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Esityslista
Aika		
26. - 27.11.2016 klo 10.00 alkaen
Paikka		
Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, Tornio
Maakuntalaulu
Peräpohjolan piirin tervehdys, piirin puheenjohtaja Pekka Pelttari

1. AVAUS

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kokouksen avaus ja poliittinen katsaus, puolueen
puheenjohtaja Juha Sipilä

Puoluehallitus esittää, että kokouksen
työjärjestykseksi hyväksytään kokousasiakirjaan
painettu esityslista.

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kolme (3) sihteeriä, kaksi (2)
pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.

Päätös:
5. KOKOUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puoluehallitus esittää, että puoluevaltuusto hyväksyy
järjestyssäännön kokousasiakirjan mukaisesti.

Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puoluehallitus kutsuu puoluevaltuuston koolle
(puolueen säännöt 18 §).

6. PUOLUEVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN
VALINTA

Kokouskutsu, jossa on mainittava käsiteltäväksi
tulevat asiat, on lähetettävä piirijärjestöille ja
puoluevaltuuston jäsenille kahta (2) viikkoa ennen
kokousta. Ennakkokutsu on lähetetty 30.9.2016 ja
varsinainen kokouskutsu on lähetetty 11.10.2016.

Valitaan puoluevaltuuston puheenjohtaja 2-vuotiskaudeksi
kokouksessa tehtävien esitysten pohjalta. Puolueen
sääntöjen 21 §:n mukaan puoluevaltuuston
puheenjohtaja ei saa olla puoluehallituksen jäsen.

Puoluevaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet jäsenistä on läsnä
(puolueen säännöt 19 §).
Puoluehallituksen jäsenillä, puolueen eduskuntaryhmän
jäsenillä, Euroopan parlamentissa olevilla Keskustan
valtuuskunnan jäsenillä, puolueen äänenkannattajien
päätoimittajilla ja puolueen kunniajäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Puoluevaltuusto
voi päättää läsnäolo- ja puheoikeuden laajentamisesta
(puolueen säännöt 17 §).
Säännöissä mainittujen lisäksi kokouksessa on
puoluevaltuuston työjärjestyksen mukaan läsnäolo- ja
puheoikeus puolueen piirien sekä keskustajärjestöjen
puheenjohtajilla ja sihteereillä.
Puoluehallitus esittää lisäksi läsnäolo-oikeutta
puolueen jäsenille ja tiedotusvälineiden edustajille.
Kokoukseen on ilmoittautunut ____ varsinaista ja
____ varajäsentä sekä ____ seuraajaa ja ____
tiedotusvälineiden edustajaa.
Päätös:

Jos keskustelussa esitetään puoluevaltuuston
puheenjohtajaksi useampaa kuin yhtä henkilöä,
suoritetaan suljettu lippuäänestys. Ennen
vaalitoimitusta pidetään ehdokastentti (n. 20 – 30
min). Tentin päätteeksi ehdokkaille annetaan kahden
minuutin mittainen esittäytymispuheenvuoro. Vaalin
jälkeen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittu
ottaa tehtävän vastaan ja ryhtyy johtamaan kokousta.
Päätös:
7. PUOLUEVALTUUSTON KAHDEN (2)
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Valitaan puoluevaltuuston kaksi (2)
varapuheenjohtajaa 2-vuotiskaudeksi kokouksessa
tehtävien esitysten pohjalta. Puolueen sääntöjen 21
§:n mukaan puoluevaltuuston varapuheenjohtajat
eivät saa olla puoluehallituksen jäseniä.
Jos keskustelussa esitetään puoluevaltuuston
varapuheenjohtajiksi useampia kuin kahta henkilöä,
suoritetaan suljettu lippuäänestys. Ennen äänestystä
ehdokkaille annetaan kahden (2) minuutin mittainen
esittäytymispuheenvuoro.
Päätös:
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8. VALIOKUNNAT
Jäsenet valiokuntiin valitaan puoluevaltuuston
järjestyssäännön 12 §:n mukaisesti jäsenjärjestöjen
esitysten pohjalta.
Koko valtuuston kaksivuotisen toimintakauden ajan
toimivia valiokuntia on kolme: poliittinen valiokunta,
järjestövaliokunta ja ohjelmavaliokunta.
Puoluehallitus esittää, että valiokuntien jäsenet
valitaan jäsenjärjestöjen esitysten pohjalta ja että
valtuustoon kuulumattomat puoluehallituksen
jäsenet sekä valiokuntien sihteerit nimetään
puoluehallituksen esittämällä tavalla. Esitys on
painettu kokousasiakirjaan. Puoluevaltuuston
varapuheenjohtajat toimivat sopimansa työnjaon
mukaisesti kumpikin yhden valiokunnan
puheenjohtajana. Kolmas valiokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunnat valitsevat
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Pysyvien
valiokuntien osalta valinnat tehdään valtuuston koko
2-vuotiskaudeksi.
Päätös:
9. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2017 SEKÄ KESKUSTAN
VALMISTAUTUMINEN KUNTA- JA
MAAKUNTAVAALEIHIN
Esitellään puoluehallituksen esitykset
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017
sekä Keskustan valmistautumiseksi vuoden 2017
kuntavaaleihin ja vuoden 2018 maakuntavaaleihin
sekä lähetetään ne järjestövaliokunnan ja
ohjelmavaliokunnan valmisteltaviksi, puoluesihteeri
Jouni Ovaska.
Päätös:
10. YLEISKESKUSTELU
Yleiskeskusteluun voivat osallistua valtuuston jäsenet
sekä hyväksytyn järjestyssäännön
7 §:ssä mainitut osanottajat sekä piiri- ja
keskustajärjestöjen edustajat.
Puheenvuorot voivat kestää enintään kaksi (2)
minuuttia.
Puoluejohdon ja eduskuntaryhmän johdon jäsenet
sekä ministerit voivat keskustelun aikana vastata
heille esitettyihin kysymyksiin.
Päätös:

