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Puolueet sekä niiden poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt käsittelevät puolue- ja 
liittokokouksissaan yhteensä tuhansia aloitteita aina politiikan 
substanssikysymyksistä toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi Suomen Keskusta 
r.p:n (myöhemmin keskusta tai kesk.) puoluekokoukselle 2020 jätettiin 264 aloitetta, 
Kansallinen kokoomus r.p:n (myöhemmin kokoomus tai kok.) puoluekokoukselle 
2020 jätettiin 179 aloitetta ja Suomen sosialidemokraattinen puolue r.p:n (myöhemmin 
sdp) puoluekokoukselle 2020 jätettiin 246 aloitetta (Keskusta, 2020; Kokoomus, 2020; 
SDP, 2020). Keskustan nuorisojärjestö Suomen Keskustanuoret ry:n liittokokoukselle 
jätettiin yhteensä 87 aloitetta  ja opiskelijajärjestö Keskustaopiskelijat ry:n 
(myöhemmin pelkkä keskustaopiskelijat tai liitto) liittokokoukselle jätettiin 12 
aloitetta (Keskustanuoret, 2020; Keskustaopiskelijat 2020).  

Keskustan nettisivuilla puoluekokousaloitteen tarkoituksesta on kirjattu 
seuraavanlaisesti: ”Aloitteet voivat johtaa Keskustan poliittisten linjausten ja 
tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Ne voivat myös auttaa uudistamaan 
Keskustan sisäistä toimintaa” (Keskusta.fi, 2021). Ylläpidetäänkö mahdollisuudella 
toimittaa aloitteita puolue- ja liittokokouksille ainoastaan kansanvaltaisuuden 
kulissin takia, vai voiko aloitteilla todellisuudessa muuttaa puolueiden tai järjestöjen 
suuntaa?  

Tässä tutkielmassa on tarkoituksena pyrkiä tarkastelemaan keskustan 
opiskelijajärjestön Keskustaopiskelijat ry:n (myöhemmin keskustaopiskelijat, KOL tai 
liitto) poliittisia aloitteita vuosilta 2010–2015 sisäisen demokratian näkökulmasta. 
Tarkastelu keskittyy poliittisten liittokokousaloitteiden merkitykseen sisäisen 
demokratian toteutumisessa ja yleisemmin sisäisessä demokratiassa.  

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat merkittävä osa puolueiden 
toimintaa ja niiden rakennetta. Näillä erityisjärjestöillä on pyritty 
hoitamaan ”poliittinen hoivaaminen” nuoresta iästä alkaen (Nousiainen, 1998, s. 66–
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67). Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat myös merkittäviä poliittisia 
taustavaikuttajia sekä ”kasvattavat” uusia toimijoita ja päättäjiä puolueeseen. Samalla 
ne pyrkivät herättelemään sekä nostamaan keskusteluun ajankohtaisia, välillä jopa 
hyvin ristiriitaisia aiheita. 

Tutkimus on yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajankohtainen ja 
mielenkiintoinen. Esimerkiksi Suomen itsenäisyysrahasto Sitra on omassa 
tutkimuksessaan nostanut esille, että kansalaiset näkevät puolueet vanhakantaisina ja 
että vaikuttaminen puolueen kautta on vaikeaa ja hidasta (Hyssälä & Backman, 2018). 
Samalla yhteiskunnassa on vallalla trendi, jossa kiinnostus formaaliin 
vaikuttamistoimintaan puolue- ja kansalaisjärjestöjen kautta on vähentynyt 
samanaikaisesti, kun uudenlaiset vaikuttamisen muodot ovat nostaneet päätään. 
Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää kansalaisaloiteinstituutiota.  

Tutkimus on rakennettu esittelemällä alkuun tutkimuskysymys sekä tutkittava 
organisaatio (keskustaopiskelijat). Sen jälkeen on tarkasteltu tarkemmin tutkimuksen 
sisäisen demokratian näkökulman teoreettista pohjaa. Tämän jälkeen on esitelty 
tutkimusaineisto sekä tarkasteltu aloiteinstituutiota erityisesti yhdistyksissä. 
Tutkimuksen lopussa on analysoitu poliittisten liittokokousaloitteiden merkitystä 
sekä tarkoitusta, ja niiden pohjalta on tehty joitakin teoreettisia loppupäätelmiä.   

