärjestöön tai sen
paikallisyhdistykseen suorittaneita jäseniä. Äänioikeus liittokokouksessa on vain sellaisilla
kokousedustajilla, jotka ovat maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.
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10.2 Paikallisyhdistykset
Liiton paikallisyhdistykset voivat kukin lähettää liittokokoukseen yhden (1) äänivaltaisen
kokousedustajan, joilla kullakin on yksi kymmenesosa (1/10) ääni.
Paikallisyhdistysten äänioikeutetut kokousedustajat valitaan yhdistyksen kokouksessa.
Äänioikeus liittokokouksessa on vain sellaisilla kokousedustajilla, jotka ovat maksaneet kuluvan
jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.
11 § Puhe- ja läsnäolo-oikeus liittokokouksissa
Liittokokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus
●
●
●
●
●

liiton kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä,
liittohallituksen jäsenillä ja liiton työntekijöillä,
puolueen, sen jäsenliittojen ja äänenkannattajan toimituksen edustajilla
Kansallisen Kokoomus rp:n eduskuntaryhmän jäsenillä sekä
Kokoomuksen Euroopan parlamentin ryhmän jäsenillä.

Liittokokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden sitä pyytäville henkilöille.
12 § Liittokokouksen päätöksenteko
12.1 Yleistä
Äänestykset toimitetaan suljetuin lipuin, kun vähintään kaksikymmentäviisi (25) äänivaltaista
kokousedustajaa sitä pyytää. Vaalit toimitetaan aina suljetuin lipuin.
12.1 Asiakysymykset
Asiakysymyksissä päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
12.2 Enemmistövaalitapa
Kun vaalissa valittavia on yksi (1), noudatetaan enemmistövaalitapaa. Valituksi tuleminen edellyttää
ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä
kierroksella saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä
saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi. Äänten mennessä tasan tulos
ratkaistaan arvalla.
12.3 Siirtoäänivaalitapa
Kun valittavia henkilöitä on enemmän kuin yksi, käytetään näissä säännöissä määriteltyä
siirtoäänivaalitapaa. Siirtoäänivaali etenee vaiheittain seuraavasti:
1) Äänestäminen
Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun enintään yhtä monta nimeä kuin on valittavia
suosituimmuusjärjestyksessä.
2) Läpimenokynnys
Lasketaan annettujen hyväksyttyjen äänestyslippujen hyväksyttyjen äänten lukumäärä ja sen
perusteella läpimenokynnys seuraavasti: läpimenokynnys = hyväksyttyjen äänestyslippujen äänten
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lukumäärä / (täytettävien paikkojen lukumäärä + 1), kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin
pyöristäen.
3) Ääntenlaskun ensimmäinen vaihe
Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ehdokkaan ykkösäänet eli äänestysliput, joissa ehdokas
on merkittynä ensimmäiselle sijalle. Ehdokkaat, joiden ykkösäänien määrä on sama tai suurempi
kuin läpimenokynnys, tulevat valituksi.
4) Ylijäämän siirto
Jos ääntenlaskennan ensimmäisen vaiheen jälkeen on paikkoja täyttämättä, siirretään valittujen
henkilöiden äänistä syntynyttä ylijäämää.
Siirtyvä ylijäämä määritellään siten, että ehdokkaan kaikista ääntenlaskennan suoritetuista vaiheista
saamasta kokonaisäänimäärästä vähennetään läpimenokynnys. Ylijäämän siirto aloitetaan
suuriman äänimäärän saavuttaneesta ehdokkaasta.
Mikäli ylijäämää esiintyy ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa, tarkastellaan kaikkia ehdokkaan
hyväksi ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa luettuja äänestyslippuja.
Mikäli ylijäämää ilmenee ääntenlaskun myöhemmässä vaiheessa johtuen toisen ylijäämän siirrosta
tai ehdokkaan tai ehdokkaiden karsimisesta, tarkastellaan vain sitä viimeistä joukkoa
äänestyslipukkeita, jotka ovat kaikki samanarvoisia ja jotka aiheuttivat kyseisen ylijäämän.
