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SÄÄNNÖT
Puolue, sen tarkoitus, jäsenten 
velvollisuudet ja oikeudet

Puolueen nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kommunistinen Puolue — Fin-
lands Kommunistiska Parti rp. Näissä säännöissä nimitetään 
yhdistystä puolueeksi. Puolueen kotipaikkana on Helsingin kau-
punki, mutta toiminta-alueena koko maa.

Puolue ja sen tarkoitus

2 §
Työväenluokan puolueena Suomen kommunistinen puolue ko-
koaa riveihinsä työläisiä, toimihenkilöitä, sivistyneistöä, maan-
viljelijöitä, työttömiä ja muita alistetussa asemassa olevia.

Puolue pitää periaatteellisena toimintaohjeenaan Marxin, 
Engelsin ja Leninin luomaa, tutkimuksen ja työväenliikkeen 
kokemuksen kautta kehittyvää tieteellisen sosialismin teoriaa, 
jota se soveltaa Suomen ja kansainvälisiä olosuhteita vastaavalla 
tavalla.

Puolueen tehtävien toteuttaminen edellyttää sen poliittisen 
linjan jatkuvaa kehittämistä, toiminnan tietoista yhtenäisyyttä, 
erottamatonta yhteyttä työtätekevään kansaan ja kansainväli-
syyttä. Puolue on kaikkia jäseniään yhtäläisesti velvoittavan tie-
toisen kurin yhteenliittämä taistelujärjestö. Se ei voi hyväksyä 
riveissään poikkeamista hyväksymistään periaatteista ja sään-
nöistä, nurkkakuntaista ryhmittymistä, syrjintää eikä epärehel-
lisyyttä.

Puolue ja sen jäsenet toimivat ja vaikuttavat poliittisten ja yh-
teiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi valtiollisessa ja kun-
nallisessa päätöksenteossa, edistämällä kansalaisten toimintaa ja 
vaikutusvaltaa sekä kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä.

3 §
Puolueen tarkoituksena on työväenluokan ja muiden alistetussa 
asemassa olevien etujen ja oikeuksien puolustaminen kaikissa 
olosuhteissa. Toiminta sotaa vastaan ja rauhan puolesta on puo-
lueen keskeisimpiä tehtäviä. Puolue tukee työtätekevien välittö-
miä uudistusvaatimuksia ja pyrkii yhteistyössä muiden työvä-
en- ja kansalaisjärjestöjen kanssa suuntaamaan ja järjestämään 
taistelua työväenliikkeen historiallisen päämäärän, sosialistisen 
yhteiskuntajärjestelmän toteuttamiseksi.

Puolue pyrkii yhteiskunnan sosialistiseen uudistamiseen, 
joka asettaa yksityiselle voitontavoittelulle rakentuvan kapita-
listisen tuotannon tilalle suunnitelmallisesti johdetun, kansan-
joukkojen tarpeiden tyydyttämistä palvelevan sosialistisen tuo-
tannon, lopettaa yhteiskunnan jäsenten jakautumisen riistäjiin 
ja riistettäviin, avaa tien asteittaiselle siirtymiselle luokattomaan 
kommunistiseen yhteiskuntaan.

Puolue pyrkii siihen, että sosialistiset uudistukset kaikissa 
vaiheissaan tapahtuvat rauhanomaisesti, kansanvaltaista tie-
tä, kansan enemmistön tahdon mukaisesti. Se pitää sosialismin 
voiton edellytyksenä todellista työväen valtaa, valtiovallan otta-
mista työväenluokan ja sen kanssa liitossa olevien työtätekevien 
kansankerrosten käsiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue:
a) pyrkii luottamuksellisten suhteitten ja yhteistoiminnan ra-
kentamiseen erilaisiin ajatussuuntiin lukeutuvien työläisten ja 
heitä edustavien järjestöjen kesken,
b) toimii työläisiä ja muita alistetussa asemassa olevia yhdistä-
vän, heidän yhteisten etujensa vaatiman kestävän liiton aikaan-
saamiseksi,
c) haluaa rakentavaa yhteistoimintaa kaikkien työtätekevien ja 
heidän kannatustaan nauttivien puolueiden kanssa kapitalismin 
oloissa sekä sosialismiin siirryttäessä ja sitä rakennettaessa,
d) toimii veljellisten suhteiden lujittamiseksi maan eri kansalli-
suuksien ja kieliryhmien kesken,
e) omaksuu ja hyväksyy marxilaisuuden julistaman kansainväli-
sen yhteenkuuluvaisuuden ja veljeyden aatteen ja toimii muiden 
maiden työväenpuolueiden kanssa kansojen välisen rauhan ja ys-
tävyyden sekä kaikkien kansojen kansallisen tasa-arvoisuuden 
puolesta,
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f) järjestää kokouksia, juhlia, mielenosoituksia, esitelmä- ja luen-
totilaisuuksia, julkaisee sanomalehtiä ja kirjallisuutta sekä har-
joittaa kustannustoimintaa.

Puolueen jäsenet

4 §
Puolueosaston jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suo-
men kansalainen ja Suomessa kotipaikan omaava ulkomaalainen, 
joka hyväksyy puolueen ohjelman ja säännöt, osallistuu jonkin 
puolueosaston työhön, toteuttaa puolueen päätöksiä ja maksaa 
säännöllisesti jäsenmaksunsa.

Jokaisella puolueosaston jäsenellä tulee olla puolueen keskus-
komitealta saatava jäsenkirja.

Tietyllä alueella toimivat puolueosastot voivat perustaa alue-
järjestöjä. Kaupunki- aluejärjestöt sekä osastot liittyvät piirijär-
jestöiksi muodostaen yhdessä puolueosastojen henkilöjäsenten 
kanssa puolueen.

Jäsenten hyväksyminen puolueeseen ja  
puolueosastoon

5 §
Puolueen keskuskomitea hyväksyy puolueen jäseniksi rekiste-
röidyt piiri-, kaupunki- ja aluejärjestöt sekä puolueosastot. 

Jäsenten hyväksyminen puolueosastoon tapahtuu yksilöit-
täin. Kirjallinen jäsenhakemus toimitetaan puolueosastolle, joka 
päättää jäsenen hyväksymisestä. Jäsen voi kuulua vain yhteen 
puolueosastoon.

Puolueosaston jäsenen  
velvollisuudet

6 §
Jokaisen puolueosaston jäsenen velvollisuutena on
a) osallistua puolueen toimintaan, toteuttaa käytännöllisellä 
työllään puolueen ohjelmaa ja puolue-elimien päätöksiä, edistää 
oma-aloitteisesti puoluejärjestön työtä, lujittaa puolueen yhteyk-

siä joukkoihin, selvittää puolueen politiikkaa ja päätöksiä, edis-
tää työväenluokan yhtenäisyyttä sekä taistella koko työtäteke-
vän kansan jokapäiväisten elinetujen puolesta,
b) opiskella tietoisuutensa kohottamiseksi ja tieteellisen sosialis-
min perusteiden omaksumiseksi,
c) suojella puolueen marxilaista aatteellisuutta ja järjestöllistä 
yhtenäisyyttä sekä puolustaa puoluetta kaikkia sen vihollisia 
vastaan,
d) esiintyä esimerkillisellä tavalla sekä yhteiskunnallisessa että 
yksityisessä elämässään ja noudattaa puoluekuria,
e) noudattaa ehdotonta uskollisuutta ja rehellisyyttä luottamus-
tehtävien ja varojen hoidossa sekä järjestö- että yhteiskunnalli-
sissa tehtävissä,
f) suorittaa säännöllisesti jäsenmaksunsa vahvistettujen perus-
teiden mukaan.

