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SÄÄNNÖT 
 

 

 

I. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 
 

 

1§ Yhdistyksen nimi, toiminta-alue ja kielet 

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kansa Ensin r.p. , ruotsiksi Finska Folket Först r.p. 

Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa, kieli on suomi ja ilmoitus- ja pöytäkirjakieli on suomi. 

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. 

Suomen Kansa Ensin yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. 

 

2§ Tarkoitus  

 

Suomen Kansa Ensin on kansallismielinen puolue. Päämäärämme on turvallinen ja asumisen arvoinen 

Suomi suomalaisille. Tätä pyritään toteuttamaan: 

1. Turvataan Suomen itsenäisyys. 

2. Edistetään Suomen puolueettomuutta ja sotilaallista liittoutumattomuutta. 

3. Turvataan Suomen omat vahvat puolustusvoimat. 

4. Edistetään alueellista tasa-arvoa ja koko maan asuttuna pitämistä. 

5. Isänmaallisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen. 

6. Työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia arvoja 

ja kulttuuria puolustetaan, kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja oikeus työhön. 

 

3§ Toiminnan laatu 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue 

1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

2. tekee aloitteita ja kannanottoja 

3. osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi 

4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa 

5. osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan asettamalla ehdokkaita valtiollisiin ja kunnallisiin 

vaaleihin.  

 

 

4§ Toimintansa tukemiseksi  

 

Puolue voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, ostaa, omistaa, hallita ja 

myydä toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä asianomaisella luvalla tai  
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ilmoituksella järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, kauppa- 

ja vuokraustoimintaa samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, sekä muuta puolueen 

tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen 

voiton hankkiminen puolueen jäsenille.  

 

II. JÄSENKUNTA 

 

5§ Puolueen jäsenyys 

 

Puolueeseen kuuluu jäseninä henkilöjäseniä. Puolueen jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta 

päättää puoluehallitus.  

Puolueen jäsenyys astuu voimaan kun puoluehallitus on hyväksynyt henkilön jäseneksi ja jäsen on 

suorittanut ensimmäisen jäsenmaksunsa.  

Puolueen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen 

kansalainen joka hyväksyy puolueen ohjelman ja säännöt. 

Puolueen henkilöjäsen tai -jäseneksi pyrkivä ei voi kuulua toiseen puolueeseen. 

Kaikki henkilöjäsenet ovat liittyessään velvollisia ilmoittamaan puolueelle koko nimensä, 

syntymäaikansa ja yhteystietonsa ja myöhemmin mahdolliset yhteystietojen muutokset.  

 

6§ Järjestörakenne 

 

Puolueen järjestörakenne koostuu paikallis- ja piiriyhdistyksistä, teemakohtaisista jäsenjärjestöistä 

sekä varsinaisesta emopuolueesta. Paikallisesti toimivat paikallisyhdistykset, alueellisesti 

piiriyhdistykset. Paikallis- ja piiriyhdistyksistä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenjärjestö. 

Jäsenjärjestönä voi toimia vain rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy puolueen ohjelman ja säännöt 

ja jonka puoluehallitus hyväksyy puolueen jäsenjärjestöksi. 

Puolueen jäsenjärjestö ei suorita puolueelle jäsenmaksua eikä jäsenjärjestöllä ole osallistumis- eikä 

äänioikeutta puolueen kokouksissa. 

 

7§ Paikallis- ja piirijärjestöt 

 

Paikallisjärjestöksi nimitetään yhden tai useamman kunnan käsittävää yhdistystä, jossa on puolueen 

henkilöjäseniä kyseisestä kunnasta tai kyseisistä kunnista. Piirijärjestöksi nimitetään 

eduskuntavaalien vaalipiirin alueen käsittävää yhdistystä, jonka muodostavat alueella kotipaikan 

omaavat puolueen paikallisjärjestöt ja piirin alueella asuvat puolueen henkilöjäsenet. 

