02.11.2017 Voimassaolevat säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet

Yhdistyksen nimi on Suomen Kansa Ensin ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen kieli on suomi ja ilmoitus- ja
pöytäkirjakieli suomi.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

2. Tarkoitus
Suomen Kansa Ensin on kansallismielinen puolue. Päämäärämme on turvallinen ja asumisen arvoinen
Suomi suomalaisille.
Suomen kansalaisten itsemääräämisoikeus on turvattava perustuslain lisäyksellä. Kansalaiset on laitettava
Suomessa etusijalle työnsaannissa, koulutuksessa, asuntopolitiikassa, sosiaalietuuksissa ja
terveydenhuollossa.
Varmistaakseen Suomen etujen huomioon ottamisen on Suomen oltava täysin itsenäinen. Puolue vaatii
Suomelle ehdotonta poliittista, kansallista, taloudellista, sotilaallista, oikeudellista, kulttuurista ja
paikallishallinnon itsenäisyyttä.
Puolueen tarkoituksena on toimia seuraavien, puoluekokouksen hyväksymissä periaate- ja tavoiteohjelmissa
tarkennettujen itsenäisyyspyrkimysten ja kansan hyvinvoinnin edistämiseksi:

1. Poliittinen itsenäisyys.
Suomi irti EU:sta. Sitovat kansanäänestykset Sveitsin malliin.

2. Kansallinen itsenäisyys.
Syntyperäisten suomalaisten on pysyttävä valtaenemmistönä kotimaassaan. Vastustamme
massamaahanmuuttoa ja kotimaamme kolonisaatiota. Erotaan Schengen-sopimuksesta. Palautetaan
rajavalvonta ja pikakäännytykset Suomen kaikille rajoille.

2.1. Lopetetaan kiintiöpakolaisten ja taakanjakopakolaisten vastaanottaminen. Suomessa jo olevat
turvapaikanhakijat sijoitetaan valvottuihin pakolaisleireihin Tornion rajan läheisyyteen. Turvapaikan
myöntämiskriteereitä kiristetään ottaen oppia Japanin mallista.
Mahdolliset turvapaikat myönnetään määräajoiksi samalla, kun taloudellisesti tuetaan palaamista
lähtömaahan tai sen lähialueille. Hylätyn turvapaikkapäätöksen saaneet sijoitetaan valvottuihin
palautuskeskuksiin ja palautetaan mahdollisimman nopeasti lähtömaahan tai sen lähialueille.
2.2. Kehitysmaalaisia on autettava kehitysmaissa eikä siirtämällä tai sallimalla kehitysmaalaisten
massamuuttoa Suomeen. Kehitysmaihin annettavalla suoralla avulla autetaan eniten kärsiviä naisia ja lapsia.
Kehitysapu on muutettava vapaaehtoiseksi ja valtion on kannustettava siihen verovähennysoikeudella.
2.3. Pysäytetään massamaahanmuutto. Maahanmuutto sallitaan vain niille, jotka suurella
todennäköisyydellä sopeutuvat Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin eivätkä polje suomalaista palkkatasoa.
Otetaan mallia Japanin maahanmuuttopolitiikasta.
3. Taloudellinen itsenäisyys.
Suomi irti eurosta ja markka takaisin. Suomen Pankin tuottamalla rahalla tuetaan pienituloisia suomalaisia.
Suomen ei pidä lähettää mitään pankki- tai yritystukea muihin maihin. Kannustetaan kotimaista rehellistä
pankkitoimintaa, yrittäjyyttä ja työn tekemistä. Suomalaisia yrittäjiä ja palkansaajia on suojeltava riistävältä
kartellitaloudelta ja sitä johtavalta pankki- ja suuryritysten kartellilta.
3.1. Suomalaisia työntekijöitä ei saa syrjiä ns. positiivisella syrjinnällä.
3.2. Nykyisen korttitaloa muistuttavan pankkijärjestelmän uudistaminen kieltämällä
vähimmäisvarantopankkijärjestelmä eli yksityisten pankkien kartellioikeus tehdä tyhjästä ns. korttitalo- eli
katteetonta tilirahaa. Nykyinen korttitalopankkijärjestelmä vääristää markkinatalouden tehden siitä kartellija kasinotalouden.
3.3. Liikepankkien kansallistaminen ja pilkkominen täysvarannot omaaviksi paikallispankeiksi, joiden
osakkeista osa annetaan kunnille ja kuntalaisille.
3.4. Täysi toimintavapaus kyber- ja paikallisvaluutoille. Ulkomaiden pankeissa säilössä oleva Suomen kulta
tarkastetaan ja kotiutetaan jakamalla ilmaiseksi kansalle kultakolikkoina.
3.5. Kannustetaan kansalaisia tallettamaan rahansa täysvarantopankkeihin. Tarvittaessa tuetaan yksityisiä tai
luodaan kunnallisia valuuttoja ja pankkeja, kuten Helsingin markka ja Helsingin täysvarantopankki.
3.6. Tutkitaan ja tarvittaessa tuomitaan suurpankkien johto väärinkäytöksistä ja korruptiosta. Otetaan oppia
Islannin mallista.