Jäsenen oikeudet

7 §
Puolueosaston jäsenellä on oikeus:
a) osallistua vapaasti puolueen toimintaan liittyvien ja kaikkien 
yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn ja päätösten tekoon 
järjestönsä kokouksissa, arvostella niissä kenen tahansa puolueen 
jäsenen tai elimen toimintaa ja saattaa käsityksensä ja ehdotuk-
sensa sekä osaston kokouksen että johtavien puolue-elinten tie-
toon aina puolueen keskuskomiteaan ja edustajakokoukseen asti,
b) saada asianomaiselta puolue-elimeltä vastaus taikka ratkaisu 
sille tekemäänsä kyselyyn tai esitykseen,
c) tulla valituksi mihin tahansa puolue-elimeen sekä osallistua 
ylempien puolue-elimien valintaan puolueosaston kokouksessa 
valittujen edustajien kautta,
d) esittää jo tehdyn, puoluetyötä koskevan päätöksen jälkeen siitä 
poikkeava mielipiteensä johtaville elimille. Kuitenkin hänen on 
ehdottomasti noudatettava tehtyä päätöstä.
e) osallistua henkilökohtaisesti niiden puolue-elimien kokouk-
siin, joissa käsitellään hänen toimintaansa ja menettelyään sekä 
tehdään niistä päätöksiä.
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Puolueen sääntöjen ja päätösten  
noudattaminen

8 §
Kun puolueosaston jäsen ei noudata puolueen ohjelmaa ja pää-
töksiä, vaan hänen toimintansa on niiden vastaista, voidaan hä-
nelle antaa huomautus tai varoitus. Ankarin puoluerangaistus on 
puolueesta erottaminen. 

Puolueen ohjelman ja järjestöpäätösten vastaisen toiminnan 
ollessa kysymyksessä on asiasta päätettävä siinä puolueosastossa, 
johon jäsen kuuluu. Hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Kuulemispyynnön katsotaan tulleen asianosaisen tietoon 30 vuo-
rokauden kuluessa sen lähettämisestä. Hänellä on oikeus esittää 
kokoukselle menettelynsä vaikuttimet ja muut asiaan liittyvät 
näkökohdat. Asiaa selvitettäessä on noudatettava oikeudenmu-
kaisuutta ja toverillisuutta. Jos on selvinnyt, että osaston jäsenen 
toiminta on ollut ristiriidassa puolueen ohjelman ja päätösten 
kanssa ja tapahtunut osaksi tietoisuuden puutteesta aiheutuneesta 
taitamattomuudesta tai harkitsemattomuudesta, on käytettävä lä-
hinnä huomautusta tai varoitusta. 

Puolueesta erottamisessa, joka on ankarin puoluerangaistus, 
on noudatettava suurta varovaisuutta ja harkintaa sekä perusteel-
lisesti tutkittava kaikki kysymykseen liittyvät tosiasiat ja kuultava 
myös erotettavan omaa mielipidettä. 

Puoluekurin rikkomukseksi katsotaan, jos puolueosaston jäsen 
a) toimii puolueen ohjelmaa taikka puolueen omaksumaa poliit-
tista - tai menettelytapalinjaa vastaan, 
b) lyö laimin säännöissä määritellyt jäsenvelvollisuutensa ilman 
hyväksyttävää syytä, 
c) käytöksellään tai muuten vahingoittaa puoluetta, 
d) ilman hyväksyttävää syytä jättää jäsenmaksunsa suorittamat-
ta kolmelta kalenterivuodelta.

Puolueosaston asiassa tekemästä päätöksestä voi jäsen vedota 
kirjallisesti kaupunki- tai piirikomiteaan ja niiden päätöksistä 
keskuskomiteaan. Vetoomus on esitettävä 60 vuorokauden ku-
luessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Vetoomus on asianomaisissa 
elimissä käsiteltävä viivyttelemättä sekä annettava siitä lausunto, 
jonka perusteella puolueosasto tekee lopullisen päätöksensä. 

Eroaminen puolueesta ja  
puolueosastosta

9 §
Puoluejärjestö ei voi erota puolueesta eikä purkautua, jos kolme 
sen jäsentä sitä vastustaa. 

Jos puolueosasto purkautuu, voivat sen jäsenet liittyä johonkin 
toiseen puolueosastoon entisillä jäsenoikeuksilla. 

Jäsenjärjestön eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti puolu-
een keskuskomitealle tai sen puheenjohtajalle, taikka valtuute-
tun välityksellä edustajakokoukselle. Asia saatetaan edustajako-
kouksen tietoon ja päätös merkitään pöytäkirjaan. 

Puolueosaston jäsen voi erota ilmoittamalla erosta yhdistys-
lain osoittamalla tavalla osastolle. Eroamisilmoitus merkitään 
pöytäkirjaan ja ilmoitetaan piirijärjestölle.

Puolueosastosta toiseen siirtyessään säilyttää jäsen entiset 
jäsenoikeutensa. 

Puolueen rakenne
Järjestöperiaate

10 §
Järjestöperiaatteena on demokraattinen sentralismi. Se merkit-
see, että puolueen jäsenille turvataan heidän loukkaamattomiin 
oikeuksiinsa kuuluva laaja demokratia ja että tämän puoluede-
mokratian pohjalta toteutetaan puoluetyön yhtenäistämiselle, 
ohjaukselle ja työnjaolle välttämätön keskitys.

Demokraattisen sentralismin periaatteen pääkohdat ovat:
1. Kaikki johtavat elimet puolueosaston toimikunnasta puolueen 
keskuskomiteaan asti valitaan järjestöjen kokouksissa.
2. Puolue-elimet ovat velvollisia selostamaan toimintaansa ja 
vastaamaan siitä valitsijoille ja ylemmille puolue-elimille ja ovat 
ne myös velvollisia pyydettäessä antamaan tietoja toiminnastaan 
ja tiliasemastaan sekä toisaalta oikeutettuja tekemään esityksiä 
ylemmille puolue-elimille.
3. Kaikkien johtavien puolue-elimien pitää jatkuvasti kuunnella 
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toimintapiiriinsä kuuluvien puolueen jäsenten ja järjestöjen mie-
lipiteitä, perehtyä niiden kokemuksiin ja ajoissa ratkaista niiden 
esittämät asiat.
4. Johtavien elimien päätökset ovat puolueen järjestörakenteen 
mukaisesti kaikkia järjestön jäseniä velvoittavia.
5. Asioiden käsittelyvaiheessa mahdollisesti esiintyvistä erimie-
lisyyksistä huolimatta ovat enemmistön tekemät päätökset kaik-
kia järjestön jäseniä velvoittavia.
6. Puolueen ohjelman ja päätösten noudattaminen on eräs puo-
lueen poliittisen yhtenäisyyden ehdoista. Sen tähden jokaisen jä-
senjärjestön ja puolueosaston jäsenen velvollisuutena on vaalia ja 
noudattaa puolueen yhtenäistä tahtoa ja toimintaa. Puoluevastai-
sia ryhmittymiä ei puolueessa sallita.
7. Kaikki puoluejärjestöt toteuttavat käytännössä kollektiivisen 
johdon ja henkilökohtaisen vastuun yhdistämisen periaatetta. 
Sen mukaan jokainen tärkeä kysymys ratkaistaan yhteisesti. Yh-
teisesti päätöksiä tehtäessä on tarpeen, että jokaisen yksityisen 
puolueen jäsenen asiaan vaikuttava mielipide tulee esille.
8. Kaikki päätökset tehdään vapaan keskustelun perusteella jär-
jestöjen kokouksissa. Jokaisella puolueosaston jäsenellä on oi-
keus puoluejärjestönsä kokouksissa esittää käsityksensä kaikista 
asioista ja arvostella kenen tahansa puolueen jäsenen toimintaa 
ja saattaa mielipiteensä johtoelimien tietoon.
9. Kaikilla puoluejärjestöillä on itsenäinen päätäntävalta omissa 
asioissaan, mutta päätökset eivät saa olla ristiriidassa puolueen 
ohjelman, sääntöjen ja yleisten päätösten kanssa. Puolueen sisäi-
nen demokratia, joka oikein ymmärrettynä ja toteutettuna tekee 
mahdolliseksi noudattaa tietoista puoluekuria, edellyttää myös 
arvostelun ja itsearvostelun laajaa kehittämistä puoluetyössä 
esiintyvien puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi.

Puolueen järjestöperiaatteen noudattaminen on ratkaisevana 
ehtona puolue-elimen ja yksityisten puolueen jäsenten menes-
tykselliselle työlle ja kehitykselle.

Järjestömuodot

11 §
Puolueosastot muodostetaan työpaikoittain ja alueittain. Puo-
lueosaston voi muodostaa kolme henkilöä. 

Alue-, kaupunki- ja piirijärjestöt ovat osastojen muodostamia 
järjestöjä, jotka ohjaavat alueellaan puoluetyötä kokouksiensa, 
puolueen ohjelman ja ylempien elimien päätösten sekä sääntöjen 
mukaisesti. 