Puolueen paikallis- tai piirijärjestöksi nimittäminen kuuluu puoluehallituksen tehtäviin. 

Paikallis- ja piirijärjestöjen tehtävänä on 

1. Edustaa puoluetta omalla aluetasollaan. 
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2. Piirijärjestön tehtävänä on tehdä esitys puoluehallitukselle puolueen eduskuntavaaleissa 

asetettaviksi ehdokkaiksi ja vastata puolueen eduskuntavaalikampanjasta vaalipiirissä. 

3. Paikallisjärjestö asettaa toiminta-alueellaan puolueen ehdokkaat kunnallisvaaleissa sekä 

vastata puolueen kunnallisvaalikampanjasta. 

4. Hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät. 

Jäsenjärjestö, joka ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin puolueen ohjelmaa 

ja/tai puoluekokouksen tai puoluehallituksen päätöksiä, voidaan erottaa puolueen jäsenjärjestön 

asemasta. Erottamisesta päättää puoluehallitus. 

Suomen Kansa Ensin puolueen jäsenjärjestöihin voi kuulua vain puolueen henkilöjäseniä. 

 

8§ Puolueen jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Puolueen jäsenjärjestöllä tai jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

puoluehallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta puolueen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan.  

Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitukset, jotka sille sinä kalenterivuotena 

kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu. 

Jäsenen erottaminen puolueesta tapahtuu jos jäsen 

1. on jättänyt kahden edellisen kalenterivuoden jäsenmaksut suorittamatta. 

2. suostuu yleisissä vaaleissa puolueen kanssa kilpailevan puolueen tai listan ehdokkaaksi. 

3. on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on puolueeseen liittymällä 

sitoutunut. 

4. on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut puoluetta. 

5. ei enää täytä laissa tai puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6. toiminnallaan aiheuttaa vakavaa haittaa puolueen maineelle tai uskottavuudelle.  

 

Erottamisesta päättää puoluehallitus. Erottamispäätös tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä ja 

se tulee voimaan heti. 

 

9§ Jäsenmaksu 

Henkilöjäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain kokoontuva 

varsinainen sääntömääräinen puoluekokous. Mikäli jäsenkokousta ei voida mahdollisissa 

poikkeusolosuhteissa järjestää, jäsenmaksu voidaan määrätä puoluehallituksen päätöksellä. Tällöin 

jäsenmaksu ei voi olla suurempi kuin edellinen jäsenmaksu. 

Puolueen henkilöjäsenet maksavat jäsenmaksua, jonka suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle 

päätetään edellisen vuoden sääntömääräisessä puoluekokouksessa. Jäsenmaksun eräpäivä kullekin 

kalenterivuodelle on tammikuun viimeinen päivä. 

Alle 18-vuotias jäsen ei suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksuvelvoite alkaa välittömästi jäsenen 

täytettyä 18 vuotta.  

Jäsenmaksuvelvollisuutensa laiminlyöneillä henkilöjäsenillä ei ole oikeutta puolueen antamiin 

jäsenetuihin. 



SUOMEN KANSA ENSIN r.p.  
 

4 
 

 

Jäsenjärjestöt eivät suorita jäsenmaksuja puolueelle. 

 

III. HALLINTOELIMET 

 

 

10§ Osallistumisoikeus puoluekokouksiin ja jäsenäänestyksiin. 

Puolueen jäsenkokouksiin ja jäsenäänestyksiin voi osallistua ja äänivaltaa käyttää kaikki kuluvan ja 

edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneet täysi-ikäiset henkilöjäsenet. Jäsenmaksunsa 

kymmenen (10) vuorokautta ennen jäsenkokousta/jäsenäänestystä tai sen jälkeen suorittanut jäsen 

on velvollinen itse todistamaan suorituksensa puolueelle. Edellisen vuoden jäsenmaksuvelvoite ei 

koske kokouksen/äänestyksen tapahtuvana vuonna puolueeseen liittynyttä jäsentä. 