4. Sotilaallinen itsenäisyys.
Sveitsin mallinen rauhanomainen puolueettomuuspolitiikka. Suomen ei pidä sotkeentua esimerkiksi LähiIdän ja Itä-Euroopan kriiseihin ja koston kierteisiin.
Natoon ei pidä liittyä. Isäntämaasopimus on purettava. Vieraita asevoimia ei saa päästää harjoituksiin

Suomen maaperälle. Suomen kohtalon on aina oltava suomalaisten omissa käsissä.
4.1. Tiedustelu ja hybridiuhkien analysointi ja torjunta on siirrettävä täysin suomalaisiin käsiin. Naton ja EU:n
yhdessä Suomeen perustama hybridikeskus on lakkautettava.
4.2. ISIS:in ja muiden vastaavien ääri-islamististen järjestöjen taistelijoita ja tukijoita on pidettävä
terroristeina ja mahdollisuuksien mukaan poistettava Suomesta. ISIS:iä tukeneilta kaksoiskansalaisilta on
poistettava Suomen kansalaisuus.
4.3. Suomelle voimakkaat puolustusvoimat, jonka rakenne on Sveitsin mallisesti puolustuksellinen.
Jalkaväkimiinat kiinteäksi osaksi maanpuolustusta. Suomen irtauduttava Ottawan miinasopimuksesta.
4.4. Tuetaan suojeluskuntien muodostamista ja muuta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen perustuvia
toimintaa Viron ja Sveitsin mallin mukaisesti.

5. Oikeudellinen itsenäisyys.
Suomalaisten edun ja kansallisen lainsäädännön on aina oltava ensisijainen. Suomalaisten oikeuksia ja
kansalaisvapauksia ei saa rajoittaa kansainvälisellä viranomaisyhteystyöllä ja sopimuksilla.
Suomen oikeusjärjestelmän on puolustettava suomalaisten oikeuksia. Oikeusjärjestelmä ei saa joutua
suomalaisvastaisten tuomarien haltuun. On estettävä etujärjestöjen pyrkimys korruptoida ja politisoida
oikeusjärjestelmää.
5.1. Lopetetaan kaikki suomalaisiin kohdistuva syrjintä, kuten ns. positiivinen syrjintä.
5.2. Laaja lautamiesjärjestelmä palautettava tuomioistuimiin. Lautamiehet valittava osittain arvalla ja heille
annettava riittävä rahallinen korvaus. Kansalaisille mahdollisuus käyttää myös vakuutusyhtiöiden kanssa
toimivia välitystuomioistuimia.
5.3. Perustettava riippumaton perustuslakituomioistuin.
5.4. Avoimuusperiaate. Viranomaisten julkaistava hyvä-veli-järjestelmän mahdollistavat kytköksensä, ellei
ole erittäin painavaa syytä salaamiseen.
5.5. Julkisuusperiaate. Tiitisen lista ja vastaavat Supon hallussa olevat listat julkistettava. Kaikki
viranomaistoiminta lähtökohtaisesti videoitava ja julkaistava netissä, ellei ole painavaa syytä salaamiseen.
Poliisin käytettävä aina haalari/rintakameraa. Poliisi ei saa tuhota todisteita omista rikoksistaan.
5.6. Perustetaan totuuskomissio, jolla oikeus tutkia viranomaisten, poliisin, syyttäjien, tuomareiden,
armeijan upseereiden, suurpankkien ja suuryritysten mahdollista rikollisuutta, korruptiota ja hyvä velijärjestelmää. Syytteiden nostaminen annettava itsenäiselle Grand jury-tyyppiselle lautakunnalle.
5.7. Ns. whistleblower-suoja eli viranomaisten väärinkäytöksiä paljastavilla on oltava täysi suoja ja myös
mahdollisuus täyteen anonymiteettiin.
5.8. Poliisin politisoituminen lopetettava. Ei poliittisia virkanimityksiä poliisijohtoon. Ns.
vihapuhepoliisiyksikkö lopetettava.
5.9. Hyökkäävään väkivaltaan kehoittavien ryhmien, kuten ääri-islamistien ja ääri-anarkistien tukeminen
kiellettävä.