Piirikomitea käsittelee puolueosastojen sekä alue- ja kau-
punkijärjestöjen anomukset piirijärjestöön liittymisestä. Pii-
rikomitealla on oikeus hyväksyä tai hylätä anomukset. Asiassa 
on pyydettävä puolueen keskuskomitean lausunto. Aluekomitea 
hyväksyy puolueosaston aluejärjestöön hankittuaan asiassa pii-
rikomitean lausunnon. 

Päättävät ja johtavat elimet

12 §
Puoluejärjestön päättäviä elimiä ovat puolueosaston kokous, 
aluejärjestön kokous, kaupunkijärjestön kokous, piirijärjestön 
kokous ja puolueen edustajakokous. 

Puolueosaston vuosikokous valitsee toimikunnan, aluejärjes-
tön vuosikokous aluekomitean, kaupunkijärjestön vuosikokous 
kaupunkikomitean, piirijärjestön vuosikokous piirikomitean ja 
puolueen edustajakokous keskuskomitean, joista kukin toimii 
järjestönsä lainmukaisena hallituksena. 

Jokaisella puolueosaston jäsenellä on oikeus esittää ehdokkai-
ta ja lausua mielipiteensä heistä osastonsa kokouksissa ja edusta-
jiensa kautta alue-, kaupunki- ja piirijärjestön vuosikokouksissa 
sekä puolueen edustajakokouksissa. 

Jos joku puolueen keskuskomitean jäsen joutuu eroamaan en-
nen toimiaikansa päättymistä, kutsuu keskuskomitea valintajär-
jestyksen mukaisen varajäsenen eronneen tilalle jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

Puolueen edustajakokous

13 §
Puolueen ylin päättävä elin on edustajakokous. Varsinainen 
edustajakokous kutsutaan koolle joka kolmas vuosi alkupuolella 
vuotta. Keskuskomitea määrää lähemmin paikan ja ajan. Varsi-
naisesta edustajakokouksesta on ilmoitettava vähintään kuusi 
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kuukautta aikaisemmin keskuskomitean määräämässä sano-
malehdessä tai kirjallisesti tai sähköisesti puolueen järjestöille. 
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. 

Ylimääräinen edustajakokous on pidettävä, jos varsinainen 
edustajakokous on niin päättänyt tai jos vähintään 1/3 piiri-
järjestöistä sitä kirjallisesti keskuskomitealta vaatii erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten tai jos keskuskomitea katsoo sen tar-
peelliseksi.

Ylimääräisestä edustajakokouksesta on ilmoitettava järjestöille 
samalla tavalla kuin varsinaisesta edustajakokouksestakin, vähin-
tään yhtä kuukautta ennen kokousta mainiten käsiteltävät asiat 
kokouskutsussa. Kiireellisissä tapauksissa on keskuskomitealla 
oikeus kutsua koolle ylimääräinen edustajakokous, jossa edusta-
jina ovat edelliseen edustajakokoukseen valitut edustajat, mikäli 
keskuskomitea ei määrää uusia vaaleja toimitettavaksi. Kutsu on 
annettava edellisessä kohdassa mainitulla tavalla vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokouksen alkamista. 

14 §
Edustajakokouksen edustajat valitaan puolueosastoittain kun-
kin osaston kokouksessa suoritettavalla jäsenäänestyksellä. 

Kokousedustajia valitaan yksi kunkin puolueosaston alkavaa 
10 jäsentä kohti. Lisäksi kukin piiri- ja aluejärjestö valitsee yh-
den edustajan. 

Vaalit toimitetaan keskuskomitean määräämänä aikana vii-
meistään kuukautta ennen varsinaista ja kahta viikkoa ennen 
ylimääräistä edustajakokousta. 

15 §
Puolueosaston toimikunta laatii osaston jäsenten esittämistä 
edustajaehdokkaista edustajakokousvaaleissa käytettävän vaali-
lipun. Jokainen äänestäjä saa äänestää enintään niin monta eh-
dokasta kuin kustakin osastosta valitaan. Äänestys suoritetaan 
puolueosaston kokouksessa. Yksityiskohtaisemmat ohjeet vaali-
en toimittamisesta antaa keskuskomitea.

16 §
Puolueosaston jäsen voi viiden vuorokauden kuluessa edustaja-
vaalien toimittamisesta tehdä valituksen piirikomitealle, jos hä-
nen mielestään edustajain vaaleissa on menetelty virheellisesti. 

Piirikomitean on suoritettava valituksen johdosta tutkimus ja, 
jos valitus osoittautuu aiheelliseksi, tarpeen vaatiessa toimitet-
tava puolueosastossa uudet vaalit.

17 §
Puolueosaston edustajan valtakirjan antaa osaston toimikunta. 
Piirikomitea, kaupunki- ja aluekomitea antavat kukin kyseisen 
järjestön valtakirjan. Valtakirjojen tarkastuksen suorittaa kes-
kuskomitean tehtävään valitsema toimikunta ennen edustajako-
kousta.

18 §
Puolueen edustajakokouksessa on puhe-, esitys- ja äänestysoi-
keus edustajaksi hyväksytyillä. Puhe- ja esitysoikeus on kes-
kuskomitean sekä talouden ja hallinnon tarkastustoimikunnan 
jäsenillä. Keskuskomitean edustajakokoukseen kutsumien puo-
luejärjestöjen työntekijöiden ja muiden toimihenkilöiden puhe- 
ja esitysoikeudesta päättää edustajakokous.

Puolueen tili- ja vastuuvapaudesta päätettäessä keskuskomi-
tean jäsenillä ei ole äänestysoikeutta, vaikka heidät olisikin va-
littu kokousedustajiksi.

19 §
Puolueen varsinaisen edustajakokouksen tehtävänä on kuul-
tuaan keskuskomitean selostuksen:
1. arvioida kulloinkin vallitseva taloudellinen ja poliittinen ti-
lanne, puolueen tila ja päättää niistä johtuvista puolueen tehtä-
vistä,
2. Käsitellä ja vahvistaa puolueen vuosi- ja tilikertomukset sekä 
talouden tarkastustoimikunnan selostus ja lausunto,
3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä keskuskomite-
alle ja muille vastuuvelvollisille,
4. valita keskuskomitean varsinaiset ja varajäsenet,
5. valita talouden ja hallinnon tarkastustoimikuntaan kaksi varsi-
naista ja kaksi varajäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan toimi-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
6. käsitellä esille tulevat sääntömuutokset ja muut mahdollisesti 
esille tulevat asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24. 
pykälän määräykset.
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Keskuskomitea

20 §
Puolueen asioita hoitaa sen hallituksena keskuskomitea, joka on 
edustajakokousten välillä puolueen ylin johtava ja toimeenpa-
neva elin. Sen muodostavat puolueen edustajakokouksen valit-
semina 20-50 varsinaista ja 5-15 valintajärjestyksessä toimeen 
astuvaa varajäsentä.

Keskuskomitean toimiaika kestää siihen saakka, kunnes uusi 
keskuskomitea on valittu. Keskuskomitea valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan, 1-3 varapuheenjohtajaa, pääsihteerin ja po-
liittisen toimikunnan sekä nimittää taloudenhoitajan. 

Keskuskomitea kokoontuu puheenjohtajan tai pääsihteerin 
kutsusta tai jos 1/3 keskuskomitean jäsenistä sitä kirjallisesti 
vaatii. Kokous on päätösvaltainen, jos kokoonkutsujan lisäksi 
vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yk-
sinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni. 

Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli 
kokouskutsussa on näin ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistu-
misesta. 

Keskuskomitean tehtävänä on: 
1.  panna toimeen puolueen edustajakokouksen päätökset, 
2.  johtaa puoluetyötä edustajakokousten välisenä aikana, 
3.  nimittää puolueen lehtien vastaavat toimittajat, puolueen toi-

mitsijat ja nimetä tarvittavat toimikunnat,
4. huolehtia puolueen taloudenhoidosta, 
5. pitää jäsenluetteloa, 
6. päättää jäsenmaksun suuruudesta, 
7. päättää puolueen edustajakokouksen koollekutsumisesta.

21 §
Talouden ja hallinnon tarkastustoimikunnan jäsenistä ja varajäse-
nistä puolet tulee olla auktorisoituja tilintarkastajia.

Toimikunnan tehtävänä on suorittaa säännöllisesti puolueen 
tilien ja taloudenhoidon valvonta- ja vuositarkastukset sekä an-
taa niistä lausunto keskuskomitealle ja edustajakokoukselle.