Ala-ikäinen jäsen voi osallistua puoluekokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.  

 

11§ Puolueen jäsenkokoukset 

1. Puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous. 

2. Puolueen vuosikokous pidetään vuosittain puoluehallituksen määräämänä päivänä touko- 

kesäkuussa. 

3. Ylimääräinen puoluekokous on pidettävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, 

kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. 

4. Ylimääräinen kokous pidetään, kun puoluekokous niin päättää, tai kun puoluehallitus katsoo 

siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. 

5. Jäsenkokoukset on pidettävä hajautetusti koko valtakunnan alueella. Saman 

eduskuntavaalien vaalipiirissä voi pitää jäsenkokouksen vasta kun välissä on pidetty 

jäsenkokoukset vähintään viidessä toisessa eduskuntavaalien vaalipiirissä. Kolmatta 

jäsenkokousta samassa vaalipiirissä ei voi pitää ennen kuin jäsenkokous on pidetty 

jokaisessa vaalipiirissä. Ahvenanmaan erityishallintoalueella ei tarvitse pitää jäsenkokousta. 

6. Puolueen kokouksissa jokaisella osallistuvalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. 

Valtakirjat eivät ole sallittuja. 

7. Puheoikeus kokouksessa on kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä. 

8. Puolueen kokouksiin voi osallistua puoluehallituksen niin päättäessä myös sähköpostitse tai 

tietoliikenneyhteyden avulla kokouksen aikana.  

9. Puolueen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 

äänistä. Jollei äänestyksessä mikään ehdotus saa suoraan yli puolta äänistä, suoritetaan 

uusinta äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdotuksen välillä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Puoluekokousta voi seurata puoluehallituksen luvalla myös puolueen ulkopuolinen henkilö. 

11. Toimeenpanovalta on puoluehallituksella. 



SUOMEN KANSA ENSIN r.p.  
 

5 
 

 

12§ Puoluekokouksen koolle kutsuminen 

Puoluekokousten tarkemman ajan ja paikan määrää puoluehallitus.  

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon viimeistään kymmenen (10) 

vuorokautta ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai puolueen kotipaikkakunnalla 

ilmestyvässä sanomalehdessä.  

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 2. momentissa mainituin tavoin. 

 

13§ Puoluekokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. Kokouksen avaa puoluehallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi 

varapuheenjohtajista.  

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita. 

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja. 

5. Valitaan kokouksen sihteeri. 

6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

8. Asetetaan tarpeelliset valmistelevat toimikunnat. 

9. Esitetään ja vahvistetaan edellisen toimintakauden kertomus. 

10. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto. 

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

12. Esitetään tulo- ja menoarvio.  

13. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus. 

14. Vain joka toinen vuosi! Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluehallituksen 

puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja puoluesihteeri. 

15. Vain joka toinen vuosi! Päätetään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluehallituksen 

rivijäsenten määrä välillä 1-9.  

16. Vain joka toinen vuosi! Valitaan puoluehallituksen rivijäsenet. 

17. Tarvittaessa! Valitaan kuluvan vuoden puoluehallituksesta eronneen puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan, puoluesihteerin ja/tai jäsenten tilalle uudet henkilöt. 

18. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 

19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Jollei puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan ja puoluesihteerin vaaleissa 

kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen 

välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Äänimäärän mennessä tasan, vaalin 

ratkaisee arpa. 

Valittavien uusien puheenjohtajien, puoluesihteerin ja hallituksen jäsenten on oltava suorittanut 

kaikki jäsenmaksunsa koko puolueessa olonsa jäsenyysaikana ja heidän tulee olla puolueen jäseniä. 
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Puoluekokous voi erottaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, puoluesihteerin ja/tai 

puoluehallituksen jäsenen toimestaan kesken toimikauden. Mikäli joku edellä mainituista eroaa tai 

erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Erotettua hallituksen jäsentä ei voi valita uudelleen samaan 

hallitukseen. 