1.1 Tutkimuskysymys 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan keskustaopiskelijoiden poliittisia liittokokousaloitteita 
vuosilta 2010–2015. Tutkimus keskittyy erityisesti aloitteiden tarkasteluun sisäisen 
demokratian näkökulmasta. Tämän pohjalta on muotoutunut tutkimuskysymys: 
mikä merkitys poliittisilla liittokokousaloitteilla on keskustaopiskelijoiden sisäisen 
demokratian toteutumisessa?  

1.2 Oma positioni 

”Politiikan tutkija, joka ei koskaan itse ole osallistunut politiikkaan, on kuin kirurgi, joka ei 
ole tehnyt yhtään leikkausta.” 1 

Oma positioni tutkimuksessa on hyvä tuoda näkyväksi, koska sillä on ollut 
ensinnäkin merkittävä vaikutus tutkimusaiheen valikoitumisessa, mutta samalla se 
on ollut ohjaamassa tutkimuksen näkökulmaa. Olen tutkimusta tehdessäni toiminut 
aktiivisesti keskustaopiskelijoiden toiminnassa: niin keskustaopiskelijoiden 

 
1 Wass & Rinne, 2017 
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liittohallituksen jäsenenä kuin Jyväskylän keskustaopiskelijoiden (osasto) 
puheenjohtajana.  

Yleisen valtio-opin professorin ja suomenruotsalaisen kansanpuolueen (rkp) 
puheenjohtajan Jan-Magnus Janssonin toteamusta mukaillen uskon kuitenkin, että 
toimintani keskustaopiskelijoissa on auttanut entistä paremmin ymmärtämään liiton 
sisäisiä toimintatapoja sekä näkemään poliittisten liittokokousaloitteiden prosessia 
sisältä päin. Esimerkiksi tutkimusaineiston puutteellisuuden johdosta 
toimintatapojen ymmärtämisestä on ollut keskeinen apu. Olen kuitenkin hyvin 
varovaisesti käyttänyt omaa kokemustani ja havainnointiani tutkimuksessani – lähes 
kaikki analyysi perustuukin aineistosta tai eri lähteistä saatuihin tietoihin.  

1.3 Keskustaopiskelijat 

Keskustaopiskelijat ry (KOL) on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö. Se on 
Suomen keskusta r.p:n sisarjärjestö yhdessä Suomen keskustanuoret ry:n 
(keskustanuoret) ja Suomen keskustanaiset ry:n (keskustanaiset) kanssa. 
Keskustaopiskelijoiden tarkoituksena on sen omien sanojen mukaisesti toimia 
opiskelijoiden sivistys- ja kasvatusjärjestönä, jonka ”tarkoituksena on 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi herättää opiskelijoissa halua 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiivisuuteen omassa opiskelijayhteisössä” 
(Keskustaopiskelijat.fi, 2021).  

Maalaisliittolainen opiskelijayhdistys, keskustaopiskelijoiden edeltäjä, 
perustettiin vuonna 1937 virallisella nimellä Maalaisliittolaiset Ylioppilaat ry (MY). 
Perustettu järjestö oli aatteellisesti jatkoa Akateemisesta Karjala-Seurasta (AKS) 
eronneelle maalaisliittolaiselle oppositiotoiminnalle. Järjestö liittyi muutama vuosi 
myöhemmin (vuonna 1945) vastaperustetun maalaisliittolaisen nuorisojärjestön 
Maaseudun Nuorten Liitto ry:n (MNL) jäseneksi ja vaihtoi vuonna 1951 nimensä 
Akateemisiksi Maaseudun Nuoriksi (AMN). (Rautio & Sohlman, 1994; Vanhanen, 
1995, s. 13.) 

Opiskelijajärjestön toiminta oli alkuvaiheessa merkittävän sisäänpäin 
kääntynyttä. Järjestön tehtävänä oli alkuvaiheessa puoluetoiminnan levittämistä 
ylioppilaiden keskuuteen ja tarjota suojaa AKS:n vaikutusvallalta. Hieman 
myöhemmin järjestö keskittyi erityisesti aatteellisen toiminnan levittämiseen sekä 
toimi kasvatusjärjestönä. Maalaisliittolaiset ylioppilaat ja myöhemmin akateemiset 
maaseudun nuoret eivät keskittyneen niinkään poliittiseen opiskelijatoimintaan 
ajanmukaisesti alkuvaiheessa, vaan poliittinen toiminta alkoi aktivoitua 1960-luvulla. 
Samoihin aikoihin, vuonna 1964 järjestö muutti nimensä Opiskelevat Keskustanuoret 
ry:ksi (OKN). (Rautio & Sohlman, 1994.) 
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Vuodesta 1966 alkaen keskustaopiskelijat on toiminut itsenäisenä 
valtakunnallisena järjestönä: järjestö erosi MNL:n jäsenyydestä ja vaihtoi nimekseen 
Keskustan Opiskelijaliitto ry (KOL) (Rautio & Sohlman, 1994). 1970- ja 1980-luvut 
olivat samalla yhteiskunnallisesti ja opiskelijapoliittisesti merkittävän aktiivista 
keskustan opiskelijaliiton toiminnalle, minkä jälkeen 1990-luvulta alkaen aktiivista 
toimintaa on haitannut muun muassa epäpolitisoituminen (Sohlman, 1997).  