6. Kulttuurinen itsenäisyys.
Puolustetaan suomalaista perinteistä kulttuuria. Otetaan oppia Viron ja Ahvenanmaan mallista.
Puolustetaan perinteisiä suomalaisia perhearvoja. Kansan perusyksikkönä on lapsiperhe, jota on
voimakkaasti tuettava. Lapset ovat kansan tulevaisuus.
6.1. Tuetaan perheiden itsemääräämisoikeutta. Tuetaan aitoa avioliittoa. Tuetaan lasten oikeutta isään ja
äitiin sekä turvalliseen lapsuuteen. Tuetaan kulttuurisesti ja taloudellisesti ns. kansallisia synnytystalkoita ja
vähintään 2-3 lapsen perhekokoa.
6.2. Tuetaan Suomen kielen säilymistä Suomen valtakielenä. Poistetaan ns. pakkoruotsi viranomaisten
pätevyysvaatimuksista lukuunottamatta ruotsinkielisiä maakuntia ja kaksikielisiä kuntia.
Poistetaan pakkoruotsi kouluista. Kunnat ja suurissa kunnissa myös kunnan osat saavat itse päättää julkisissa
kouluissa ja muissa laitoksissa opetettavista kielistä. Otetaan kielipolitiikassa oppia Sveitsin mallista.
6.3. Pysäytetään islamisaatio ja vastaavat suomalaiseen kulttuuriin ja oikeustajuun kuulumattomat ääriilmiöt. Kielletään sharia-laki, lapsimorsiamet, lasten sukupuolielinten silpominen esim. poikien ja tyttöjen
ympärileikkauksella, rituaaliteurastus ja vastaavat ilmiöt.
6.4. Suojellaan suomalaista luontoa luonnonsuojelualueilla ja korkeilla haittaveroilla. Suomen luonnonvarat
on säilytettävä suomalaisissa käsissä.
6.5. Suomalaista maaseutua ja maanviljelyä suojellaan tulleilla ja verovapaudella. Varmistetaan
syrjäalueiden kehitys verovapaudella ja valtion virastojen ja laitosten hajasijoituksella.
6.6. Tuetaan suomalaista kulttuuria tukevia järjestöjä ja poistetaan tuet suomalaisvastaisilta järjestöiltä.
Ev.lut-kirkon valtiokirkkostatus/jäsenmaksukeräysapu poistetaan.
6.7. Poistetaan Yle-vero. Yle pilkotaan ja hajautetaan. Ylen toimittajat erotetaan tai hajasijoitetaan
maakuntien itsenäisille mediayhtiöille, joilta valtio ostaa paikallisia kulttuuripalveluita. Tuetaan perinteistä
suomalaiskansallista kulttuuria.

7. Paikallisyhteisöjen itsenäisyys.
Kunnat ja maakunnat itsehallinnollisiksi Sveitsin ja Ahvenanmaan malliin. Suurissa kunnissa, kuten
Helsingissä laaja itsehallinto kaupunginosille. Sitovat kuntalais- ja maakuntalaisäänestykset.
7.1. Suomesta Sveitsin mallinen liittovaltio. Parlamentti kaksikamariseksi. Suomen hallitus Sveitsin malliseksi
liittoneuvostoksi.
7.2. Ruotsinkielisille luodaan kaksi omaa itsehallinnollista maakuntaa eli ruotsinkielinen etelärannikko ja
ruotsinkielinen Pohjanmaan rannikko.
7.3. Presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Hänellä on lainsäädäntöön veeto-oikeus, joka voidaan
kumota vain parlamentin 2/3 enemmistöllä.
7.4. Pääkaupunkikeskeisyydestä maakuntakeskeisyyteen. Lähes kaikkien valtiorahoitteisten järjestöjen,