Toimikunnalla on lisäksi oikeus tarkastaa, että päätösten toi-

meenpano, puolueen hallinto ja juoksevien asioiden hoito tapah-
tuu sääntöjen ja päätösten mukaisesti, täsmällisellä ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Toimikunnan toimiaika on edustajakokousten välinen aika.

Yleisiä määräyksiä

22 §
Puolue voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä harjoittaa kus-
tannus- ja siihen liittyvää kirjakauppatoimintaa sekä ravintola- 
ja elokuvateatteriliikettä.

Ennen kuin puolueosastot, alue- tai kaupunkijärjestöt päät-
tävät kiinteistöjen rakentamisesta, laajentamisesta taikka muu-
ta huomattavaa taloudellista toimintaa tahi yritystä koskevasta 
asiasta, tulisi niiden neuvotella siitä piirikomitean kanssa. Pii-
rijärjestön on vastaavissa tapauksissa neuvoteltava keskuskomi-
tean kanssa.

Jäsenmaksut

23 §
Puolueosaston jäsenet maksavat puolueen jäsenmaksua, jonka 
suuruudesta päättää keskuskomitea. Jäsenmaksusta 50 % kuuluu 
puolueosastolle, 25 % piirijärjestölle ja 25 % puolueelle. Osaston 
toimikunta voi, jäsenen sitä pyytäessä, vapauttaa hänet jäsen-
maksuista määräajaksi työttömyyden, sairauden ja muun vastaa-
van, erityisen painavan syyn johdosta.

Puolueen nimen kirjoittaminen

24 §
Puolueen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puolueen pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri sekä taloudenhoi-
taja, kaksi yhdessä.
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Tilien tarkastus

25 §
Puolueen tilikausi on kalenterivuosi. Talouden tarkastustoimi-
kunnan tulee suorittaa vuosittain tarkastus ja antaa siitä lausun-
tonsa keskuskomitealle ja edustajakokoukselle.

Puolueen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdistys- ja 
tilintarkastuslaissa säädetään. 

Sääntöjen muuttaminen ja  
puolueen purkaminen

26 §
Sääntöjen muuttaminen tai puolueen purkaminen voidaan ottaa 
käsiteltäväksi sekä varsinaisessa että ylimääräisessä puolueen 
edustajakokouksessa ehdolla, että esitys siitä on annettu jäsenis-
tön tietoon viimeistään kolme kuukautta ennen edustajakokousta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai puolueen purkamisesta 
voidaan tehdä, jos sitä kokouksessa kannattaa 2/3 äänioikeute-
tuista edustajista.

27 §
Jos puolue purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä 
purkamisesta päättävän edustajakokouksen päättämällä tavalla 
puolueen päämääriä edistäviin tarkoituksiin.

28 §
Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan 
yhdistys- ja puoluelakia.

OSASTON SÄÄNNÖT 
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1  §
Yhdistyksen nimi on Suomen kommunistisen puolueen XXXXX 
osasto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueosas-
toksi tai osastoksi.

Puolueosaston kotipaikka on XXXXX.

Puolueosasto ja sen tarkoitus

2 §
Puolueosaston tarkoituksena on työväenluokan ja muiden alis-
tetussa asemassa olevien etujen ja oikeuksien puolustaminen 
kaikissa olosuhteissa. Toiminta sotaa vastaan ja rauhan puolesta 
on puolueosaston keskeisimpiä tehtäviä. Puolueosasto tukee työ-
tätekevien välittömiä uudistusvaatimuksia ja pyrkii yhteistyössä 
muiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen kanssa suuntaamaan ja 
järjestämään taistelua työväenliikkeen historiallisen päämää-
rän, sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän toteuttamiseksi.

Puolueosasto pyrkii yhteiskunnan sosialistiseen uudista-
miseen, joka asettaa yksityiselle voitontavoittelulle rakentuvan 
kapitalistisen tuotannon tilalle suunnitelmallisesti johdetun, 
kansanjoukkojen tarpeiden tyydyttämistä palvelevan sosialis-
tisen tuotannon, lopettaa yhteiskunnan jäsenten jakautumisen 
riistäjiin ja riistettäviin, avaa tien asteittaiselle siirtymiselle luo-
kattomaan kommunistiseen yhteiskuntaan.

Puolueosasto pyrkii siihen, että sosialistiset uudistukset ta-
pahtuvat kaikissa vaiheissa rauhanomaisesti, kansanvaltaista 
tietä, kansan enemmistön tahdon mukaisesti. Se pitää sosialis-
min voiton edellytyksenä todellista työväen valtaa, valtiovallan 
ottamista työväenluokan ja sen kanssa liitossa olevien työtäteke-
vien kansankerrosten käsiin.
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3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto:

a) pyrkii luottamuksellisten suhteiden ja yhteistoiminnan raken-
tamiseen erilaisiin ajatussuuntiin lukeutuvien työläisten ja heitä 
edustavien järjestöjen kesken,
b) toimii työläisiä ja muita alistetussa asemassa olevia yhdistä-
vän, heidän yhteisten etujensa vaatiman kestävän liiton aikaan-
saamiseksi,
c) toimii veljellisten suhteiden lujittamiseksi maan eri kansalli-
suuksien ja kieliryhmien kesken,
d) tekee valistus- ja joukkotyötä järjestämällä kokouksia, mie-
lenosoituksia, esitelmä-, luento- ja juhlatilaisuuksia, levittämällä 
sanomalehtiä ja kirjallisuutta,
e) järjestää ja ohjaa puoluetyötä ja opintotoimintaa näiden ja puo-
lueen sääntöjen, ohjelman sekä johtavien puolue-elinten päätös-
ten mukaisesti,
f) voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testa-
mentteja ja neuvoteltuaan asiasta piirikomitean kanssa omistaa 
kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita, harjoittaa kirjakauppa- 
ja ravitsemusliikettä sekä julkaisu-, matkailu-, radio- ja huvitoi-
mintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
g) voi tarpeen vaatiessa ja piirikomitean suostumuksella jakautua 
alueellisesti ja työpaikoittain muodostuneisiin rekisteröimättö-
miin puolueryhmiin. Puolueosasto on vastuuvelvollinen toimin-
nastaan alue-, kaupunki-, piiri- ja keskuskomitealle. Puolueosas-
to noudattaa toiminnassaan puolueen edustajakokouksen, piiri-, 
kaupunki- ja aluejärjestön kokousten sekä johtavien puolue-elin-
ten päätöksiä ja ohjeita sekä kehittää puoluetyön laajentamiseksi 
jatkuvasti oma-aloitteisuutta ja tekee toimintaa koskevia esityk-
siä asian laadusta riippuen aina edustajakokoukseen asti.

Puolueosastoon liittyminen ja  
eroaminen 

4 § 
Puolueosaston jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen ja Suomessa kotipaikan omaava ulkomaa-
lainen, joka hyväksyy puolueen ohjelman ja säännöt, osallistuu 

puolueosaston työhön, toteuttaa puolueen päätöksiä ja maksaa 
säännöllisesti jäsenmaksunsa. 

Jokaisella puolueosaston jäsenellä tulee olla puolueen keskus-
komitealta saatava jäsenkirja.

Kirjallinen jäsenhakemus toimitetaan puolueosastolle, joka 
päättää jäsenen hyväksymisestä. Jäsen voi kuulua vain yhteen 
puolueosastoon. 

Puolueosaston jäsen voi erota ilmoittamalla erosta yhdistys-
lain osoittamalla tavalla osastolle. Eroamisilmoitus merkitään 
pöytäkirjaan ja ilmoitetaan piirijärjestölle. 

Puolueosastosta toiseen siirtyessään jäsen säilyttää entiset 
jäsenoikeutensa. Osaston tehtävänä on ilmoittaa jäsenen hyväk-
symisestä, siirtymisestä, eroamisesta tai jäsenrekisteristä pois-
tamisesta piirijärjestölle, joka välittää tiedon edelleen puolueelle. 

Jäsenmaksut 

5 § 
Jäsenen on suoritettava puolueelle jäsenmaksua, jonka suuruu-
den päättää keskuskomitea. 

Puolueosaston jäsenen maksamista jäsenmaksuista kuuluu 
puolueelle 25 % ja piirijärjestölle 25 %. Jäsenmaksusta 50 % kuu-
luu puolueosastolle. 