Nykyisellä nimellään, Keskustaopiskelijat ry, liitto on toiminut vuodesta 2018 
alkaen. Koko sen historian ajan toiminta on keskittynyt erityisen vahvasti 
opiskelijapolitiikkaan. Nykyisin toiminnan keskiössä ovat paikallisten 
ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen edustajistovaalit. Poliittisen toiminnan 
lisäksi keskustaopiskelijoiden yhteistyö puolueen kanssa on ollut koko sen historian 
ajan merkittävän tiivistä. Keskustaopiskelijoilla on ollut merkittävää vaikutusta myös 
puolueen järjestö- ja kenttätyössä. (Keskustaopiskelijat.fi; Rautio & Sohlman, 1994; 
Sohlman, 1997.)  

Seuraavissa alaluvuissa (luvut 1.3.1 ja 1.3.2) on esitetty tarkemmin 
keskustaopiskelijoiden järjestörakennetta sekä organisaatiorakennetta.  

 

1.3.1 Keskustaopiskelijoiden järjestö- ja organisaatiorakenne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Kuviossa 1 on havainnollistettu keskustaopiskelijoiden järjestörakennetta. Tällaista 
järjestörakennetta on kutsuttu kolmiportaiseksi liitoksi: liitolla on jäsenenä 

OSASTO X  OSASTO X  OSASTO X  

KESKUSTAOPISKELIJAT RY 

osaston henkilöjäsenet 

Keskustaopiskelijat  

KUVIO 1  Keskustaopiskelijat liittomuotoisena järjestönä (Keskustaopiskelijat ry:n 
säännöt; Halila & Tarasti, 2017, s. 26–30) 
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jäsenyhdistyksiä, ja jäsenyhdistyksillä jäseninä ainoastaan henkilöjäseniä (Halila & 
Tarasti, 2017, s. 26–30). Keskustaopiskelijoiden tapauksessa liitolla 
(Keskustaopiskelijat ry) on jäsenenä neljätoista jäsenyhdistystä (osasto), ja näillä 
jäsenyhdistyksillä on puolestaan yhteensä 211 henkilöjäsentä 2 
(Keskustaopiskelijoiden säännöt; Keskustan puoluekokousasiakirja 2020).  

Kuviossa 2 on havainnollistettu Keskustaopiskelijat ry:n päätöksentekoelimiä 
organisaatiokaavion avulla. Kaaviosta nähdään, että ylintä päätösvaltaa käyttää 
liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus (Keskustaopiskelijoiden säännöt).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ylin päätösvalta liitossa kuuluu yhdistyslain (503/1989) 16 §:n 1 momentin sekä 

liiton sääntöjen 7 §:n mukaisesti liittokokoukselle. Liittokokous muun muassa 
hyväksyy poliittiset linjapaperit, käsittelee aloitteet ja valitsee puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajat sekä liittohallituksen jäsenet. Liittokokouksen valitsema 
liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja sekä neljästä 
kahdeksaan varsinaista ja nollasta kahteen varajäsentä, hoitaa liiton asioita ja edustaa 
sitä liittokokousten välillä. Liittohallituksen valitsema työvaliokunta hoitaa liiton 
juoksevia asioita, valmistelee asioita liittohallitukselle ja toimeenpanee sen päätökset. 
Työvaliokunnan ja liittohallituksen työtä tukee lisäksi liittotoimisto. 
(Keskustaopiskelijoiden säännöt.) 

 
2 Todellinen jäsenmäärä on huomattavasti korkeampi, sillä puolue ilmoittaa jäsenraportissaan 
ainoastaan varsinaiset jäsenet. Henkilö voi useamman puolueen perusjärjestön jäsen, mutta 
ainoastaan yhdessä varsinainen jäsen. Muissa hän on rinnakkaisjäsen (Keskustan säännöt).   

