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MENETTELYTAPAJÄRJESTYS 
 

 

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtaja 
Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. 

Kokouksen avaaja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja. 

 

 

2. Puheenvuorot 
Puheenvuorojen pitäminen  

Liittokokouksessa voidaan asiaa käsiteltäessä pitää seuraavanlaisia puheenvuoroja: 

1. esittelypuheenvuoro (asian esittely) 

2. esityspuheenvuoro (ehdokkaan esittäminen tehtävään) 

3. keskustelupuheenvuoroja (yleiskeskustelussa) 

4. kannatuspuheenvuoroja (kannattaa kokouksessa tehtyä esitystä) 

5. repliikkipuheenvuoroja (edelliseen puheenvuoroon liittyvä lyhyt kommentti) 

6. työjärjestyspuheenvuoroja (kokouksen tekniseen kulkuun liittyvä puheenvuoro, esim. tauon tai 

keskustelun rajaamisen esittäminen tai puheenjohtajan menettelystä huomauttaminen). 

 

Päätöksen tekemisen jälkeen voidaan käyttää puheenvuoroja, joko eriävän mielipiteen tai vastalauseen 

merkitsemiseksi kokouksen pöytäkirjaan. 

 

Puheenvuoron pyytäminen  

• Puheenvuoropyynnöt jätetään etukäteen kokoussihteeristölle puheenvuoropyyntölipuketta tai 

sähköisesti osallistuttaessa puheenvuorolomaketta tai kokousohjelman chat-keskustelua käyttäen. 

• Puheenvuoron pyytäjän on merkittävä puheenvuoropyyntöön mitä esityslistan kohtaa pyyntö 

koskee sekä koskeeko pyyntö yleiskeskustelua, yksityiskohtaista käsittelyä vai tehtävää päätöstä. 

• Muissa kuin päätösasioissa voi puheenvuoroa pyytää myös kädennostolla. 

 

Puheenvuorojen pituus 

Muiden kuin esittelypuheenvuorojen pituus on kaikissa kohdissa kolme (3) minuuttia. Kokous voi tarvittaessa 

lyhentää puheenvuorojen pituutta. 

 

 

3. Kuluttajaliiton valtuuston valinta 
Liittokokous valitsee Kuluttajaliiton valtuuston. Valtuuston jäsenen tulee olla sellaisen Kuluttajaliiton 

jäsenenä olevan yhdistyksen jäsen, jolla on liittokokouksessa vähintään yksi ääni. Kustakin tällaisesta 

yhdistyksestä voidaan valtuuston jäseneksi valita enintään yksi valtuutettu ja tämän henkilökohtainen 

varajäsen. 

 

Esitykset Kuluttajaliiton valtuuston puheenjohtajaksi 

Esitykset valtuuston puheenjohtajaksi on pyydetty etukäteen kuluttajayhdistyksiltä. Liittokokous valitsee 

Kuluttajaliiton valtuuston puheenjohtajan etukäteen tehdyn tai liittokokouksessa tehtävän 

esityksen/esitysten pohjalta. Liittokokousedustaja voi tehdä esityksen liiton valtuuston puheenjohtajaksi 
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kokouksessa pyytämällä esityspuheenvuoroa. Puheenjohtajan myöntäessä esityspuheenvuoron 

liittokokousedustaja esittää liittokokoukselle ehdokasta valtuuston puheenjohtajaksi. Mikäli esitykset 

valtuuston puheenjohtajaksi on tehty pyydetysti etukäteen, esityksiä ei tarvitse tehdä kokouksessa 

uudelleen. Esitetyille ehdokkaille varataan noin viiden minuutin puheenvuorot, jonka jälkeen 

kokousedustajille on varattu mahdollisuus esittää ehdokkaille kysymyksiä. 