11. PUOLUEHALLITUKSEN JA
PUOLUEVALTUUSTON JÄSENTEN
MATKAKORVAUKSET JA PALKKIOT
Päätetään puoluehallituksen ja puoluevaltuuston
jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista.
Järjestövaliokunnan esitys:
Päätös:
12. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
Järjestövaliokunnan esitys:
Päätös:
13. PUOLUEHALLITUKSEN VALINTA
Valitaan puolueen sääntöjen 23 §:n mukaisesti
jäsenet ja varajäsenet puoluehallitukseen vuosiksi
2017 - 2018.
Puoluehallituksen muodostavat puolueen
puheenjohtaja, kolme (3) varapuheenjohtajaa,
puoluesihteeri sekä enintään kaksikymmentäkuusi
(26) muuta jäsentä ja varajäsentä: edustaja jokaisesta
piirijärjestöstä, eduskuntaryhmästä, Euroopan
parlamentissa toimivasta Keskustan valtuuskunnasta,
Suomen Keskustanaiset ry:stä, Suomen
Keskustanuoret ry:stä ja Keskustan Opiskelijaliitto
ry:stä. Lisäksi Keskustan Toiminnanjohtajat ry:n
edustajalla sekä puoluevaltuuston puheenjohtajalla
on puoluehallituksen kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Puoluehallituksen kokoonpanossa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Puoluehallituksen jäsenten tulee olla Keskustan
jäseniä.
Järjestövaliokunnan esitys:
Päätös:
14. VARSINAISET JA VARATILINTARKASTAJAT
Valitaan vähintään yksi (1) auktorisoitu tilintarkastaja
ja vähintään yksi (1) varatilintarkastaja tai
vaihtoehtoisesti
tilintarkastusyhteisö.
Järjestövaliokunnan esitys:
Päätös:
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15. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

18. KUNTAVAALIOHJELMA

Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
järjestövaliokunnan esityksen pohjalta.

Päätetään puolueen kuntavaaliohjelman sisällöstä
ohjelmavaliokunnan esityksen pohjalta.

Järjestövaliokunnan esitys:

Ohjelmavaliokunnan esitys:

Päätös:

Päätös:

16. TALOUSARVIO VUODELLE 2017

19. VALIOKUNTIEN ESITYKSET

Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
järjestövaliokunnan esityksen pohjalta.

Merkitään tiedoksi ja lähetetään puoluehallituksen
valmisteltavaksi muut mahdolliset valiokuntien
esitykset.

Järjestövaliokunnan esitys.
Päätös:
17. POLIITTINEN KANNANOTTO
Päätetään poliittisesta kannanotosta poliittisen
valiokunnan esityksen pohjalta.
Poliittisen valiokunnan esitys:
Päätös:

Päätös:
20. MUUT ASIAT
Käsitellään muut asiat, jotka kokous työjärjestystä
hyväksyessään päätti ottaa käsiteltäväksi.
Päätös:
21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Osallistu k
eskusteluu
n
ja jaa tunn
e
kuvasi sos lmaiaalisessa
mediassa
hashtagilla
#kepuval
tuusto
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Järjestyssääntö
Puoluevaltuuston kokous 26. – 27.11.2016, Tornio

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§ 	

voidaan valita, suoritetaan suljettu lippuäänestys. Sitä ennen ehdokkaille annetaan
esittäytymispuheenvuorot.