Yksittäisen äänestyslipun perusteella siirtyvä ylijäämä eli äänestyslipun siirtoarvo määritetään siten,
että ylijäämä jaetaan tarkastelun kohteena olevien äänestyslippujen kokonaismäärällä. Siirtoarvo
määritellään kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.
Äänestyslippuihin merkityn suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti äänestysliput siirretään
äänestyslipussa seuraavana olevan ehdokkaan hyväksi. Mikäli äänestyslipussa seuraavaksi merkitty
ehdokas on jo tullut valituksi tai karsituksi, siirretään äänestysliput tätä seuraavalle ja niin edelleen.
Jokainen siirtyvä äänestyslippu kasvattaa ehdokkaan äänimäärää äänestyslipun siirtoarvon verran.
Mikäli äänestyslipun perusteella ei ylijäämää voida siirtää, jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun
osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin
pyöristäen.
5) Karsinta
Mikäli siirrettävää ylijäämää ei enää ole ja täytettäviä paikkoja on jäljellä, karsitaan vähiten ääniä
saanut ehdokas, ja kaikki tämän äänet siirretään täydellä siirtoarvollaan muille ehdokkaille, kuten
kohdassa 4 määrätään. Jos tämän jälkeen kukaan ehdokkaista ei ole ylittänyt läpimenokynnystä,
karsitaan seuraavaksi vähiten ääniä saanut ehdokas.
6) Tasatilanne
Jos ehdokkaat laskennan jossain vaiheessa päätyvät tasatilanteeseen, määritellään heidän
keskinäinen järjestyksensä arvalla.
Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tilanteessa, jolloin valituksi tulleita
ensimmäisellä kierroksella on enemmän kuin täytettäviä paikkoja tai ensimmäisen kierroksen
ylijäämää jaettaessa tai karsintatilanteessa silloin, kun ehdokkaiden hyväksi ei ole siirtynyt ylijäämää
määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella.
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Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä ja niin
edelleen. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä
ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.
Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan äänimäärään silloin,
kun heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys
ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä.
Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat määräytyy heidän
keskinäinen järjestyksensä alkuperäisten kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan
tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen
perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden
keskinäisen järjestyksen arpa
7) Edellä kuvattua prosessia jatketaan, kunnes kaikki täytettävät paikat on täytetty.
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13 § Liittokokouksen aloiteoikeus
Oikeus aloitteiden tekemiseen liittokokoukselle on liiton piirijärjestöillä, paikallisyhdistyksillä ja
liittohallituksella. Sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on toimitettava liittohallitukselle
viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen liittokokousta. Muut aloitteet on toimitettava
liittohallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta.
14 § Varsinainen liittokokouksen asiat
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asetetaan liittokokoukselle tarpeelliset toimikunnat
Merkitään tiedoksi liiton puheenjohtajasta järjestetyn neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
tulos
Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Käsitellään liittohallituksen osavuositoimintakertomus kuluvalta vuodelta
Vahvistetaan piirijärjestöjen, paikallisyhdistysten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen
suuruus
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa
Valitaan vuosittain kymmenen (10) liittohallituksen muuta jäsentä
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
Käsitellään aloitteet ja liittohallituksen niihin antamat vastaukset
Käsitellään kokouksen julkilausumat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Muut liittokokouksessa käsiteltävät asiat
Muiden tässä säännöissä mainittujen asioiden lisäksi liittokokous päättää liiton strategiasta,
periaateohjelmasta ja tavoiteohjelmasta.
16 § Ylimääräinen liittokokous
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne
liittohallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei
tarvitse mainita kokouskutsussa.
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IV LUKU - JÄSENÄÄNESTYS

17 § Jäsenäänestyksen järjestäminen
Liiton puheenjohtajan valinnasta järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys ennen liittokokousta.
