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Puoluevaltuuston kokous alkaa
Kokouksen avaus, puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä
Poliittinen katsaus, puheenjohtaja Katri Kulmuni
Kokouksen järjestäytyminen
Yleiskeskustelu
• Yleiskeskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Päätetään osallistumisesta hallitusvastuuseen
Kokouksen päätös
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ESITYSLISTA

PUOLUEVALTUUSTON JA EDUSKUNTARYHMÄN YHTEISKOKOUS
Aika
Paikka

Sunnuntai 8.12.2019 klo 18.30
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avaus puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä.
2. JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajina toimivat puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä sekä
puoluevaltuuston varapuheenjohtajat Liina Tiusanen ja Rami Ala-Nisula.
Valitaan kokoukselle kolme (3) sihteeriä ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, joista kukaan ei
saa olla puoluehallituksen jäsen.
Puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Puoluehallitus esittää, että kokouksen sihteereiksi valitaan Helena Pakarinen, Sanna-Mari
Talala ja Janne Tarima.
Päätös:
3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Puolueen sääntöjen 29 §:n mukaan
puolueen osallistumisesta hallitusvastuuseen päättää puoluehallituksen esityksestä
puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteinen kokous, jossa jokaisella on yksi (1) ääni.
Sääntöjen 18 §:n mukaan ylimääräinen puoluevaltuuston kokous voidaan pitää, kun
puoluevaltuuston kokous tai puoluehallitus poliittisen tilanteen tai muun tarpeellisen syyn
vuoksi niin päättää tai kun vähintään viidesosa valtuutetuista sitä kirjallisesti pyytää.
Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle todistettavasti puhelimitse ja/tai sähköpostilla
kahta (2) vuorokautta ennen kokousta. Kutsut on toimitettu 6.12.2019 lähetetyllä
sähköpostilla.

Puoluevaltuuston jäsenen ollessa estynyt on hänen sijallaan varajäsen. Puoluevaltuuston
kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä (puolueen säännöt 19
§).
Puoluehallituksen jäsenillä, Euroopan parlamentissa olevilla Keskustan valtuuskunnan
jäsenillä, puolueen äänenkannattajien päätoimittajilla ja puolueen kunniajäsenillä on
puoluevaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Puoluevaltuusto voi päättää
läsnäolo- ja puheoikeuden laajentamisesta (puolueen säännöt 17 §).
Säännöissä mainittujen lisäksi kokouksessa on puoluevaltuuston järjestyssäännön mukaan
puhe- ja läsnäolo-oikeus puolueen piirien sekä keskusjärjestöjen puheenjohtajilla ja
sihteereillä. Puoluehallitus esittää lisäksi läsnäolo-oikeutta puolueen jäsenille ja
tiedotusvälineiden edustajille.
Kokoukseen on ilmoittautunut puoluevaltuuston ______ varsinaista ja ______ varajäsentä,
______ eduskuntaryhmän jäsentä sekä ______ seuraajaa ja ______ tiedotusvälineiden
edustajaa.
Esitys: Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi
Päätös:
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys: Puoluehallitus esittää, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään kokouksen
osanottajille ilmoittautumisen yhteydessä jaettu esityslista.
Päätös:
5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
Esitys: Puoluehallitus esittää, että puoluevaltuusto hyväksyy kokouksen osanottajille
ilmoittautumisen yhteydessä jaetun järjestyssäännön.
Päätös:

6. POLIITTINEN KATSAUS
Puolueen puheenjohtaja Katri Kulmunin poliittinen katsaus, jossa esitellään
puoluehallituksen esitys hallitukseen osallistumisesta.
Puoluehallitus esittää, että katsaus merkitään tiedoksi ja siitä keskustellaan