Osaston toimikunta voi, jäsenen sitä pyytäessä, vapauttaa hä-
net jäsenmaksuista työttömyyden, sairauden ja muun vastaavan, 
erityisen painavan syyn johdosta. 

Jäsenen velvollisuudet

6 §
Jokaisen puolueosaston jäsenen velvollisuutena on:
a) osallistua puolueen toimintaan, toteuttaa käytännöllisellä 
työllään puolueen ohjelmaa ja puolue- elimien päätöksiä, edis-
tää oma-aloitteisesti puoluejärjestön työtä, lujittaa puolueen yh-
teyksiä joukkoihin, selvittää puolueen politiikkaa ja päätöksiä, 
edistää työväenluokan yhtenäisyyttä sekä taistella koko työtäte-
kevän kansan jokapäiväisten elinetujen puolesta,
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b) opiskella tietoisuutensa kohottamiseksi ja tieteellisen sosialis-
min perusteiden omaksumiseksi,
c) suojella puolueen marxilaista aatteellisuutta ja järjestöllistä 
yhtenäisyyttä sekä puolustaa puoluetta kaikkia sen vihollisia 
vastaan,
d) esiintyä esimerkillisellä tavalla sekä yhteiskunnallisessa että 
yksityisessä elämässä sekä noudattaa puoluekuria,
e) noudattaa ehdotonta uskollisuutta ja rehellisyyttä luottamus-
tehtävien ja varojen hoidossa sekä järjestö- että yhteiskunnalli-
sissa tehtävissä,
f) suorittaa säännöllisesti jäsenmaksunsa vahvistettujen perus-
teiden mukaan.

Jäsenen oikeudet

7 §
Puolueosaston jäsenellä on oikeus:
a) osallistua vapaasti puolueen toimintaan liittyvien ja kaikkien 
yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn ja päätösten tekoon 
järjestönsä kokouksissa, arvostella niissä ketä tahansa puolueen 
jäsentä tai elimen toimintaa ja saattaa käsityksensä ja ehdotuk-
sensa sekä osaston kokouksen että johtavien puolue-elimien tie-
toon aina puolueen keskuskomiteaan ja edustajakokoukseen asti,
b) saada asianomaiselta puolue-elimeltä vastaus taikka ratkaisu 
sille tekemäänsä kyselyyn tai esitykseen,
c) tulla valituksi mihin tahansa puolue-elimeen sekä osallistua 
ylempien puolue-elimien valintaan puolueosaston kokouksessa 
valittujen edustajien kautta,
d) esittää jo tehdyn, puoluetyötä koskevan päätöksen jälkeen siitä 
poikkeava mielipiteensä johtaville elimille. Kuitenkin hänen on 
ehdottomasti noudatettava tehtyä päätöstä.
e) osallistua henkilökohtaisesti niiden puolue-elimien kokouk-
siin, joissa käsitellään hänen toimintaansa ja menettelyään sekä 
tehdään niistä päätöksiä.

Puolueen sääntöjen ja päätösten  
noudattaminen 

8 § 
Kun puolueosaston jäsen ei noudata puolueen ohjelmaa ja pää-
töksiä, vaan hänen toimintansa on niiden vastaista, voidaan hä-
nelle antaa huomautus tai varoitus. Ankarin puoluerangaistus on 
puolueesta erottaminen. 

Puolueen ohjelman ja järjestöpäätösten vastaisen toiminnan 
ollessa kysymyksessä on asiasta päätettävä siinä puolueosastossa, 
johon jäsen kuuluu. Hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Kuulemispyynnön katsotaan tulleen asianosaisen tietoon 30 vuo-
rokauden kuluessa sen lähettämisestä. Hänellä on oikeus esittää 
kokoukselle menettelynsä vaikuttimet ja muut asiaan liittyvät 
näkökohdat. Asiaa selvitettäessä on noudatettava oikeudenmu-
kaisuutta ja toverillisuutta. Jos on selvinnyt, että osaston jäsenen 
toiminta on ollut ristiriidassa puolueen ohjelman ja päätösten 
kanssa ja tapahtunut osaksi tietoisuuden puutteesta aiheutunees-
ta taitamattomuudesta tai harkitsemattomuudesta, on käytettävä 
lähinnä huomautusta tai varoitusta. 

Puolueesta erottamisessa, joka on ankarin puoluerangaistus, 
on noudatettava suurta varovaisuutta ja harkintaa sekä perusteel-
lisesti tutkittava kaikki kysymykseen liittyvät tosiasiat ja kuultava 
myös erotettavan omaa mielipidettä. 

Puoluekurin rikkomukseksi katsotaan, jos puolueosaston jä-
sen: 
a) toimii puolueen ohjelmaa taikka puolueen omaksumaa poliit-
tista- tai menettelytapalinjaa vastaan, 
b) lyö laimin säännöissä määritellyt jäsenvelvollisuutensa ilman 
hyväksyttävää syytä, 
c) käytöksellään tai muuten vahingoittaa puoluetta, 
d) ilman hyväksyttävää syytä jättää jäsenmaksunsa suorittamat-
ta kolmelta kalenterivuodelta.

Puolueosaston asiassa tekemästä päätöksestä voi jäsen vedota 
kirjallisesti alue- tai piirikomiteaan ja niiden päätöksistä kes-
kuskomiteaan. Vetoomus on esitettävä 60 vuorokauden kuluessa 
päätöksen tiedoksisaamisesta. Vetoomus on asianomaisissa eli-
missä käsiteltävä viivyttelemättä sekä annettava siitä lausunto, 
jonka perusteella puolueosasto tekee lopullisen päätöksensä. 
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Osaston kokous 

9 § 
Puolueosaston vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisen nel-
jänneksen aikana. Vuosikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla 
siitä jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse, 
sähköisesti tai osaston ilmoituslehdessä. Osaston ylimääräinen 
vuosikokous on kutsuttava koolle, jos vuosikokous on niin päät-
tänyt, toimikunta pitää sitä tarpeellisena tai jos 1/10 osaston jä-
senistä sitä kirjallisesti toimikunnalta vaatii erityisesti ilmoitet-
tua asiaa varten. Siitä on ilmoitettava samalla tavalla vähintään 
yhtä viikkoa ennen kokousta. 

Osaston muut yleiset kokoukset kutsutaan samalla tavalla vä-
hintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mai-
nittava käsiteltävät asiat. 

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyh-
teyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, 
mikäli toimikunta on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja anta-
nut ohjeet osallistumisesta. 

Puolueosaston vuosikokouksen tehtävänä on: 
1. arvioida kulloinkin vallitseva taloudellinen ja poliittinen ti-
lanne, sekä puolueosaston järjestöllinen tila ja määritellä toimin-
tasuunnitelmassa niistä johtuvat puolueosaston ja toimintaryh-
mien tehtävät, 
2. käsitellä puolueosaston vuosi- ja tilikertomus sekä toiminnan-
tarkastajan tai tilintarkastajan lausunto, 
3. päättää tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä toimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille, 
4. käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio, 
5. valita osaston toimikunnan varsinaiset ja varajäsenet,
6. valita yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi va-
ratoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja sen mukaan, mitä 
osaston talous edellyttää, 
7. käsitellä mahdollisesti muita esille tulevia asioita kuitenkin 
ottaen huomioon, mitä yhdistyslaissa kokouskutsun osalta mää-
rätään.

Toimikunta
 

10 § 
Puolueosaston hallituksena toimii vuosikokouksessa valittu toi-
mikunta, johon kuuluu 3 -7 varsinaista ja 0-6 valintajärjestyk-
sessä toimeen astuvaa varajäsentä. Toimikunta valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimi-
kunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Lisäksi toimikunta 
voi nimetä taloudenhoitajan, muita tarvittavia toimihenkilöitä ja 
työryhmiä.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohta-
jan kutsusta tai jos vähintään kaksi toimikunnan jäsentä katsoo 
sen tarpeelliseksi.

Kokous on päätösvaltainen, jos yli puolet jäsenistä on läsnä. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. 

Toimikunnan kokoukseen voi osallistua myös tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana, mikäli tästä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu oh-
jeet osallistumisesta.