18 § Äänioikeus jäsenäänestyksessä
Joko postitse tai sähköisesti käytävässä jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat liiton
piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenet, jotka ovat ehdokasasettelun päättymiseen
mennessä maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.
19 § Jäsenäänestyksen ehdokasasettelu
Ehdokkaaksi neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen voi asettua liiton piirijärjestön tai
paikallisyhdistyksen henkilöjäsen, joka on maksanut kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksun ja
jota vähintään yksi piirijärjestö tai paikallisyhdistys esittää liiton puheenjohtajaksi ehdokasasettelun
päättymiseen mennessä eli neljä (4) viikkoa ennen liittokokouksen alkamista.
20 § Jäsenäänestyksen ajankohta ja kesto
Jäsenäänestys alkaa neljätoista (14) vuorokautta ennen liittokokouksen alkamista. Jäsenäänestys
kestää seitsemän (7) vuorokautta. Sähköisessä jäsenäänestyksessä määräaikaan annetuiksi luetaan
ne äänet, jotka on annettu ennen äänestyksen sulkeutumista. Postiäänestyksessä määräaikaan
annetuiksi luetaan ne äänet, joiden postileima on viimeistään viimeiseltä äänestyspäivältä.
21 § Jäsenäänestyksen kulku
Ehdokasasettelun päätyttyä liittohallitus vahvistaa ehdokasasettelun ja äänioikeutettujen luettelon.
Pääsihteeri huolehtii äänestyksessä tarvittavien materiaalien toimittamisesta äänioikeutetuille.
22 § Kahden ehdokkaan jäsenäänestys
Jos ehdokkaita asetetaan kaksi, jäsenäänestys käydään enemmistövaalina siten, että hyväksyttyinä
ääninä pidetään jommallekummalle ehdokkaalle annettua ääntä ja enemmän ääniä saanut voittaa.
Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.
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23 § Useamman ehdokkaan jäsenäänestys
Jos ehdokkaita asetetaan enemmän kuin kaksi, äänestyksessä sovelletaan siirtoäänivaalitapaa.
Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä: parhaaksi
katsomansa ehdokkaan ensimmäiseksi, toiseksi parhaaksi katsomansa ehdokkaan toiseksi ja niin
edelleen. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa
on ehdokkaita.
Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille ehdokkaalle, joka on merkitty lipussa ensimmäiseksi.
Jos joku ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön eli yli puolet annetuista ykkösäänistä, on
tämä voittanut vaalin.
Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä äänistä, karsitaan pois vähiten ääniä saanut
ehdokas. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan saama äänestyslippu siirretään ääneksi sille
ehdokkaalle joka on merkittynä lipussa toiselle sijalle.
Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on voittanut vaalin.
Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole saanut enemmistöä äänistä, karsitaan pois jäljellä
olevista ehdokkaista vähiten ääniä saanut. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan äänestyslippu
siirretään ääneksi lipussa seuraavana olevalle ei-karsitulle ehdokkaalle. Tämä toistetaan niin monta
kertaa, että joku jäljellä olevista ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä.
Jos ehdokkaat laskennan jossain vaiheessa päätyvät tasatilanteeseen, näiden ehdokkaiden välinen
järjestys ratkaistaan ensimmäisten äänien perusteella. Ensimmäisten äänten ollessa tasan
tarkastellaan ehdokkaiden saavuttamien toisten äänten määrää ja niin edelleen. Mikäli
äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee
ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.
24 § Jäsenäänestyksen tuloksen julkistaminen
Neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulokset julkistetaan liittokokouksessa ennen
puheenjohtajavaaliin ja muihin vaaleihin ehdokkaaksi asettumisen määräajan umpeutumista.