LIITTOKOKOUS 

LIITTOHALLITUS 

TYÖVALIOKUNTA 

puheenjohtaja 

LIITTOTOIMISTO 

varapuheenjohtajat 

KUVIO 2 Keskustaopiskelijat ry:n (liitto) organisaatiokaavio (Keskustaopiskelijat ry:n 
säännöt). 
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1.4 Aikaisempi tutkimus 

Puoluekokousten merkittävyydestä huolimatta puoluekokouksiin liittyvä tutkimus 
on ollut myös erityisen niukkaa niin Suomessa kuin yleisesti länsimaissa. Vähäinen 
tutkimus on keskittynyt erityisesti sisäiseen demokratiaan (ks. Aarnio, 1998; Koiranen, 
Koivula, Mickelsson & Saarinen, 2019), jota hyödynnän omassa tutkimuksessani. 
(Koiranen ym., 2019.) Keskustan sisäistä päätöksentekoa, ja samalla Keskustan 
puoluekokouksia, on käsitellyt erityisesti Karina Jutila väitöskirjassaan (2003) ”Yksillä 
säännöillä, kaksilla korteilla? - Empiirinen tutkimus Suomen Keskustan sisäisestä 
päätöksenteosta” sekä Seppo Kääriäinen väitöskirjassa (2002) ”Sitä niittää, mitä kylvää – 
Keskustan strategiset valinnat 1964–2001”. Lisäksi puoluehistorioissa on sivuttu 
puoluekokouksia sekä niiden henkilövalintoja ja poliittisia sisältöjä.  
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Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka rakentuu sisäisen 
demokratian näkökulmaan. Keskustaopiskelijat on poliittinen erityisjärjestö, jossa 
yhdistyy niin puolue- kuin järjestödemokratialle tyypillisiä piirteitä. Tietynlaisesta 
omaleimaisuudesta johtuen tässä luvussa on tarkasteltu sisäiseen demokratiaan 
liittyvää teoriaa niin puolueiden kuin järjestöjen sisäisen demokratian lähtökohdista.   

Keskustapuolueen (nykyinen keskusta) puheenjohtaja Johannes Virolainen 
(kesk.) totesi aikoinaan hävittyään vuoden 1980 keskustapuolueen puoluekokouksen 
puheenjohtajavaalissa Paavo Väyryselle (kesk.) seuraavasti: ”kansanvalta on puhunut, 
pulinat pois” (Suomenmaa, 31.10.2016). Virolaisen toteamus vaalin jälkeen on 
osaltaan jäänyt elämään, ja on erityisen mielenkiintoinen sisäisen demokratian 
näkökulmastakin: mitä käytännössä ”kansanvallan puhuminen” tarkoittaa. Samalla 
toteamuksesta tekee mielenkiintoisen, että keskustan puoluekokous on massiivinen 
päätöksentekotapahtuma (Jutila, 2003, s. 118–122).  

Demokratia- ja kansanvalta-käsitteitä verrataan usein toisiinsa. Esimerkiksi 
kielitoimiston sanakirjan (2021b) määritelmän mukaisesti demokratialla tarkoitetaan 
kansanvaltaa. Toisaalta Suomen perustuslaissa (731/1999, 2 §) edustukselliseen 
demokratiaan viitataan erityisesti kansanvaltaisuudella. Julkisessa keskustelussa sanat 
näyttävätkin kulkevan tietyllä tavalla käsi kädessä. Sisäisen demokratian teorian 
esittelyn sekä tarkastelun näkökulmasta käsitteen demokratia tarkastelu on tarpeellista. 
Samalla se on haasteellista, sillä demokratiaan käsitteenä liittyy keskeinen 
määrittelyongelma: käsite on laaja, moninainen sekä osittain jopa arvolatautunut. 
Määrittelyä ei myöskään erityisemmin näytä helpottavan käsitteen moninainen 
käyttö esimerkiksi julkisessa keskustelussa sekä käsitteen ulottumisesta laajemmin 
myös yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun ulkopuolelle. Demokratiaan 
vedotaan usein myös epävirallisissa päätöksentekotilanteissa. Esimerkiksi 
illanviettovaihtoehdoista A, B ja C saatetaan työyhteisössä järjestää äänestys, jossa 
enemmistön valinta voittaa. Käsitteen käytön hajanaisuus entisestään lisää vaikeutta 
määrittelyssä.   