virastojen, laitosten, yliopistojen, hallintotuomioistuimien, perustuslakituomioistuimen ja parlamentin
ylähuoneen hajasijoitus ja maakunnallistaminen.
7.5. Paikallisyhteisöjen ja perheiden aktiivinen yhteistyö ja itsemääräämisoikeus. Perheet päättävät lastensa
kasvatuksesta ja koulutuksesta. Paikallisyhteisöt johtavat kouluja ja sosiaalitoimea.
7.6. Yhteisölautakunnat. Paikallisyhteisön tavallisista jäsenistä ja asiantuntijoista muodostetut paikalliset
yhteisölautakunnat valvovat paikallista poliisilaitosta, kouluja, lastensuojelua ja sosiaalitoimea. Lapsen
huostaanotto ja muu perheen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen sallitaan vain, jos paikallinen
yhteisölautakunta tai sen asettama perhetukikomitea sen hyväksyy.
7.7. Kunnat määräävät paikallisista järjestyssäännöistä ja paikallispoliiseista Sveitsin mallin mukaisesti.
Kannustetaan paikallisyhteisöjä järjestämään katupartioita, talkoita, juhlia ja sosiaalista yhdessäoloa.

8. Kansalaisen itsenäisyys.
Kansalaisen tulee itse saada päättää itsestään ja mielipiteistään ilman holhousta ja vainoa. Suomen
perustuslakiin lisätään perusoikeuksien julistus, jossa korostetaan kansalaisen itsemääräämisoikeutta ja
siihen liittyvää mielipiteen-, sanan-, sopimuksen-, yhdistymisen- ja kokoontumisen vapautta. Otetaan mallia
USA:n perustuslain oikeuksien julistuksesta.
Suomen poliisin tehtävänä on tutkia ja torjua hyökkäävää väkivaltaa ja huijauksia. Poliisilta ja viranomaisilta
on poistettava ja estettävä kaikki valtaoikeudet, jotka mahdollistavat poliisivaltion kehittymisen. Sotilas- ja
siviilitiedustelulainsäädännöllä ei saa varantaa kansalaisten perusoikeuksia. Turvallisuutta ylläpidetään
valvomalla ensisijaisesti valtakunnan rajoja eikä sen kansalaisia.
Ns. vihapuhepoliisi ei saa estää suomalaisia ilmaisemasta rauhanomaisia poliittisia mielipiteitä. Esimerkiksi
islamisaation kritisoimisen on oltava laillista. On kunnioitettava kaikkien kansalaisten ja heidän yhdistysten
ja medioiden sananvapautta. Vaihtoehtomedian, kuten esimerkiksi MV-lehden ja sen päätoimittajan Ilja
Janitskin sananvapaus on turvattava.
8.1. Sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta ei saa rajoittaa poliittisin perustein esimerkiksi poliittiseen
korrektiuteen tai hyviin tapoihin vetoamalla.
8.2. Sotilas- ja siviilitiedustelu ei saa loukata kirjesalaisuutta ja yksityisyyden suojaa paitsi tuomioistuimen ja
sen lautamiesten päätöksellä.
8.2. Poistetaan rikoslaista pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kiihottaminen on niin
epämääräisesti määritelty, että pykälää voidaan helposti käyttää sensuurin välineenä. Pykälä mahdollistaa
sananvainon eli sillä voidaan kieltää mielipiteiden ilmaisu ja jopa "vihafaktojen" esittäminen. Pykälää ei
myöskään tarvita kieltämään hyökkäävää väkivaltaa sisältäviä uhkauksia, koska ne on jo kriminalisoitu
muissa laeissa.
8.3. Poistetaan rikoslaista pykälä uskonrauhan rikkomisesta. Uskontoja on saatava kritisoida ja varsinkin
silloin, kun ne yllyttävät hyökkäävään väkivaltaan. Pykälää ei myöskään tarvita kieltämään uskonnollisten
menojen häiritsemistä, koska se on jo kriminalisoitu muissa laeissa.
8.4. Perustuslaillinen sanan-, yhdistymisen- ja kokoontumisvapaus perinteisen USA:n mallin mukaisesti.

3. Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan asettamalla
ehdokkaita valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin, tekee aloitteita ja kannanottoja, harjoittaa tutkimus-,
tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, koulutustilaisuuksia, juhlia, mielenilmaisuja, leirejä ja
muita tapahtumia.
Puolueen nimeä ei voi käyttää uskonnollisten yhteisöjen, työmarkkinajärjestöjen,
osuuskuntien tai muiden sellaisten etujärjestöjen hallintoelinten vaaleissa, joihin osallistuminen saattaisi
kyseenalaistaa puolueen julkisissa luottamustehtävissä toimivien tai julkista valtaa käyttävien jäsenten
intressit.
Toimintansa tukemiseksi puolue voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita, järjestää asianomaisen luvan
saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa, ravitsemus- ja
majoitusliiketoimintaa sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista vastaavaa 5§:n
mukaista taloudellista toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen
jäsenille.

4. Jäsenet
Puolueen varsinaiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalainen, joka hyväksyy puolueen
tarkoituksen, toiminnan ja periaatteet ja joka haluaa edistää ja tukea puolueen toimintaa.
Puolueen järjestöjäseneksi voidaan hyväksyä puolueen henkilöjäsenten muodostama rekisteröity teema-,
paikallis-, kunnallis-, maakunnallis- tai piirijärjestö tai puolueen henkilöjäsenten muodostama rekisteröity
valtakunnallinen liitto ja sen järjestöjäsenet. Puolueen järjestöjäsenten henkilöjäseneksi voivat liittyä vain
puolueen henkilöjäsenet.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
puolueen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset henkilöjäsenet, järjestöjäsenet ja kannattavat jäsenet
hyväksyy hakemuksesta puoluehallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan puoluehallituksen esityksestä puoluekokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut puolueen toimintaa taikka kansallismielisyyttä
yleisesti.
Kaikki henkilöjäsenet ovat liittyessään velvollisia ilmoittamaan puolueelle koko nimensä, syntymäaikansa ja
yhteystietonsa ja myöhemmin mahdolliset yhteystietojen muutokset.
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti puoluehallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta puoluekokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Puoluehallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on puolueeseen liittymällä

sitoutunut tai on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut puoluetta tai
sen tarkoitusperiä tai ei enää täytä laissa taikka puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
6. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen puoluekokous. Puoluekokous voi myös päättää, että
kannattavien jäsenten jäsenmaksu on vapaaehtoinen ja sen suuruus kannattavien jäsenten itsensä
päätettävissä, jolloin puoluekokous kuitenkin antaa suosituksen kannattavien jäsenten vapaaehtoisen
jäsenmaksun suuruudeksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallintoelimet
Puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous. Lainmukaisena hallituksena toimii puoluehallitus.

8. Puoluehallitus
Puolueen asioita hoitaa puoluehallitus, johon kuuluu puolueen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja,
ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi.
Puoluehallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan puoluesihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Puoluehallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta vähintään kerran kuukaudessa tai kun enemmistö hallituksesta niin vaatii.
Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanlukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puoluehallitus päättää puolueen nimen käytöstä vaaleissa. Valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin
valmistauduttaessa puoluehallituksen on annettava yleisohjeensa piiri-, maakunnallis- ja kunnallisjärjestöille
vaaleissa noudatettavista menettelytavoista. Mikäli ne haluavat poiketa näistä ohjeista, niiden on
ilmoitettava siitä puoluehallitukselle hyvissä ajoin ennen vaalivalmistelujen aloittamista.

9. Puolueen nimen kirjoittaminen
Puolueen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, puoluesihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä.

10. Tilikausi ja tilintarkastus
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.

11. Puoluekokoukset
Puoluekokoukseen voidaan osallistua puoluehallituksen tai puoluekokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla puoluekokouksen aikana.
Puolue pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Puolueen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen puoluekokous pidetään, kun puoluekokous niin päättää tai kun puoluehallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) puolueen äänivaltaisista jäsenistä sitä
puoluehallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Puoluekokous on pidettävä
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on puoluehallitukselle
kirjallisesti esitetty.
Puoluekokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella henkilöjäsenellä yksi ääni.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni. Jäsenmaksunsa maksaneilla järjestöjäsenillä
on yksi ääni kutakin alkavaa 10-lukua kohti. Yksi luonnollinen henkilö voi käyttää puoluekokouksessa vain
yhden järjestöjäsenen ääntä, ja hänen on oltava äänivaltainen jäsen kyseisessä järjestöjäsenessä.
Kannattavalla jäsenellä on puoluekokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Puoluekokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Puoluekokousten koollekutsuminen
Puoluehallituksen on kutsuttava puoluekokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen
puoluekokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, puolueen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä
tai sähköpostitse.