Sääntömääräisen puoluekokouksen jälkeisessä ensimmäisessä puoluevaltuuston
kokouksessa Keskustan puheenjohtaja tai
hänen ollessaan estynyt joku puolueen varapuheenjohtajista avaa puoluevaltuuston
kokouksen ja johtaa kokousta puoluevaltuuston puheenjohtajan valintaan asti. Puoluevaltuuston jäsenistä valitaan joka toinen vuosi
sääntömääräisen puoluekokouksen jälkeen
2- vuotiskaudeksi puheenjohtaja ja kaksi (2)
varapuheenjohtajaa. He eivät saa olla puoluehallituksen jäseniä. (Puolueen säännöt 21
§).
Puoluevaltuuston viralliset jäsenet voivat
tehdä esityksiä puoluevaltuuston puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta.
Ensin valitaan puoluevaltuuston puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat esityslistan
eri kohdissa. Jos keskustelussa esitetään
tehtäviin enemmän ehdokkaita kuin tehtäviin

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valitaan
henkilö, joka puheenjohtajavaalissa on saanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdotetuista henkilöistä ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestyskierros, jossa ehdolla
ovat 1.kierroksen kaksi eniten ääniä saanutta
ehdokasta. Varapuheenjohtajien vaalissa
äänestyslippuun laitetaan kaksi nimeä. Äänestyslippu hylätään, jos siinä on enemmän
tai vähemmän kuin kaksi nimeä. Kaksi eniten
ääniä saanutta valitaan puoluevaltuuston
varapuheenjohtajiksi. Tasatulos vaaleissa
ratkaistaan arvalla. (Puolueen säännöt 19 §).
Puoluevaltuuston varapuheenjohtajien vaalissa eniten ääniä saanut valitsee ensimmäisenä sen valiokunnan, jonka puheenjohtajana toimii seuraavan kaksivuotiskauden.
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, puolueen eduskuntaryhmän jäsenillä, Euroopan parlamentissa olevilla Keskustan valtuuskunnan
jäsenillä, puolueen äänenkannattajien päätoimittajilla 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.

8§

Yleiskeskustelun puheenvuorot saavat kestää enintään kaksi (2) minuuttia. Valiokuntien
esityksiä käsittelevät sekä puoluejohdon
tenttiin liittyvät puheenvuorot saavat kestää
enintään yhden (1) minuutin.
Puoluevaltuuston kokouksessa on kullakin
jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjaa käyttäen ei
saa äänestää.
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9§ 	

Sääntömääräisten asioiden käsittelyjärjestyksessä noudatetaan puolueen sääntöjen 20 ja
21 §:n määräyksiä.

10 § 	

Puoluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintaa sekä muuta
järjestäytymistä lukuun ottamatta puoluevaltuuston kokouksissa päätökset tehdään sen
asettamien valiokuntien esitysten pohjalta.
Valiokunnat eivät ole päätöksiä tehdessään
sidottuja käsittelyn pohjana oleviin tai evästyskeskustelussa tehtyihin esityksiin, ellei
puolueen säännöissä tai muissa ohjeissa ole
toisin määrätty.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. (Puolueen säännöt 19 §).

11 § 	

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.
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.

12 § 	

Puoluevaltuusto jakautuu valiokuntiin puoluehallituksen esityksen ja valtuustossa edustettuina olevien jäsenjärjestöjen tekemien
ehdotusten pohjalta.
Koko valtuuston toimikauden ajan pysyviä
valiokuntia ovat: 1. poliittinen valiokunta, joka
valmistelee esitykset puoluevaltuuston poliittisiksi kannanotoiksi 2. järjestövaliokunta,
joka valmistelee esitykset puolueen järjestötoimintaa ja -taloutta sekä henkilövalintoja
koskeviksi päätöksiksi, 3. Ohjelmavaliokunta,
joka valmistelee tässä kokouksessa esityksen kuntavaaliohjelman sisällöksi ja kevään
2017 kokouksesta alkaen periaateohjelmauudistukseen liittyviä kysymyksiä.
Pysyvien valiokuntien jäsenet valitaan koko
valtuuston kaksivuotiskaudeksi seuraavasti:
1.

Ne piirit ja järjestöt, joilla on puoluevaltuustossa 2 – 6 paikkaa, saavat
jokaiseen valiokuntaan yhden (1)
edustajan (Helsinki, Satakunta, Ete-

lä-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Karjala, Etelä- Savo, Itä-Savo,
Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa,
Kainuu, Lappi, Peräpohjola, Keskustanaiset, Keskustanuoret, Keskustaopiskelijat, eduskuntaryhmä ja
ruotsinkielinen piiri).
2.