2 NÄKÖKULMANA SISÄINEN DEMOKRATIA 
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Kreikan kielen sana demokratia muodostuu muinaiskreikan sanoista kansa, 
(demos) sekä valta tai suvereniteetti (kratos). Sanakirjakäännöksenä demokratia 
ymmärretäänkin kansanvaltana, jolloin demokratia ja edelläkin todettu kansanvalta 
liitetään toisiinsa. Sanakirjakäännökseen liittyvien virheellisten assosiaatioiden 
välttämiseksi on ymmärrettävä käännöksen liittyvän Aristoteleen (1991) antiikin 
klassiseen demokratiaan. Aristoteleen (1991) mukaan kansanvalta (demokratiā), on 
ensisijaisesti köyhän kansan, siis dēmoksen, valtaa. Aristoteles piti antiikin Kreikan 
demokratiaa köyhän kansan valtana eli kansalaisvallan (polīteiā) vääristymänä, ei 
nykyään käsittämänämme demokratiana. (Aristoteles, Anttila, A. M., Sihvola, J., 
Knuuttila, S., Niiniluoto, I. & Thesleff, H., 1991, s. 72–77.) 

Käsitteen demokratia määrittelyä voidaan kuitenkin lähestyä siihen keskeisesti 
liitettävien instituutioiden, periaatteiden sekä arvojen kautta. Esimerkiksi 
Aristoteleen (1991) käsitys demokratiasta rakentui muun muassa suoran demokratian 
osallistumismuotojen ja kansalaisuuden sekä hyveellisyyden varaan. Setälän (2003, s. 
9–11) mukaan demokratia voidaan ymmärtää niin kuvailevana kuin normatiivisena 
käsitteenä. Määriteltäessä demokratiaa ensisijaisesti siihen liitettävien keskeisten 
arvojen tai periaatteiden pohjalta ymmärretään käsite normatiivisena. Mikäli 
demokratia ymmärretään kuvailevana käsitteenä, määritellään demokratia siihen 
liitettävien hyveiden, kuten sananvapauden tai yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden, tai instituutioiden, kuten vaalien tai valtiosäännön, kautta. 
(Setälä, 2003, s. 9–11.) Borgin (1986) määritelmä demokratiasta on hyvin 
samankaltainen: demokratia on ”yleisnimitys lukuisalle joukolle instituutioita, arvoja 
ja menettelytapoja” (Borg, 1986, s. 14).  

Tutkimuksen määritelmä ja käsitys demokratiasta onkin rakentunut erityisesti 
sen periaatteiden ja menettelytapojen varaan. Tämän määritelmän pohjalta on 
seuraavaksi tarkasteltu sisäistä demokratiaa järjestö- ja puoluedemokratian 
näkökulmista.   

Puolueiden sisäisen demokratian tarkastelussa demokratia on eritelty mikro- ja 
makrotasolle. Tässä erittelyssä puolueiden sisäinen demokratia nähdään 
edustuksellisen demokratian eräänlaiseksi erityiseksi mikrotason demokratian 
muodoksi, ja ympäröivä edustukselliseen demokratiaan perustuva hallintojärjestelmä 
makrotason demokratiaksi. (Assarsson, 1993, s. 62; Borg, 1986, s. 17.) Jutilan (2003, s. 
25) mukaan ”puolueiden sisäisen demokratian lähtökohdaksi voidaan tätä kautta 
määritellä jäsenistön rooli viimekätisenä vallankäyttäjänä puolueessa”. Aaro Harjun 
(2004, s. 23) on lähestynyt järjestödemokratiaa samantyyppisistä 
lähtökohdista: ”demokraattinen järjestöllinen päätöksenteko” perustuu jäseniltä 
saatuun vallankäytön oikeutukseen.  

Demokratia järjestöissä sekä puolueissa perustuu yhdistyslain (503/1989) 16 §:n 
kirjaukseen ”[p]äätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille”. Lisäksi puolueiden 
kohdalla puoluelaissa (10/1969) on lisäkirjauksia sisäisen päätöksen 
demokraattisuudesta. Puoluelain (10/1969, 2 §) mukaan puolueeksi rekisteröivän 
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yhdistyksen on sille hyväksytyillä säännöillä turvattava päätöksenteossaan sekä 
toiminnassaan kansanvaltaiset periaatteet. Lain esitöissä (HE 99/1967 vp) mainitaan 
muun muassa, että ”-- jokaiselle puolueen jäsenelle on turvatta yhtäläinen 
mahdollisuus vaikuttaa puolueen päätöksiin –”. Kansanvaltaisten periaatteiden 
täyttymisen tarkastelu rajoittuu kuitenkin vain sääntöjen muodollisuuksiin (Tarasti & 
Jääskeläinen, 2014). Nousiainen (1998, s. 67) on tarkentanut puoluelain kirjauksia 
seuraavanlaisesti: ”—puolueiden täytyy sisäisessä toiminnassaan täyttää 
demokratian minimivaatimukset.” Yleisesti puolueiden kansanvaltaisuus-
periaatteissa on kysymys siitä, miten vaikuttavasti puolueiden laaja jäsenistö pystyy 
vaikuttamaan linjaan, tavoitteisiin, puoluejohtoon sekä ehdokkaisiin (Nousiainen, 
1998, s. 67).  