13. Varsinaiset puoluekokoukset
Puolueen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. puoluehallituksen puheenjohtaja tai hänen olleessaan estyneenä jompikumpi varapuheenjohtaja avaa
puoluekokouksen
2. valitaan puoluekokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä
ääntenlaskijoita
3. todetaan puoluekokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistetaan puoluekokouksen työjärjestys
5. asetetaan puoluekokouksen tarpeellisiksi katsomat valmistelevat toimikunnat

6. käsitellään puolueen ja eduskuntaryhmän puolivuosikertomukset ja päätetään niistä
7. käsitellään puolueen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto ja päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. käsitellään puolueen puolivuotinen toimintasuunnitelma sekä mahdolliset muut ohjelmat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Puolueen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. puoluehallituksen puheenjohtaja tai hänen olleessaan estyneenä jompikumpi varapuheenjohtaja avaa
puoluekokouksen
2. valitaan puoluekokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä
ääntenlaskijoita
3. todetaan puoluekokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistetaan puoluekokouksen työjärjestys
5. asetetaan puoluekokouksen tarpeellisiksi katsomat valmistelevat toimikunnat
6. käsitellään puolueen ja eduskuntaryhmän puolivuosikertomukset ja päätetään niistä
7. päätetään puolueen tulo- ja menoarviosta sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan puoluehallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja heille varahenkilöt
10. käsitellään puolueen puolivuotinen toimintasuunnitelma sekä mahdolliset muut ohjelmat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Aloitteen varsinaiselle puoluekokoukselle voi tehdä puheenjohtaja, kymmenen varsinaista henkilöjäsentä tai
kunniajäsentä taikka puolueen järjestöjäsen. Aloite on esitettävä kirjallisesti puoluehallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Neuvoa-antava jäsenäänestys
Neuvoa-antava jäsenäänestys toimitetaan, kun puoluekokous niin päättää tai kun puoluehallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) puolueen äänivaltaisista henkilöjäsenistä sitä
puoluehallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Äänestys on toimitettava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
toimittamisesta on puoluehallitukselle kirjallisesti esitetty.
Äänestyksessä ovat äänivaltaisia puolueen jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset henkilöjäsenet sekä
kunniajäsenet ja -puheenjohtajat. Äänestys voidaan toimeenpanna puoluehallituksen harkinnan mukaan

postiäänestyksenä, sähköpostitse tai puolueen internet-sivustolla.

15. Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa
Puolueen eduskuntavaaliehdokkaat asetetaan jäsenäänestyksen perusteella kussakin vaalipiirissä erikseen.
Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakollinen, jos ehdokkaiksi nimetään enintään niin monta henkilöä kuin
puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä. Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat vaalipiirin
alueella asuvat puolueen äänivaltaiset henkilöjäsenet.
Vaalipiirin alueella toimivilla puolueen paikallisyhdistyksillä on oikeus nimetä ehdokkaita jäsenäänestykseen
enintään se määrä kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.
Jäsenäänestykseen on otettava myös henkilö, jonka vähintään kymmenen (10) vaalipiirissä asuvaa puolueen
henkilöjäsentä nimeää ehdokkaaksi jäsenäänestykseen.