esityslistan kohdassa 7.
Päätös:
7. YLEISKESKUSTELU
Esitys: Puoluehallitus esittää, että yleiskeskustelu käydään puolueen puheenjohtaja Katri
Kulmunin poliittisen katsauksen pohjalta (esityslistan kohta 6). Puheenvuorot myönnetään
pyydetyssä järjestyksessä kokouksessa puheoikeuden omaaville. Ensimmäisen
puheenvuoron käyttää eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Puheenvuorojen
kesto on korkeintaan kaksi (2) minuuttia. Keskustelun aikana puolueen sääntöjen 29 §:n
mukaiset hallitusneuvottelijat vastaavat tarvittaessa kysymyksiin.
Päätös:
8. PÄÄTETÄÄN OSALLISTUMISESTA HALLITUSVASTUUSEEN
Esitys: Päätetään Keskustan osallistumisesta hallitusvastuuseen puoluehallituksen
esityksen (esityslistan kohta 6) pohjalta.
Päätös:
9. MUUT ASIAT
Käsitellään ne asiat, jotka kokous työjärjestystä vahvistaessaan päätti ottaa käsiteltäväksi.
Päätös:
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
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Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous 8.12.2019, Helsinki
Järjestyssääntö
1§
Puoluevaltuusto käyttää puolueen ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välisenä aikana lukuun ottamatta suuria
periaatekysymyksiä sekä puolueen sääntöjen 14, 15, 31, 43, 44 ja 45 §:ssä mainittuja asioita, joilta osin päätösvalta on
puoluekokouksella. (Puolueen säännöt 9 §).
2§
Puoluevaltuusto kokoontuu vuosi- ja syyskokouksiin sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. (Puolueen säännöt 18
§). Puoluevaltuuston kokoukset voivat käsiteltävistä asioista riippuen olla yhden tai useamman päivän pituisia.
3§
Puoluevaltuuston kutsuu koolle puoluehallitus. (Puolueen säännöt 18 §).
Kokouksen kirjallinen ja/tai sähköpostikutsu, jossa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat, on lähetettävä piireille ja
puoluevaltuuston jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle
todistettavasti puhelimitse ja/tai sähköpostilla kahta (2) vuorokautta ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen koolle
kutsumisen edellytyksenä on, että puoluehallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään viidesosa (1/5) puoluevaltuuston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. (Puolueen säännöt 18 §).
4§
Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokousta johtaa puoluevaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa toinen puoluevaltuuston varapuheenjohtajista.
5§
Puoluevaltuuston jäsenen ollessa estynyt on hänen sijallaan saman jäsenjärjestön varajäsen.
6§
Puoluevaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. (Puolueen säännöt 19 §).
7§
Puoluehallituksen jäsenillä, Euroopan parlamentissa olevilla Keskustan valtuuskunnan jäsenillä, puolueen
äänenkannattajien päätoimittajalla ja puolueen kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Puoluevaltuusto voi päättää läsnäolo- ja puheoikeuden laajentamisesta (Puolueen säännöt 17 §). Säännöissä mainittujen
lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus puolueen piirien sekä keskustajärjestöjen puheenjohtajilla ja
sihteereillä. Puoluehallitus esittää lisäksi läsnäolo-oikeutta puolueen jäsenille ja tiedotusvälineiden edustajille.
8§
Keskustelupuheenvuorot saavat kestää enintään kaksi (2) minuuttia.
9§
Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa päätökset tehdään puoluehallituksen esitysten pohjalta.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa arpa. (Puolueen säännöt 19 §).
10 §
Kokouksessa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puoluevaltuuston puheenjohtaja ja/tai puheenjohtajan
tehtävissä toimineet varapuheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Tämän lisäksi kokous
nauhoitetaan ja tallennetaan Keskustan ja maaseudun arkistoon.
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Sillä, joka puoluevaltuuston kokouksessa on osallistunut asian käsittelyyn, on oikeus heti ilmoittaa eriävä mielipiteensä
tehtyä päätöstä vastaan. Mikäli eriävän mielipiteen ilmaisija tahtoo saada mielipiteensä perustelut pöytäkirjaan, on ne
toimitettava kirjallisina kokouksen aikana kokouksen puheenjohtajalle.
11§
Puolueen sääntöjen 29 §:n mukaan puolueen osallistumisesta hallitusvastuuseen päättää puoluehallituksen
esityksestä puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteinen kokous, jossa jokaisella on yksi (1) ääni. Valtakirjaa
käyttäen ei saa äänestää.
12 §
Puoluehallitus nimeää yhteiskokouksen sihteerit.
Puoluetoimisto ja eduskuntaryhmä vastaavat kokouksen teknisistä järjestelyistä.
13 §
Tämän järjestyssäännön vahvistaa puoluevaltuusto.