Puolueiden ja järjestöjen rakenteiden, joissa myös edellä todetuilla laeilla on 
merkitystä, on nähty mahdollistavan demokraattisen sisäisen päätöksenteon. 
Kuitenkin esimerkiksi Jutilan (2003, s. 27–28) mukaan puolueorganisaation 
päätöksenteon rakenteet itsessään luovat puitteet demokraattisille menettelyille, 
mutta eivät suoraan takaa itse toiminnan demokraattisuutta. Hölttä (2013) on 
puolestaan nuorisojärjestöjen sisäiseen demokratiaan keskittyneessä tutkimuksessaan 
päätynyt järjestödemokratian osalta Jutilan (2003) samankaltaisiin johtopäätöksiin. 
Höltän (2013, s. 37) mukaan järjestöjen sisäinen demokratia rakentuu viime kädessä 
järjestön omien toimintatapojen pohjalle. Esimerkiksi suomalaisten järjestöjen säännöt 
perustuvat yhdistyslain periaatteisiin ja ovat näin hyvin samankaltaisia, mutta 
toimintavat hyvinkin erilaisia. Näin järjestöjen sisäinen demokratia eroaakin usein 
merkittävästi jäsenten todellisista mahdollisuuksista vaikuttaa, ja demokraattiset 
käytännöt ovat erilaisia. (Hölttä, 2013, s. 39–40.) Niin puolueissa kuin järjestöissä 
näyttää olevan sisäisen demokratian toteutumisen takaavia, mutta toteutuminen 
lopulta oletettavasti on kiinni toimintatavoista. Siksi näitä sisäisen demokratian 
toimintatapoja on tarkasteltu seuraavaksi tarkemmin.  

Duvergernin (1969, s. 36) mukaan demokraattisuus puolueorganisaatioon 
määrittyy seuraavanlaisesti: puolue on demokraattinen, kun  

“-- puolueen jäsenet valitsevat omat johtajansa rehellisillä ja salaisilla vaaleilla; kun 
puolueen ohjelmasta ja taktiikasta päättää sen yleinen edustajakokous, joka kuvastaa 
uskollisesti jäsenten keskuudessa vallitsevia mielialoja; kun erilaisilla “suunnilla” on 
oikeus toimia puolueen puitteissa ja lojaalisti keskenään kilpaillen pyrkiä valtaan sen 
piirissä.”  

Michelsin (1986) puolueiden sisäiseen demokratiaan keskeisesti 
liittyvän ”oligarkian rautaisen lain” mukaan ”se joka sanoo organisaatio, sanoo 
oligarkkian tendenssi, taipumus harvainvaltaisuuteen”. Käytännössä organisaatiot 
ovat pakotettuja luopumaan demokratiasta, mikäli niissä muodostuu oligarkkisia 
rakenteita. Edustuksellisuuteen perustuva järjestelmä ei ole myöskään yhtä 
demokratian kanssa. Samalla kuitenkin organisaatio on pakotettu järjestäytymään, 
mikäli jäsenmäärä kasvaa ja se haluaa säilyttää demokraattisen päätöksenteon. 
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(Michels, 1986.) Käytännössä demokraattinen päätöksenteko näyttää edellyttävän 
harvainvaltaan perustuvaa organisaatiota.   

Harju (2004, s. 96) on puolestaan todennut järjestöjen sisäisen demokratian 
nojaavan vahvasti järjestön luottamushenkilöihin. Järjestödemokratiassa 
luottamushenkilöt käyttävät ensinnäkin valtaa järjestöissä, mutta samalla ovat 
vallankäytön kohteina (Harju, 2004, s. 96). Tällöin järjestöjen sisäinen demokratia 
nojaa keskeisesti luottamushenkilöiden ja jäsenistön väliseen luottamukseen.  