Toimikunnan tehtävänä on: 
a) panna täytäntöön puolueen keskuskomitean, piiri-, kaupunki- 
ja aluekomitean sekä puolueosaston kokousten päätökset, 
b) suunnitella ja johtaa puoluetyötä puolueen ohjelman sekä puo-
lueosaston ja puolueen sääntöjen edellyttämällä tavalla, 
c) suunnitella, järjestää ja ohjata puolueryhmien, muiden toimin-
taryhmien ja jäsenten työtä, 
d) huolehtia puolueosaston taloudenhoidosta ja juoksevista 
asioista, 
e) pitää jäsenluetteloa, 
f) valmistaa työjärjestys puolueosaston kokouksiin ja kutsua 
puolueosasto koolle. 

11 §
Puolueosaston nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheen-
johtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.
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Tilien tarkastus 

12 § 
Puolueosaston tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkasta-
jan tai tilintarkastajan tulee jatkuvasti tarkkailla osaston talou-
denhoitoa, suorittaa vuositarkastus ja antaa lausuntonsa toimi-
kunnalle ja osaston vuosikokoukselle.

Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan toimiaika on tili-
kausi. 

Puolueosaston tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdis-
tys- ja tilintarkastuslaissa säädetään.

Yleisiä määräyksiä 

13 § 
Puolueen edustajakokouksen edustajat valitaan puolueosastoit-
tain kunkin osaston kokouksessa suoritettavalla jäsenäänestyk-
sellä. Kokousedustajia valitaan yksi puolueosaston alkavaa 10 
jäsentä kohden, kuitenkin enintään 10. Lisäksi osasto voi valita 
tarpeelliseksi katsomansa määrän valintajärjestyksessä toimeen 
astuvia varaedustajia. 

Vaalit toimitetaan keskuskomitean määräämänä aikana vii-
meistään kuukautta ennen varsinaista ja kahta viikkoa ennen 
ylimääräistä edustajakokousta 

Puolueosaston toimikunta laatii osaston jäsenten esittämis-
tä ehdokkaista edustajakokousvaaleissa käytettävän vaalilipun. 
Jokainen äänestäjä saa äänestää enintään niin montaa ehdokas-
ta kuin kustakin osastosta valitaan. Äänestys suoritetaan puo-
lueosaston kokouksessa. 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet vaalin toimittamisesta antaa 
keskuskomitea. 

Puolueosaston jäsen voi viiden vuorokauden kuluessa edus-
tajakokousvaalien toimittamisesta tehdä valituksen piirikomi-
tealle, jos hänen mielestään edustajain vaaleissa on menetelty 
virheellisesti. Piirikomitean on suoritettava valituksen johdosta 
tutkimus, jos valitus osoittautuu aiheelliseksi, on tarpeen vaa-
tiessa toimitutettava puolueosastossa uudet vaalit. 

Puolueosaston edustajan valtakirjan antaa osaston toimikunta.

14 §
Puolueosasto ei voi erota puolueesta eikä purkautua, jos kolme sen 
jäsentä sitä puolueosaston kokouksessa vastustaa.

Jos puolueosasto purkautuu, voivat sen jäsenet liittyä johon-
kin toiseen puolueosastoon entisillä jäsenoikeuksilla.

Sääntöjen muuttamisesta päättää puolueosaston kokous ja sitä 
koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutos tu-
lee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa 2/3 äänestyksessä annetuista 
äänistä ja jos sille saadaan puolueen keskuskomitean suostumus.

15 §
Jos puolueosasto purkautuu tai lakkautetaan, on puolueosaston 
varat luovutettava Suomen kommunistinen puolue - Finlands 
kommunistiska parti rp:lle tai käytettäväksi puolueosaston ko-
kouksen päättämällä tavalla puolueen päämääriä edistäviin tar-
koituksiin.

16 §
Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä noudate-
taan yhdistys- ja puoluelakia.
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ALUEJÄRJESTÖN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen kommunistisen puolueen XXXXX 
ry.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä aluejärjestöksi. Siitä 
voidaan käyttää myös nimitystä kaupunkijärjestö.

Yhdistyksen kotipaikka on XXXXX. Sen toiminta-alue kä-
sittää XXXXX.

Aluejärjestö ja sen tarkoitus

2 §
Aluejärjestön tarkoituksena on työväenluokan ja muiden alis-
tetussa asemassa olevien etujen ja oikeuksien puolustaminen 
kaikissa olosuhteissa. Toiminta sotaa vastaan ja rauhan puolesta 
on aluejärjestön keskeisimpiä tehtäviä. Aluejärjestö tukee työtä-
tekevien välittömiä uudistusvaatimuksia ja pyrkii yhteistyössä 
muiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen kanssa suuntaamaan ja 
järjestämään taistelua työväenliikkeen historiallisen päämää-
rän, sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän toteuttamiseksi.

Aluejärjestö pyrkii yhteiskunnan sosialistiseen uudistami-
seen, joka asettaa yksityiselle voitontavoittelulle rakentuvan 
kapitalistisen tuotannon tilalle suunnitelmallisesti johdetun, 
kansanjoukkojen tarpeiden tyydyttämistä palvelevan sosialis-
tisen tuotannon, lopettaa yhteiskunnan jäsenten jakautumisen 
riistäjiin ja riistettäviin, avaa tien asteittaiselle siirtymiselle luo-
kattomaan kommunistiseen yhteiskuntaan.

Aluejärjestö pyrkii siihen, että sosialistiset uudistukset ta-
pahtuvat kaikissa vaiheissa rauhanomaisesti, kansanvaltaista 
tietä, kansan enemmistön tahdon mukaisesti. Se pitää sosialis-
min voiton edellytyksenä todellista työväen valtaa, valtiovallan 
ottamista työväenluokan ja sen kanssa liitossa olevien työtäteke-
vien kansankerrosten käsiin.

Aluejärjestö on toiminta-alueellaan Suomen kommunistinen 
puolue - Finlands kommunistiska parti rp:n osastojen ja jäsenten 
yhdysside.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:
a) pyrkii luottamuksellisten suhteiden ja yhteistoiminnan raken-
tamiseen erilaisiin ajatussuuntiin lukeutuvien työläisten ja heitä 
edustavien järjestöjen kesken,
b) toimii työläisiä ja muita alistetussa asemassa olevia yhdistä-
vän, heidän yhteisten etujensa vaatiman kestävän liiton aikaan-
saamiseksi,
c) toimii veljellisten suhteiden lujittamiseksi maan eri kansalli-
suuksien ja kieliryhmien kesken,
d) tekee valistustyötä järjestämällä kokouksia, mielenosoituksia, 
esitelmä-, luento- ja juhlatilaisuuksia sekä julkaisemalla ja levit-
tämällä sanomalehtiä ja kirjallisuutta,
e) järjestää ja ohjaa puoluetyötä ja opintotoimintaa näiden ja puo-
lueen sääntöjen, ohjelman ja johtavien puolue- elimien päätösten 
mukaisesti,
f) voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita, harjoittaa 
kirjakauppa- ja ravitsemusliikettä sekä kustannus-, matkailu-, 
radio- ja huvitoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahan-
keräyksiä neuvoteltuaan asiasta piirikomitean kanssa ja vastaan-
ottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Aluejärjestöön liittyminen

4 §
Aluejärjestön jäseneksi voi liittyä jokainen sen toiminta-alueella 
toimiva rekisteröity Suomen kommunistisen puolueen osasto.

Aluekomitea hyväksyy puolueosaston aluejärjestön jäseneksi 
hankittuaan sitä ennen piirikomitean lausunnon asiasta.
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Jäsenmaksut ja esitystenteko-oikeus

5 §
Jäseniksi liittyneet puolueosastot suorittavat aluejärjestölle jä-
senmaksuna jokaista osaston jäsentä kohti aluekomitean päät-
tämän erän. Puolueosaston ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua 
sellaisen jäsenen kohdalta, jonka osaston toimikunta on vapaut-
tanut jäsenmaksuista työttömyyden, sairauden tai vastaavan, 
erityisen painavan syyn johdosta.

Puolueosastot ovat velvollisia antamaan pyydetyt tiedot toi-
minnastaan ja oikeutetut tekemään esityksiä aluekomitealle ja 
ylemmille puolue-elimille.

Aluejärjestön kokoukset 

6 § 
Aluejärjestön vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisen puo-
liskon aikana.

Siitä on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin 
aluekomitean määräämässä sanomalehdessä tai kirjallisesti tai 
sähköisesti puolueosastoille. Ylimääräinen kokous voidaan kut-
sua koolle, jos vuosikokous on niin päättänyt, jos aluekomitea 
pitää sitä tarpeellisena tai jos niin monta puolueosastoa, että ne 
edustavat vähintään 1/3 aluejärjestön jäsenistä, sitä kirjallisesti 
aluekomitealta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous 
ilmoittamalla siitä vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kut-
sussa on mainittava esille tulevat asiat.