Jäsenäänestykseen saa nimetä ainoastaan henkilön, joka on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa, joka
on kirjallisesti sitoutunut puolueen tarkoitukseen ja ohjelmaan työssään kansanedustajana mikäli tulee
valituksi, ja joka on vaalikelpoinen valtiollisissa vaaleissa.
Jäsenäänestykseen ei tule ottaa henkilöä, jonka toiminnan voidaan katsoa olevan puolueen tarkoituksen tai
ohjelman vastaista taikka muutoin vahingoittavan puoluetta. Jäsenäänestyksen tulokseen ei lueta henkilöä,
jota vaalikelpoisuuden puuttumisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa
ehdokkaaksi.
Äänestys voidaan toimeenpanna vaalipiirin alueella asuvien puolueen äänivaltaisten henkilöjäsenten
keskuudessa piirihallituksen harkinnan mukaan postiäänestyksenä, sähköpostitse tai puolueen tai
piirijärjestön internet-sivustolla.
Päätöksen ehdokkaiden lukumäärästä ja asettamisesta tekee piirikokous. Mikäli ehdokkaita
jäsenäänestykseen on määräaikaan mennessä nimetty vähemmän kuin puolue asettaa ehdokkaita
vaalipiirissä, loput ehdokkaat nimeää piirikokous tai sen valtuuttamana piirihallitus.
Piirikokous saa myös puoluehallituksen suostumuksella poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta enintään
yhdellä neljäsosalla niiden henkilöiden määrästä, jotka puolue asettaa ehdokkaikseen.
Tällöinkin on vähintään puolet puolueen ehdokkaista asetettava jäsenäänestyksessä eniten ääniä saaneista
henkilöistä.
Päätöksen vaaliliitoista eduskuntavaaleissa vaalipiirin alueella tekee piirikokous puoluehallituksen
suostumuksella. Koko maan kattavasta vaaliliitosta päättää puoluehallitus.

16. Ehdokkaan asettaminen tasavallan presidentin vaaleissa
Puolueen presidenttiehdokas valitaan jäsenäänestyksellä, jos ehdokkaaksi nimetään vähintään kaksi
henkilöä. Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakollinen, jos ehdokkaaksi nimetään enintään yksi henkilö.
Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat puolueen äänivaltaiset henkilöjäsenet.

Puolueen piirijärjestöillä on kullakin oikeus nimetä yksi ehdokas jäsenäänestykseen.
Jäsenäänestykseen on otettava myös henkilö, jonka vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) puolueen
äänivaltaisista henkilöjäsenistä nimeää ehdokkaaksi jäsenäänestykseen. Jäsenäänestykseen saa nimetä
ainoastaan henkilön, joka on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa, joka on kirjallisesti sitoutunut
puolueen tarkoitukseen presidenttinä mikäli tulee valituksi, ja joka on vaalikelpoinen tasavallan presidentin
vaaleissa. Jäsenäänestykseen ei tule ottaa henkilöä, jonka toiminnan voidaan katsoa olevan puolueen
tarkoituksen vastaista taikka muutoin vahingoittavan puoluetta.
Jäsenäänestyksen tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden puuttumisen, kieltäytymisen tai muun
sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa ehdokkaaksi. Äänestys voidaan toimeenpanna puolueen äänivaltaisten
henkilöjäsenten keskuudessa puoluehallituksen harkinnan mukaan postiäänestyksenä, sähköpostitse tai
puolueen internet-sivustolla. Päätöksen presidentinvaaleihin osallistumisesta tekee puoluekokous. Mikäli
jäsenäänestykseen ei ole määräaikaan mennessä nimetty ainuttakaan ehdokasta, valitsee
presidenttiehdokkaan puoluekokous.

17. Puolueen eduskuntaryhmä ja hallitukseen osallistuminen
Puolueen eduskuntaryhmän muodostavat ne kansanedustajat, jotka ovat puolueen jäseniä tai jotka on
valittu puolueen asettamista ehdokkaista tai jotka eduskuntaryhmä on myöhemmin hyväksynyt jäsenikseen.
Eduskuntaryhmä laatii omat sääntönsä. Puolueen osallistumisesta hallitukseen päättävät eduskuntaryhmä
ja puoluehallitus yhteisessä kokouksessa.

18. Sääntöjen muuttaminen ja puolueen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja puolueen purkamisesta on tehtävä puoluekokouksessa vähintään kaksi
kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai puolueen purkamisesta. Tullakseen voimaan päätös on vahvistettava toisessa sitä varten vähintään
kuukauden väliajan jälkeen pidettävässä puoluekokouksessa niin ikään vähintään kaksi kolmasosan (2/3)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Puolueen purkautuessa käytetään puolueen varat kansallismielisen toiminnan edistämiseen purkamisesta
päättävän puoluekokouksen määräämällä tavalla. Puolueen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.
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