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V LUKU - LIITTOHALLITUS
25 § Liittohallituksen jäsenet
Liittohallitukseen kuuluvat joka toinen vuosi liittokokouksessa seuraavaksi kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja (liiton puheenjohtaja) ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa (liiton
varapuheenjohtajat) sekä vuosittain seuraavaksi kalenterivuodeksi valitut kymmenen (10) muuta
liittohallituksen jäsentä.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja,
jonka estyneenä ollessa sijaisena toimii toinen varapuheenjohtaja. Liittohallitus päättää
varapuheenjohtajien järjestyksen varapuheenjohtajien toimikauden alussa.
26 § Liittohallituksen kokoukset
Liittohallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
puolet liittohallituksen jäsenistä sitä vaatii. Liittohallitus päättää itse toimikautensa alussa
koollekutsumistavasta.
Liittohallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.
27 § Päätösvaltaisuus
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
28 § Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Liittohallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.
29 § Liittohallituksen tehtävät
Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöt ja lait muuten edellyttävät:
●
●
●
●
●
●
●

johtaa liiton toimintaa sääntöjen ja liittokokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä
aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi
vastata varainhankinnasta ja omaisuuden hoidosta
vahvistaa työntekijöiden toimenkuvat
valita työvaliokunta
vahvistaa piirijärjestöjen liittokokousedustajien määrät
hyväksyä piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten säännöt ja sääntömuutokset
hyväksyä uudet jäsenet ja pitää luetteloa jäsenistä

30 § Liittohallituksen työvaliokunta
Liittohallituksen työvaliokuntaan kuuluu liiton puheenjohtaja puheenjohtajana, liiton
varapuheenjohtajat varapuheenjohtajina sekä kaksi muuta liittohallituksen keskuudestaan
valitsemaa jäsentä.
Työvaliokunta valmistelee liittohallitukselle tehtäviä ehdotuksia, valvoo liittohallituksen puolesta sen
päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa liittohallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä on saapuvilla.
Työvaliokunnan kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.
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31 § Hallintosääntö ja mahdolliset ohjesäännöt
Liittohallitus vahvistaa toimikautensa alussa liitolle hallintosäännön, jossa täydennetään sääntöjen
määräyksiä liiton hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskien. Liittohallitus voi hyväksyä myös
ohjesääntöjä liiton toimintaa ohjaamaan.
32 § Liiton luottamushenkilöt
Liiton luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten
henkilöjäseniä. Puheenjohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin jäsenyhdistysten kokouksiin ja
tilaisuuksiin.
33 § Liiton pääsihteeri ja muut työntekijät
Liiton pääsihteerin valitsee liittohallitus kolmeksi (3) vuodeksi. Pääsihteeri johtaa liiton toimintaa lain
ja sääntöjen, liittokokouksen, liittohallituksen ja työvaliokunnan päätösten sekä liiton
puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti. Pääsihteerillä on oikeus osallistua kaikkiin jäsenyhdistysten
kokouksiin ja tilaisuuksiin. Pääsihteerillä on oikeus saada nähtäväkseen kaikki jäsenyhdistysten
talous- ja hallintoaineisto.
Muista liiton työsuhteista päättää liittohallitus. Pääsihteeriä ja toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita
lukuunottamatta liittohallitus voi siirtää työntekijöiden valinnan työvaliokunnalle. Työntekijät
hoitavat tehtäviään liittohallituksen vahvistamien toimenkuvien mukaisesti.
Liiton työntekijäksi valittavan henkilön on hyväksyttävä liiton toiminnan tarkoitus.
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VI MUUT SÄÄNNÖKSET

34 § Toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
35 § Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen liittokokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa liittohallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta.
36 § Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, pääsihteeri sekä liittohallituksen määräämät henkilöt,
kaksi yhdessä.
37 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
37 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai liiton purkamisesta.
Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kahden (2) viikon
kuluttua pidettävässä sitä varten ilmoitetussa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen
purkamisesta päättävän liittokokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi
luovutetaan sen varat Kansallinen Kokoomus rp:lle.
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