Jutilan (2003, s. 25) on todennut, ”ettei täydellistä demokraattista 
päätöksentekojärjestelmää käytännössä ole”. On kuitenkin huomioitavaa, että 
suomalainen lainsäädäntö vaatii puolueilta ja järjestöiltä kansanvaltaisten 
periaatteiden huomioimista, ja luo näin rakenteet demokraattiselle päätöksenteolle. 
Lopulta kuitenkin puolueiden ja järjestöjen sisäinen demokratia rakentuu käytännön 
toimintaperiaatteiden sekä rakenteiden kautta.  

Tässä tutkimuksessa sisäinen demokratia rakentuu erityisesti siihen liitettävien 
organisaatioon keskeisesti liittyvien toimintatapojen kautta. Näitä toimintatapoja 
luovat niin Michelsin (1986) ”oligarkian rautainen laki”, lainsäädäntö sekä jäsenistön 
vakiintuneet toimintatavat. Lopulta sisäinen demokratia rakentuu subjektiivisen 
toiminnan varaan sekä Jutilaa (2003, s. 32) mukaillen ”puolueen sisäisen toiminnan 
arvioinnissakin on kyse politiikan tekemisestä ja ilmeisen väistämättä siihen liittyy 
myös normatiivisuutta”. 
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3.1 Tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa on käytetty tutkimusaineistona Keskustaopiskelijat ry:n, 
silloisen Keskustan Opiskelijaliitto ry:n, liittokokouspöytäkirjoja sekä niiden liiteitä 
vuosilta 2010–2015. Keskustaopiskelijoiden liittokokouksen materiaalit on arkistoitu 
Keskustan ja maaseudun arkistoon (KMA).  

Arkistossa säilytettävät liittokokouspöytäkirjat sekä liitteet ovat 
kattavuudeltaan vaihtelevia. Pääsääntöisesti pöytäkirjat ovat pöytäkirjasihteeristä 
sekä vuodesta riippuen varioituja päätös- sekä selostuspöytäkirjoja3. Lisäksi osassa 
pöytäkirjojen pykälistä on kirjauksia käydystä keskustelusta: erityisesti 
liittokokouksen poliittisen yleiskeskustelun -osiossa. Kirjaukset käydystä 
keskustelusta eivät kuitenkaan ole sanatarkkoja, vaan puheenvuoron keskeinen asia 
on referoitu.  

Arkistossa säilytettävien liittokokouspöytäkirjojen liitteet käsittävät muun 
muassa toimintakertomukset, -suunnitelmat ja -selostukset sekä tilinpäätökset, 
talousarviot, poliittiset ohjelmat, kannanotto sekä liittokokoukselle toimitetut aloitteet 
ja niiden toteutumisesta annettu tiedoksiannot. Tutkimuksen kannalta olennaiset 
liiteaineistot ovat liittokokoukselle toimitetut aloitteet sekä hyväksyttyjen aloitteiden 
toteutumisesta annetut tiedonannot. Valitettavasti näiltä osin liiteaineistoa voi pitää 
hajanaisena sekä suorastaan puutteellisena: esimerkiksi kaikkia liittokokouksessa 

 
3 Päätöspöytäkirja on ”suppea, kokouksen päätökset lyhyesti kirjaava asiakirja, joka sisältää vain 
kokouksessa tehdyt päätökset” ja selostuspöytäkirja ”välimuoto, johon merkitään päätöksen 
lisäksi pääehdotus, keskustelussa tehdyt ehdotukset ja niiden tärkeimmät perustelut sekä 
ehdotusten kannatukset ja suoritetut äänestykset” (Kielikompassi, 2005).  
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toimitettuja aloitteita tai aloitteiden toteutumisesta annettuja tiedoksiantoja ei ollut 
kaikilta tarkasteluvuosilta saatavilla.  

Tutkimusaineistoa ei voi pitää kaikilta osin täydellisenä, vaan aineistossa on 
keskeisiä puutteita ja se on osittain hajanaista. Tämä asettikin osittaisi haasteita 
tutkimusaineiston analysoinnissa.  

3.1.1 Poliittiset liittokokousaloitteet 

Keskustaopiskelijoiden poliittiset liittokokousaloitteet vuosilta 2010–2015 ovat 
tutkimuksen pääasiallinen tutkimusaineisto. Näitä aloitteita on yhteensä 98 
kappaletta, ja aloitemäärästä on karsittu pois järjestölliset liittokokousaloitteet. Jako 
poliittisiin ja järjestöllisiin liittokokousaloitteisiin perustuu liittokokouksen 
hyväksymään menettelytapajärjestykseen sekä liittokokouksen päätöksiin.  

