
Liittokokousaloitteista!



Mikä on liittokokous? 
🤔 



Henkilöjäsenet

PAIKALLISYHDISTYKSEN KOKOUS

Paikallisyhdistyksen hallitus

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

PIIRIKOKOUS

Piirihallitus

Piirijärjestön puheenjohtaja

LIITTOKOKOUS

Liittohallitus

Liiton puheenjohtaja

TOIMISTO

Pääsihteeri

Muut työntekijät

Paikallisyhdistyksen kokous 
valitsee yhden 1/10-äänen edustajan 
liittokokoukseen

Piirikokous valitsee X/150 edustajaa 
liittokokoukseen. Edustajamäärä 
riippuu jäsenmäärästä. Yhdellä 
piirijärjestön edustajalla on yksi ääni.

Liittokokous on liiton ylin päättävä 
elin. Valtaa käyttävät 
paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen 
noin 200 edustajaa.

Liittohallitus johtaa liiton toimintaa 
liittokokousten välillä. 
Liittohallitusta ja liiton toimintaa 
johtaa täysipäiväinen puheenjohtaja.

Pääsihteeri johtaa liiton henkilöstöä. 
Liitolla työskentelee muun muassa 
kuntavaalipäällikkö, 
järjestösuunnittelija ja 
viestintäsuunnittelija sekä 
järjestökoordinaattoreita.

Henkilöjäsenet käyttävät valtaa 
piirikokouksissa ja 
paikallisyhdistysten 
kokouksissa.  He voivat olla 
valitsemassa muun muassa  
liittokokousedustajia.



Liittokokous – mitä ja miksi?
• Kokoomusnuorten ylin 

päättävä elin 
• Valta piirijärjestöjen ja 

paikallisyhdistysten 
edustajilla

• Edustajat valitsee 
piirikokous / 
paikallisyhdistyksen 
kokous

Liiton aatteellisesta ja poliittisesta linjasta

Liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista

Puheenjohtajiston ja liittohallituksen valinnasta

Liittokokous päättää:



Mihin liittokokouksessa 2020 voi vaikuttaa?
• Toimintasuunnitelma 2021 määrittelee mitä liitto tekee 

toimintavuonna 2021. 
• Talousarvio 2021 luo taloudelliset raamit toiminnalle. 

Kulkee käsi kädessä toimintasuunnitelman kanssa.
• Tavoiteohjelma 2021-2022 on poliittinen asiakirja, joka 

ohjaa liiton linjauksia ja tavoitteita politiikan eri 
osa-alueilla

• Liittokokousaloitteet voivat olla joko
• Järjestöllisiä (toiminnan painopisteet, 

toimintatavat, säännöt jne.)
• Poliittisia (liiton poliittinen linja tiettyyn 

kysymykseen)
• Liittohallituksen muiden jäsenten (10) valinta 

Periaateohjelma

Tavoiteohjelma

Muut ohjelmat

Hyväksytyt liittokokousaloitteet

Kokoomusnuorten 
ohjelmahierarkia:



Liittokokousaloite
•Kuka voi tehdä aloitteen?

• Liittokokouksessa aloiteoikeus 
on piirijärjestöillä ja 
paikallisyhdistyksillä

•Miksi kirjoittaisin aloitteen?
• Liittokokousaloitteella on 

mahdollista vaikuttaa liiton 
toimintaan tai poliittiseen 
linjaan

• Hyväksytty aloite velvoittaa 
seuraavan vuoden 
liittohallitusta toimimaan 
aloitteessa esitetyllä tavalla

• Mahdollisuus perustella 
kirjallisesti omaa kantaa 



Pohdittavaa

Kannattaako laatia asiasta 
aloite vai pyrkiä muuttamaan 

toimintasuunnitelmaa tai 
tavoiteohjelmaa?



Aloite sisältää
•Otsikon

•Mitä aloite koskee?
•Perusteluosan

•Miten perustelet aloitteen 
hyväksymistä? 
•Yleensä noin 3-5 

kappaletta.
•Ponsiosan

• ”Hyväksyessään tämän 
aloitteen liittokokous 
velvoittaa 
liittohallitusta...”



ESIMERKKI (PUOLUEKOKOUS 2014)
OULUN LÄÄNIN KOKOOMUSNUORET: LIIKEAIKALAKI KUMOTTAVA
Suomen työmarkkinoilla on vakavia tarjonnan ongelmia. Etenkin 
yksinkertaisia työtehtäviä, joita voisi tehdä vähemmälläkin 
koulutuksella ja työkokemuksella, tarvitaan kipeästi 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Tällaisten työpaikkojen 
syntymistä pitäisi edistää kaikin mahdollisin keinoin, eikä sääntelyllä 
vaikeuttaa työllistämisen mahdollisuuksia. Liikeaikalain kumoaminen 
olisi työn tarjontaa kasvattava edistysaskel.
---
Julkisen vallan tehtävänä pitäisi huomioida myös näitä kauaskantoisia 
seurauksia, mitä liian tiukka sääntely voi aiheuttaa. Liikeaikalain 
kumoamisella haluamme kunnioittaa ihmisten ja yrittäjien vapautta 
tehdä vapaaehtoisiavalintoja toistensa hyväksi.
Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry esittää, että hyväksyessään tämän 
aloitteen Kansallinen Kokoomus rp:n puoluekokous velvoittaa 
puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmiä toimimaan 
liikeaikalain kumoamiseksi.

Perusteluosa / 
leipäteksti

Ponsiosa

Otsikko



Aloitteiden käsittely



1) Aloitteen jättäminen
• Aktiivit valmistelevat aloitteet
• Piirihallitus tai 

paikallisyhdistyksen hallitus 
päättää aloitteen jättämisestä 
liittokokoukselle

• ”Liittokokousaloitteet: 
[Piirijärjestön / 
paikallisyhdistyksen nimi]”

Toimitus 2.10.2020 mennessä 
keimo.hakanpaa@kokoomusnuoret.fi



2) Liittohallitus käsittelee 
vastauksensa aloitteesta
a) Esittää aloitteen 

hylkäämistä
b) Esittää vastausta 

riittäväksi 
selvitykseksi 
aloitteen johdosta

c) Esittää aloitteen 
hyväksymistä



3) Liittokokous käsittelee aloitteen

• Pohjaesityksenä toimii 
liittohallituksen esitys

• Kokoussalissa läsnäoleva 
äänioikeutettu kokousedustaja 
tehdä liittohallituksen 
esityksestä poikkeavan 
esityksen.

• Jos tehdään poikkeava esitys, 
äänestetään!

JAA EI



www.kokoomusnuoret.fi/liittokokous/aloitteet



Kiitos!