Aloitteen varsinaiselle puoluekokoukselle voi tehdä äänioikeutetut henkilöjäsenet. Aloitteen tekijän 

on ilmoitettava siitä kirjallisesti puoluehallitukselle vähintään 3 kk ennen puoluekokousaikajakson 

alkua. Puoluehallitus päättää asian ottamisesta puoluekokouksen käsiteltäväksi. Jäsenten aloitteet ja 

puoluehallituksen vastaukset käsittelystä puoluekokoukseen ovat julkisia ja esitetään aina 

puoluekokouksessa. 

Jos puoluesihteeri eroaa tai joutuu lopettamaan tehtävänsä kesken kauden, on puoluehallituksella 

oikeus nimittää hänen tilalleen henkilö joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta toimittamaan 

puoluesihteerin tehtäviä siihen asti, kunnes seuraava puoluekokous valitsee uuden puoluesihteerin 

toimeensa. 

 

14§ Ylimääräisen puoluekokouksen asiat  

 
Ylimääräisessä puoluekokouksessa käsitellään ne asiat, jotka on ilmoitettu kokouskutsussa. 

 

15§ Jäsenäänestys  

Jäsenäänestys toimitetaan, kun puoluekokous niin päättää, tai kun puoluehallitus katsoo siihen 

olevan aihetta, tai kun vähintään viidesosa (1/5) puolueen äänivaltaisista henkilöjäsenistä sitä 

puoluehallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  

Äänestys voidaan toimeenpanna puoluehallituksen harkinnan mukaan joko postiäänestyksenä, 

sähköpostitse, puolueen internet-sivustolla, tai jollain muulla teknisellä tavalla. 

Puoluehallituksen jäsenen voi kuitenkin vaatia erotettavaksi vain puoluekokous. 

Puoluehallitus järjestää jäsenäänestykseen halutusta aloitteesta ennakkokeskustelun jäsenille 

jollakin sähköisellä alustalla viimeistään yksi (1) kuukausi ennen äänestystä. 

Äänestys on toimitettava kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen toimittamisesta on 

puoluehallitukselle kirjallisesti esitetty. 

Päätökseksi jäsenäänestyksessä tulee se mielipide, joka on saanut taakseen enemmistön annetuista 

äänistä. 

Jäsenäänestys ei voi koskea yhdistyslain 23§:n 1 momentissa mainittua asiaa. 

 



SUOMEN KANSA ENSIN r.p.  
 

7 
 

 

16§ Puoluehallitus 

Puoluehallitukseen kuuluu jäseninä puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat, puoluesihteeri ja 

muut puoluekokouksen valitsemat hallituksen jäsenet.  

Puoluehallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan. 

Puoluehallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun enemmistö hallituksen 

jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai jompikumpi 

varapuheenjohtajista mukaan luettuna on läsnä.  

Päätösvaltaisen hallituksen koko lasketaan jäsenkokouksessa päätetystä hallituksen koosta.  

Jos äänestyksissä ei mikään ehdotus ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali 

kahden eniten ääniä saaneen ehdotuksen välillä. Tässä äänestyksessä eniten ääniä saanut tulee 

valituksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Puoluehallituksen toimikausi alkaa heti hallituksen valinnasta, ja kestää seuraavaan hallituksen 

valintaan asti. Puoluehallitus valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa joka toinen vuosi. 

 

17§ Puoluehallituksen tehtävät 

Puoluehallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty 

1. johtaa puolueen toimintaa. 

2. huolehtia puoluekokousten päätösten täytäntöönpanosta. 

3. suunnitella ja ohjata puolueen kansainvälistä, valtiollista ja kunnallista toimintaa sekä 

vaalivalmisteluja. 

4. päättää vaaliliitoista. 

5. valitsee tarpeelliset toimihenkilöt, sopii heidän palkoistaan ja määrittelee heidän tehtävänsä. 