Järjestön kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhtey-
den tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, 
mikäli aluekomitea on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja anta-
nut ohjeet osallistumisesta. 

7 §
Aluejärjestön kokouksiin valitsevat puolueosastot yhden edusta-
jan kutakin alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti. Aluejärjestön 
kokouksissa on puhe-, esitys- ja äänestysoikeus jokaisella edus-

tajaksi hyväksytyllä. Puhe- ja esitysoikeus on puolueen keskus- 
ja piirikomitean edustajilla, sekä aluejärjestöön kuuluvien osas-
tojen jäsenillä. Edustajain valtakirjat tarkastaa aluekomitea.

 
8 § 
Vuosikokouksen tehtävänä on: 
1. arvioida kulloinkin vallitseva taloudellinen ja poliittinen ti-
lanne, sekä aluejärjestön tila ja päättää toimintasuunnitelmassa 
niistä johtuvat aluejärjestön tehtävät, 
2. käsitellä aluejärjestön tilikertomus sekä toiminnantarkastajan 
tai tilintarkastajan lausunto, 
3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä aluekomitealle ja muille vastuuvelvollisille, 
4. käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio, 
5. valita aluekomitean varsinaiset ja varajäsenet, 
6. valita yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi va-
ratoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja sen mukaan, mitä 
aluejärjestön talous edellyttää,
7. käsitellä mahdollisesti muita esille tulevia asioita kuitenkin 
ottaen huomioon, mitä yhdistyslaissa kokouskutsun osalta mää-
rätään.

Aluekomitea 

9 § 
Aluejärjestön hallituksena toimii aluekomitea. Siitä voidaan 
käyttää myös nimitystä kaupunkikomitea.

Sen muodostavat aluejärjestön vuosikokouksen vuodeksi 
kerrallaan valitsemat vähintään neljä (4) ja enintään 15 varsi-
naista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) valin-
tajärjestyksessä toimeen astuvaa varajäsentä. 

Aluekomitea kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsus-
ta tai jos vähintään kaksi aluekomitean jäsentä sitä kirjallisesti 
vaatii ja on päätösvaltainen, jos kokoonkutsujan lisäksi vähin-
tään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinker-
taisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouk-
sen puheenjohtajan ääni. 

Aluekomitean kokoukseen voi osallistua myös tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
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aikana, mikäli tästä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu oh-
jeet osallistumisesta. 

 

10 §
Aluejärjestön nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan aluekomi-
tean puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.

Tilien tarkastus 

11 § 
Aluejärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan tai 
toiminnantarkastajan tulee suorittaa tarkastus vuosittain ja an-
taa siitä lausuntonsa aluekomitealle ja aluejärjestön vuosikoko-
ukselle. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan toimikausi on 
tilikausi. 

Aluejärjestön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdistys- 
ja tilintarkastuslaissa säädetään.

Yleisiä määräyksiä

12 §
Aluejärjestö voi valita puolueen edustajakokoukseen yhden 
edustajan. Edustajan valtakirjan antaa aluekomitea.

13 §
Jos aluejärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovu-
tettava Suomen kommunistinen puolue - Finlands kommunis-
tiska parti rp :lle tai käyttäväksi purkautumisesta päättäneen 
aluejärjestön kokouksen päättämällä tavalla puolueen päämääriä 
edistäviin tarkoituksiin.

14 §
Aluejärjestö ei voi erota puolueesta eikä purkautua, jos kolme sen 
jäsentä sitä aluejärjestön kokouksessa vastustaa.

Sääntöjen muuttamisesta päättää aluejärjestön vuosikokous 
ja sitä koskeva esitys on annettava jäsenistön tietoon vähintään 
kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Sääntömuutos tulee hyväk-
sytyksi, jos sitä vuosikokouksessa kannattaa 2/3 äänestyksessä 
annetuista äänistä ja jos sille saadaan puolueen keskuskomitean 
suostumus.

15 §
Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä noudate-
taan yhdistys- ja puoluelakia.
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PIIRIJÄRJESTÖN SÄÄNNÖT
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1§
Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piirijär-
jestö, on nimeltään Suomen kommunistisen puolueen XXXXX 
piirijärjestö ry.

Piirijärjestön kotipaikka on XXXXX. Sen toiminta-alue kä-
sittää XXXXX.

Piirijärjestö ja sen tarkoitus

2§
Piirijärjestön tarkoituksena on työväenluokan ja muiden alis-
tetussa asemassa olevien etujen ja oikeuksien puolustaminen 
kaikissa olosuhteissa. Toiminta sotaa vastaan ja rauhan puolesta 
on piirijärjestön keskeisimpiä tehtäviä. Piirijärjestö tukee työtä 
tekevien välittömiä uudistusvaatimuksia ja pyrkii yhteistyössä 
muiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen kanssa suuntaamaan ja 
järjestämään taistelua työväenliikkeen historiallisen päämää-
rän, sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän toteuttamiseksi.

Piirijärjestö pyrkii yhteiskunnan sosialistiseen uudistami-
seen, joka asettaa yksityiselle voitontavoittelulle rakentuvan 
kapitalistisen tuotannon tilalle suunnitelmallisesti johdetun, 
kansanjoukkojen tarpeiden tyydyttämistä palvelevan sosialis-
tisen tuotannon, lopettaa yhteiskunnan jäsenten jakautumisen 
riistäjiin ja riistettäviin, avaa tien asteittaiselle siirtymiselle luo-
kattomaan kommunistiseen yhteiskuntaan.

Piirijärjestö pyrkii siihen, että sosialistiset uudistukset tapah-
tuvat kaikissa vaiheissa rauhanomaisesti, kansanvaltaista tietä, 
kansan enemmistön tahdon mukaisesti. Se pitää sosialismin 
voiton edellytyksenä todellista työväen valtaa, valtiovallan otta-
mista työväenluokan ja sen kanssa liitossa olevien työtätekevi-
en kansankerrosten käsiin. Piirijärjestö on toiminta-alueellaan 
Suomen kommunistinen puolue - Finlands kommunistiska parti 
rp:n aluejärjestöjen, osastojen ja jäsenten yhdysside.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö:
a) pyrkii luottamuksellisten suhteiden ja yhteistoiminnan raken-
tamiseen erilaisiin ajatussuuntiin lukeutuvien työläisten ja heitä 
edustavien järjestöjen kesken,
b) toimii työläisiä ja muita alistetussa asemassa olevia yhdistä-
vän, heidän yhteisten etujensa vaatiman kestävän liiton aikaan-
saamiseksi,
c) toimii veljellisten suhteiden lujittamiseksi maan eri kansalli-
suuksien ja kieliryhmien kesken,
d) tekee valistustyötä järjestämällä kokouksia, mielenosoituksia, 
esitelmä-, luento- ja juhlatilaisuuksia sekä julkaisemalla ja levit-
tämällä sanomalehtiä ja kirjallisuutta,
e) järjestää ja ohjaa puoluetyötä ja opintotoimintaa näiden ja 
puolueen sääntöjen, ohjelman ja keskuskomitean ohjeiden mu-
kaisesti,
f) voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita, harjoittaa 
kirjakauppa- ja ravitsemusliikettä ja kustannus-, matkailu-, ra-
dio-, ja huvitoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahanke-
räyksiä neuvoteltuaan asiasta keskuskomitean kanssa ja vastaan-
ottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Piirijärjestöön liittyminen

4§
Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä jokainen piirin alueella toimi-
va rekisteröity Suomen kommunistisen puolueen puolueosasto 
ja aluejärjestö.

Piirikomitea hyväksyy aluejärjestön ja puolueosaston piiri-
järjestön jäseneksi hankittuaan sitä ennen keskuskomitean lau-
sunnon asiasta.

Jäsenmaksut ja esitystenteko-oikeus 

5 § 
Puolueosaston jäsenen maksamista jäsenmaksuista, joiden suu-
ruudesta päättää keskuskomitea, 25 % kuuluu puolueelle, 25 % 
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piirijärjestölle ja 50 % puolueosastolle. Jos jäsen on vapautettu jä-
senmaksusta, päätös koskee osaston, piirin ja puolueen osuuksia.