 

Esitykset Kuluttajaliiton valtuuston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi 

Esitykset valtuuston jäseneksi ja varajäseneksi on pyydetty etukäteen kuluttajayhdistyksiltä. Liittokokous 

valitsee Kuluttajaliiton valtuuston jäsenet ja varajäsenet etukäteen tehdyn tai liittokokouksessa tehtävän 

esityksen/esitysten pohjalta.  Liittokokousedustaja voi tehdä esityksen liiton valtuuston jäseneksi tai 

varajäseneksi kokouksessa pyytämällä esityspuheenvuoroa. Puheenjohtajan myöntäessä 

esityspuheenvuoron liittokokousedustaja esittää liittokokoukselle ehdokasta. Esittäjän tulee mainita, 

koskeeko esitys valtuuston varsinaista jäsentä vai tämän henkilökohtaista varajäsentä. Mikäli esitykset 

valtuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi on tehty pyydetysti etukäteen, esityksiä ei tarvitse tehdä kokouksessa 

uudelleen. 

 

 

4. Asiaäänestysten ja vaalien äänestysjärjestys 
Liittokokousedustajien äänioikeudesta ja äänimäärästä on säädetty Kuluttajaliiton säännöissä. 

 

Asiaäänestys 

Puheenjohtaja ehdottaa äänestystapaa (avoin tai suljettu) kokoukselle. Asiaäänestys toimitetaan 

lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä. Asiaäänestys voidaan toimittaa suljettuna lippuäänestyksenä, jos 

äänioikeutettujen osallistujien enemmistö niin toivoo. Asiakysymyksestä voidaan toimittaa koeäänestys. Jos 

koeäänestyksen tulos on kiistaton, voi kokous ratkaista asian sen mukaan ilman varsinaista äänestystä. 

Liittokokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä 

tasan ratkaisee arpa 

 

Jos asiaäänestyksissä kannatettuja ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, tulee äänestysten sarja, jossa 

äänestetään jokaisesta kannatetusta ehdotuksesta vuorotellen. Ensimmäisenä äänestetään 

päätösehdotuksen (hallituksen esitys) ja siitä eniten poikkeavan tai ensimmäisenä tehdyn ehdotuksen välillä. 

Äänestyksen voittanut ehdotus tulee päätösehdotukseksi ja äänestykset jatkuvat, kunnes kaikki ehdotukset 

on käyty läpi samalla tavalla. Jos asiasta on tehty lykkäysehdotus ja/tai hylkäävä ehdotus, on ensin vastakkain 

asian käsittely ja lykkäävä ehdotus. Mikäli käsittely voittaa, seuraavaksi vastakkain ovat päätösehdotus ja 

hylkäävä ehdotus. Päätösehdotuksen voittaessa sitä äänestetään edellä mainitusti kaikkia muutosesityksiä 

vastaan. Mikäli hallitus on päätösvaltaisena paikalla, voi se halutessaan muuttaa pohjaesitystä kokouksen 

aikana hallituksen omien kokouskäytäntöjen niin salliessa. 

 

Jos samasta asiakohdasta on tehty useampi kannatettu muutosesitys, voidaan ensin ottaa äänestykseen 

vastakkain kaksi päätösehdotuksesta eniten poikkeavaa ehdotusta. Tämän äänestyksen voittanut ehdotus 

tulee sitten vastakkain pääehdotuksesta seuraavaksi kauimmaisen ehdotuksen kanssa. Näin lähestytään 

päätösehdotusta, kunnes äänestyssarjassa viimeksi voittanut ehdotus tulee vastakkain päätösehdotuksen 

kanssa. Tällöin tässä äänestyksessä voittanut ehdotus tulee päätökseksi. 
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Päätösehdotuksessa olevat kirjoitusvirheet tai muut vastaavat pienet tekniset korjaukset, jotka eivät vaikuta 

varsinaiseen asiasisältöön, voidaan tehdä ilman äänestystä kokouksessa. 

 

Liiton sääntöjen mukaan sääntömuutosehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa 

(2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. 

 

Vaalit (henkilövalinta) 

Puheenjohtaja ehdottaa vaalien äänestystapaa (avoin tai suljettu) kokoukselle. Henkilövaali toimitetaan 

suljettuna vaalina, jos yksikin äänioikeutetuista osallistujista niin vaatii. 

 

Kaikissa liittokokouksen vaaleissa (henkilövalinnoissa) käytetään suoraa vaalitapaa, jollei henkilövalinta 

tapahdu yksimielisesti. Suorassa vaalitavassa valituksi tulevat ne ehdokkaat, jotka saavat eniten ääniä 

kussakin vaalissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

mailto:info@kuluttajaliitto.fi