6. nimetä tarpeelliseksi katsomansa puolueen työryhmät ja valita niille puheenjohtaja ja 

jäsenet. 

7. päättää puolueen hyväksi tapahtuvista varainkeräyksistä. 

8. vastata puolueen varojen ja omaisuuden hoidosta sekä muusta taloudellisesta toiminnasta ja 

päättää lainan ottamisesta sekä takauksen antamisesta. 

9. päättää, kuka toimii puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sijaisina, mikäli kaikki ovat 

tilapäisesti estyneet hoitamasta tehtäviään. 

10. päättää, kuka toimii puoluesihteerin sijaisena, mikäli hän on tilapäisesti estynyt hoitamasta 

tehtäviään. 

11. päättää puoluekokousten aika ja paikka, kutsua puoluekokous koolle sääntöjen mukaisesti, 

valmistella puoluekokoukset ja sääntöjen määräämät asiat puoluekokoukselle ja käsitellä 

puoluekokoukselle esitetyt aloitteet. 
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12. nimetä edustajat ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluviin työryhmiin, neuvottelukuntiin ja 

vastaaviin, joista nimityspyyntö on tullut Suomen Kansa Ensin puolueelle. 

13. valita edustajat kansainvälisiin päätöselimiin. 

14. hoitaa muut puolueen toimintaan liittyvät sille määrätyt tehtävät. 

Mikäli puoluehallituksen puheenjohtaja on estynyt toimittamasta tehtäviään, häntä sijaistaa 

1.varapuheenjohtaja. Mikäli 1. varapuheenjohtaja on estynyt, häntä sijaistaa 2. varapuheenjohtaja. 

Puoluehallituksen puheenjohtajat asemansa mukaisesti toimivat puolueen puheenjohtajina. 

Puoluehallituksen sihteeri toimii puoluesihteerinä.  

 

IV. YLEISIIN VAALEIHIN OSALLISTUMINEN 

 

 

18§ Eduskuntavaalit 

Ehdokkaiden asettamista varten puolue toimittaa vaalipiirissä salaisen ja yhtäläiseen äänioikeuteen 

perustuvan jäsenäänestyksen, johon ovat oikeutetut ottamaan osaa vaalipiirissä asuvat puolueen ja 

sen jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. 

Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakollinen, jos siihen on nimetty enintään niin monta henkilöä kuin 

puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä. 

 

Päätöksen ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleihin tekee puoluehallitus, jonka päätöksen on 

noudatettava jäsenjärjestöjen ehdotuksia. Puoluehallitus voi erittäin painavasta syystä poiketa 

jäsenjärjestöjen ehdotuksista. Ennen jäsenjärjestöjen esityksistä poikkeavaa päätöksentekoa on 

asianomaista jäsenjärjestöä ja ehdotettuja henkilöitä kuultava. Puoluehallitus voi päättää asettaa 

vaalipiiriin enemmän ehdokkaita kuin jäsenjärjestöt ovat ehdottaneet. 

 

19§ Presidentinvaalit 

Puolueen ehdokas presidentinvaaleihin valitaan jäsenäänestyksellä. (15§ 7.mom.). Jos 

jäsenäänestykseen on nimetty vain yksi ehdokas, jäsenäänestystä ei järjestetä. Tällöin puoluehallitus 

asettaa valitun ehdokkaan puolueen ehdokkaaksi presidentinvaaliin.  

 

20§ Europarlamenttivaalit 

Puolueen ehdokkaat europarlamenttivaaleihin valitaan jäsenäänestyksellä. Jäsenäänestystä ei 

kuitenkaan järjestetä, jos siihen nimettyjen ehdokkaiden määrä on enintään se, mitä puolueella on 

oikeus asettaa ehdokkaita europarlamenttivaaleissa. Tällöin puoluehallitus asettaa puolueen 
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ehdokkaiksi europarlamenttivaaleissa kaikki jäsenäänestykseen nimetyt henkilöt. Puoluehallitus 

nimittää myös jäsenäänestyksen perusteella valitut ehdokkaat europarlamentti vaaleihin. 