Aluejärjestöt eivät suorita jäsenmaksua piirijärjestölle. 
Aluejärjestöt sekä puolueosastot ovat velvollisia antamaan pyy-

detyt tiedot toiminnastaan ja oikeutetut tekemään esityksiä piiri-
komitealle ja ylemmille puolue-elimille. 

Piirijärjestön kokoukset 

6 § 
Piirijärjestön ylin toimielin on piirijärjestön kokous. Vuosiko-
kous pidetään vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Siitä on 
ilmoitettava vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta piiri-
komitean määräämässä sanomalehdessä tai kirjallisesti tai säh-
köisesti puolueosastoille ja aluejärjestöille. 

Piirijärjestön ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos 
vuosikokous on niin päättänyt, jos piirikomitea pitää sitä tar-
peellisena tai jos niin monta piirijärjestön jäsentä, että ne edus-
tavat vähintään 1/3 piirijärjestön jäsenistä, sitä kirjallisesti piiri-
komitealta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous, 
mutta siitä on ilmoitettava vähintään yhtä viikkoa ennen ko-
kousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 

Järjestön kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhtey-
den tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, 
mikäli piirikomitea on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja an-
tanut ohjeet osallistumisesta. 

7§
Piirijärjestön kokouksiin valitsevat puolueosastot yhden edusta-
jan kutakin alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti. Lisäksi aluejär-
jestöt valitsevat yhden edustajan. Piirijärjestön kokouksissa on 
puhe-, esitys- ja äänestysoikeus jokaisella edustajaksi hyväksy-
tyllä. Puhe- ja esitysoikeus on kaikilla piirijärjestöön kuuluvien 
osastojen jäsenillä ja puolueen keskuskomitean edustajilla. Edus-
tajain valtakirjat tarkastaa piirikomitean nimeämä toimikunta.

8 § 
Vuosikokouksen tehtävänä on: 
1. arvioida kulloinkin vallitseva taloudellinen ja poliittinen ti-
lanne sekä piirijärjestön tila ja päättää toimintasuunnitelmassa 
niistä johtuvat piirijärjestön tehtävät, 
2. käsitellä piirijärjestön vuosi- ja tilikertomus sekä piirijärjes-
tön toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto, 
3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä piirikomitealle ja muille vastuuvelvollisille, 
4. käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio, 
5. valita piirikomitean varsinaiset ja varajäsenet, 
6. valita yksi tilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja sen mukaan, 
mitä piirijärjestön talous edellyttää, 
7. käsitellä mahdollisesti muita esille tulevia asioita kuitenkin 
ottaen huomioon, mitä yhdistyslaissa kokouskutsun osalta mää-
rätään.

Piirikomitea 

9 § 
Piirijärjestön päätösvaltaisena ja vastuunalaisena hallituksena 
on piirikomitea. Sen muodostavat piirijärjestön vuosikokouksen 
vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään 20 
varsinaista jäsentä sekä vähintään kolme (3) ja enintään 10 valin-
tajärjestyksessä toimeen astuvaa varajäsentä. 

Piirikomitea kokoontuu puheenjohtajan tai piirisihteerin 
kutsusta tai jos vähintään kolme piirikomitean jäsentä sitä kir-
jallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, jos kokoonkutsujan lisäksi 
vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yk-
sinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni. 

Piirikomitean kokoukseen voi osallistua myös tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana, mikäli tästä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu oh-
jeet osallistumisesta. 

Piirikomitean tehtävänä on: 
1. toimia piirijärjestön hallituksena, toimeenpanna piirin alueel-
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la puolueen edustajakokouksen, keskuskomitean ja piirijärjestön 
kokouksen päätökset sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin poliitti-
siin asioihin, 
2. huolehtia piirijärjestön taloudenhoidosta ja juoksevista asiois-
ta sekä välittää puolueen ja puolueosastojen keskeisiä asioita ja 
tiedonantoja,
3. valita keskuudestaan piirikomitean puheenjohtaja, jota kut-
sutaan myös piirijärjestön puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja 
ja piirisihteeri sekä muut mahdolliset työvaliokunnan jäsenet. 
Piirikomitean tehtävänä on ottaa ja erottaa piirijärjestön työnte-
kijät. Lisäksi se voi nimetä taloudenhoitajan ja toiminnan suun-
nitteluun, järjestämiseen ja johtamiseen tarvittavia jaostoja ja 
työryhmiä, 
4. pitää jäsenluetteloa, 
5. kutsua koolle piirijärjestön vuosikokoukset ja valmistaa niille 
työjärjestykset ja alustukset.

10 §
Piirijärjestön nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan piirijärjes-
tön puheenjohtaja ja piirisihteeri, kumpikin erikseen.

Tilien tarkastus 

11 § 
Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tehtävänä on: 
1. suorittaa säännöllisesti piirijärjestön tilien ja kassojen valvon-
ta- ja vuositarkastukset sekä antaa niistä lausuntonsa piirikomi-
tealle ja piirijärjestön vuosikokoukselle, 
2. tarkastaa, että piirikomitean päätösten toimeenpano, hallinto 
ja juoksevien asioiden hoito tapahtuu sääntöjen ja päätösten mu-
kaisesti, täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan toimiaika on tili-
kausi. 

Piirijärjestön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdistys- 
ja tilintarkastuslaissa säädetään. 

12 § 
Piirijärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan tai toi-
minnantarkastajan tulee suorittaa tarkastus vuosittain ja antaa 
siitä lausuntonsa piirikomitealle ja piirijärjestön vuosikokouk-
selle.

Puolueen edustajakokousvaalit 

13 § 
Puolueen edustajakokouksen edustajat valitaan puolueosastoit-
tain kunkin osaston kokouksessa suoritettavalla jäsenäänestyk-
sellä. Kokousedustajia valitaan yksi kunkin puolueosaston alka-
vaa 10 jäsentä kohti. Lisäksi kukin piiri- ja aluejärjestö valitsevat 
yhden edustajan.

Vaalit toimitetaan keskuskomitean määräämänä aikana vii-
meistään kuukautta ennen varsinaista ja kahta viikkoa ennen 
ylimääräistä edustajakokousta. 

14 §
Puolueosaston toimikunta laatii osaston jäsenten esittämistä 
ehdokkaista edustajakokousvaaleissa käytettävän vaalilipun. 
Jokainen äänestäjä saa äänestää enintään niin montaa ehdokas-
ta kuin kustakin osastosta valitaan. Äänestys suoritetaan puo-
lueosaston kokouksessa. Piirijärjestön edustajan valitsee piiri-
komitea.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet vaalin toimittamisesta antaa 
keskuskomitea.

15 §
Puolueosaston jäsen voi viiden vuorokauden kuluessa edustaja-
kokousvaalien toimittamisesta tehdä valituksen piirikomitealle, 
jos hänen mielestään edustajain vaaleissa on menetelty virheel-
lisesti. Piirikomitean on suoritettava valituksen johdosta tut-
kimus ja, jos valitus osoittautuu aiheelliseksi, tarpeen vaatiessa 
toimitutettava puolueosastossa uudet vaalit.
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16 §
Puolueosaston edustajan valtakirjan antaa osaston toimikunta. 
Piirikomitea ja aluekomitea antavat kukin kyseisen järjestön 
valtakirjan. Valtakirjan tarkastuksen suorittaa keskuskomitean 
tehtävää varten valitsema toimikunta ennen edustajakokousta.

Yleisiä määräyksiä

17 §
Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovu-
tettava Suomen kommunistinen puolue - Finlands kommunistis-
ka parti rp:lle tai käytettäväksi purkautumisesta päättäneen pii-
rikokouksen päättämällä tavalla puolueen päämääriä edistäviin 
tarkoituksiin.

18 §
Piirijärjestö ei voi erota puolueesta eikä purkautua, jos kolme sen 
jäsentä sitä piirijärjestön kokouksessa vastustaa.

Sääntöjen muuttamisesta päättää piirijärjestön vuosikokous 
ja sitä koskeva esitys on annettava jäsenistön tietoon vähintään 
yhtä kuukautta ennen vuosikokousta. Sääntömuutos tulee hy-
väksytyksi, jos sitä vuosikokouksessa kannattaa 2/3 äänestyk-
sessä annetuista äänistä ja jos sille saadaan puolueen keskusko-
mitean suostumus.

19 §
Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä noudate-
taan yhdistys- ja puoluelakia.
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