Ne piirit, joilla on puoluevaltuustossa 7 – 9 paikkaa, saavat jokaiseen
valiokuntaan kaksi (2) edustajaa
(Varsinais-Suomi, Pirkanmaa,
Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja EteläPohjanmaa).

3.

Ne piirit, joilla on puoluevaltuustossa vähintään kymmenen (10) paikkaa, saavat jokaiseen valiokuntaan
kolme (3) edustajaa (Uusimaa ja
Pohjois-Pohjanmaa).

4.

Lisäksi Keskustan Lehtimiehet ja
MEP-ryhmä saavat yhden edustajan
joko poliittiseen, järjestö-tai ohjelmavaliokuntaan.

Puoluevaltuuston varapuheenjohtajat toimivat puoluevaltuuston kahden pysyvän valiokunnan puheenjohtajina. Kolmas valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan koko kaksivuotiskaudeksi.
Pysyvät valiokunnat valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi puoluevaltuuston toimikauden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa.
Puoluevaltuusto voi lisäksi puoluehallituksen
esityksestä asettaa kuhunkin kokoukseensa
tarpeellisen määrän muita valiokuntia tekemään esityksiä kulloinkin ajankohtaisista
poliittisista tai puolueen toimintaan liittyvistä
asioista. Puoluehallitus tekee esityksensä
näiden valiokuntien asettamisesta samassa
yhteydessä, kun se päättää kutsua puoluevaltuuston koolle. Muut kuin pysyvät valiokunnat valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joka kerran kokoontuessaan.
Jäsenjärjestöjen tulee ilmoittaa puoluetoimistolle edustajansa valiokuntiin viimeistään
yhtä (1) viikkoa ennen puoluevaltuuston kokoontumista.
Edustaja voi osallistua samassa kokouksessa vain yhden valiokunnan työhön.
Jäsenjärjestöillä on tarvittaessa oikeus esittää muutoksia valiokuntien kokoonpanoon.
Ilmoitukset muutoksista on tehtävä puoluetoi-
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mistoon ennen puoluevaltuuston kokousta.
Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan puoluevaltuuston kokoukseen ilmoittautuu hänen sijalleen saapuva varaedustaja
ao. valiokunnassa valiokunnan äänivaltaiseksi jäseneksi.
Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet valiokunnan jäsenistä on läsnä.
Valiokunnat voivat tarvittaessa kokoontua
ennen puoluevaltuuston kokousta käsittelemään tehtäväpiiriinsä kuuluvia asioita.

13 § 	

Puoluehallitus nimeää puoluevaltuuston kokouksen sekä valiokuntien sihteerit.
Puoluetoimisto vastaa kokouksen teknisistä
järjestelyistä puoluehallituksen osoitusten
mukaisesti.

14 § 	

Puoluetoimisto lähettää puoluevaltuuston
päätökset tiedoksi puolueen piireille kahden
(2) viikon kuluessa kokouksen jälkeen.

15 § 	

Tämän järjestyssäännön vahvistaa puoluevaltuusto.

Kuntavaaliristeily 4.  – 5.2.
Vaalistartti on tuhti annos kunta-asiaa sekä muuta ajankohtaista politiikkaa,
loistavaa viihdettä ja menoa sekä koko laivallinen hyvää seuraa puoluejohdosta
ja ministereistä kuntapäättäjiin ja sellaisiksi aikoviin.
Hyvän meiningin risteilylle antaa viihteestä huolehtiva Gebardi,
moneen makuun oleva bilebändi parhaimmillaan.
Viking Line Gabriella lähtee Helsingistä kohti Tallinnaa la 4.2. kello 16
ja palaa satamaan su 5.2 kello 13.

Risteilyn hinnat
C4-hytti 35€/ henkilö

B4-hytti 45 €/ henkilö
A4-hytti 65 €/ henkilö
Lopullinen hinta määräytyy valitsemasi päivällisvaihtoehdon mukaisesti.
Jokaisen tulee hyttipaikan varauksen yhteydessä varata myös haluamansa ruokailupaketti, joka
sisältää sekä aamiaisen että päivällisen. Meriaamiainen 10 €, buffet-päivällinen 33 € (sis. juomat)
tai á la carte –päivällinen 37 €.

Risteilyvaraukset
Ikaalisten Matkatoimistoon, puh. (03) 45 800 tai
keskustaristeily@ikaalistenmatkatoimisto.fi.
Varauksen voi tehdä myös netissä: www.keskusta.fi/keskustaristeily. mutta valitettavasti
kovan kysynnän vuoksi kahden hengen hyttejä ei tällä hetkellä ole tarjolla.
Huom! Tällä risteilyllä ei ole maissakäyntimahdollisuutta Tallinnassa.