 

21§ Kunnallisvaalit 

Kunnallistason ehdokasasettelusta päättävät jäsenjärjestöt itsenäisesti. Piiri- tai paikallisjärjestö 

asettaa ehdokkaat ensisijaisesti jäsenjärjestön sisäisen jäsenäänestyksen tuloksen mukaisesti tai 

toissijaisesti jäsenjärjestön kokouksen päätökseen perustuen. 

Kunnallisvaaleissa puoluehallitus voi antaa puolueen edustamista koskevan valtuutuksen 

piirijärjestölle tai toimintaryhmälle tai eri paikallisjärjestölle niissä tapauksissa, joissa kunnassa ei 

ole puolueen toimivaa paikallisjärjestöä. Piirijärjestönkin puuttuessa voi puoluehallitus tehdä 

ehdokasasettelun.  

 

V. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 

22§ Puolueen nimen kirjoittaminen 

Puolueen nimen kirjoittaa puoluehallituksen  

- puheenjohtaja 

- 1. varapuheenjohtaja  

- 2. varapuheenjohtaja  

- puoluesihteeri  

- rahastonhoitaja 

kaksi yhdessä. 

Yksikään nimenkirjoitusoikeuden omaava hallituksen jäsen ei voi kuulua samaan perheeseen toisen 

nimenkirjoitusoikeuden omaavan kanssa. 

 

23 § Oikeusasiat  

Puolueen puolesta kantaa ja vastaa oikeudellisesti puoluehallitus tai sen valtuuttama henkilö tai 

henkilöt. 

Jos puoluehallitus on nostanut kanteen, puolueen jäsenkokous on viipymättä kutsuttava koolle 

valitsemaan edustaja vastaamaan puolueen puolesta. 

 

24§ Tilikausi ja tilintarkastus  
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Puolueen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja puoluehallituksen 

vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen  

 

 

sääntömääräistä puoluekokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen 

lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä puoluekokousta puoluehallitukselle. 

 

25§ Puolueen sisäisissä vaaleissa käytettävä vaalitapa 

Silloin kun täytettäviä paikkoja on vain yksi, äänestetään ensimmäisellä kierroksella kaikkien 

ehdokkaiden kesken ja toisella kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken, ellei kukaan 

ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä äänistä. 

Kun täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, ja vaalissa on ehdokkaita enemmän kuin on 

täytettäviä paikkoja, vaalit toimitetaan siten, että äänivaltainen jäsen voi vaalissa äänestää enintään 

niin montaa ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Jokainen annettu ääni on yksi kullekin äänen 

saaneelle ehdokkaalle. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänimäärien 

mukaisessa järjestyksessä. Tasatuloksen tullessa valinnan määrää arpa. 

 

26§ Sääntöjen muutokset 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jos varsinaisessa puoluekokouksessa tai sääntöjen 

muutosta varten koolle kutsutussa ylimääräisessä puoluekokouksessa vähintään 3/4 annetuista 

äänistä kannattaa muutosehdotusta.  

Ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta voi tehdä puoluehallitus tai jollei vähintään kymmenen 

prosenttia jäsenistä sitä ehdota. Aloitteen tekijän on ilmoitettava siitä kirjallisesti puoluehallitukselle 

vähintään 3 kk ennen puoluekokousaikajakson alkua. Puoluehallitus päättää asian ottamisesta 

puoluekokouksen käsiteltäväksi. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

 

27§ Puolueen lopetus 

Puolueen purkautuessa käytetään puolueen varat kansallismielisen toiminnan edistämiseen 

purkamisesta päättävän puoluekokouksen määräämällä tavalla. Puolueen tullessa lakkautetuksi 

käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

Purkamisesta päättää puoluekokous. Kokouskutsussa on mainittava puolueen purkamisesta. 
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28§ Asiat joista säännöissä ei mainita 

Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistys- ja puoluelakia. 