Poliittinen liittokokousaloite aineistona kattaa ensinnäkin itse osaston tekemän 
aloitteen. Kielitoimiston sanakirjan (2021a) määritelmän mukaan aloitteella 
tarkoitetaan ”jonkin asian, hankkeen, toiminnan tai muun sellaisen alkuun- tai 
vireillepano tai ehdotus siitä”. Yleisesti poliittinen liittokokousaloite näyttäisi 
muodostuvan jostain poliittisen ongelman tai tilanteen kuvaamisesta ja 
ratkaisuehdotuksesta sekä siihen liittyvistä perusteluista. Esimerkiksi Jyväskylän 
keskustaopiskelijoiden liittokokousaloite vuodelta 2010 ”Työelämä tutuksi 
korkeakouluissa”, jossa on ensin esitelty ongelma ja sen jälkeen haettu 
ratkaisuehdotus siihen:  

”Nykyisissä korkeakouluopinnoissa työelämävalmiuksien luominen on jäänyt hälyttävän 
alhaiselle tasolle. Tämän korjaamiseksi haluamme ottaa käyttöön korkeakoulutasoisen 
työelämään tutustumisen (TET) järjestelmän. KOL:n on edistettävä TET-järjestelmän 
käyttöönottoa korkeakouluissa.”4  

Toiseksi liittokokousaloiteaineistoon kuuluu liittohallituksen antama 
aloitevastaesitys, jota liittokokouksen valiokunnalla sekä liittokokouksella on 
tarvittaessa mahdollista muuttaa (liittokokouksen menettelytapajärjestys). 
Aloitevastaus näyttää muotoutuvat liittokokouksen kannasta sekä perusteluista 
liittokokouksen kannalle. Esimerkiksi edellä esitettyyn poliittiseen 
liittokokousaloitteeseen on seuraavanlainen vastaus:  

”Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  Keskustan Opiskelijaliitto jakaa huolen siitä, että 
erityisesti yliopistokoulutuksessa työelämävalmiuksien kehittäminen ei ole riittävällä 
tasolla. KOL:n mielestä tutkintojen sisällön työelämävastaavuuksiin on kiinnitettävä 
jatkossa aiempaa enemmän huomiota. Samalla on pidettävä huolta siitä, että kaikki 
opiskelijat saavat kokemusta oman alansa töistä työharjoittelun kautta. Tässä auttaa 
aiempaa systemaattisemman työelämään tutustumisen järjestelmän luominen.” 5 

 
4 Keskustaopiskelijoiden liittokokousaloitteet 2010 
5 Keskustaopiskelijoiden liittokokousaloitteet 2010 
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Tämän lisäksi poliittisten liittokokousaloitteiden aineisto kattaa myös 
liittokokouspöytäkirjoihin merkityn keskustelun poliittisista liittokokousaloitteista 
sekä niihin tehdyt muutosesitykset sekä päätökset. Lisäksi aloitteiden toteutumisesta 
annetut tiedonannot ovat osa tätä aineistoa.     

 

*Aineistossa huomattavia puutteita 

Kuviossa 3 on esitetty keskustaopiskelijoiden liittokokouksen käsittelemät 
poliittiset liittokokousaloitteet vuosina 2010–2015. Aikaisemmin todetun mukaisesti 
tutkimusaineisto ei kaikilta osin ole täydellinen, vaan aineistosta puuttuu esimerkiksi 
muutamia liittokokouksen hylkäämiä poliittisia liittokokousaloitteita.  

 

3.2 Tutkimusaineiston analyysimenetelmä 

Tutkimuksessa yhdistyy niin teoria- kuin aineistolähtöinen laadullinen tutkimus. 
Aineistoa on lähtökohtaisesti lähestytty seuraavassa luvussa (luku 4) esitetyn sisäisen 
demokratian näkökulman kautta. Lisäksi tutkimusta on lähestytty aineistolähtöisesti, 
mikäli aineisto on tarjonnut siihen mahdollisuutta.  

Tutkimuksessa on analysoitu erityisesti liittokokouspöytäkirjoja sekä aloitteita 
ja hyväksyttyjen aloitteiden edistämisestä annettuja tiedoksiantoja. Lisäksi aloitteiden 
edistämistoimenpiteitä on haettu ja tarkistettu myös muista lähteistä, kuten 
keskustaopiskelijoiden tai puolueen muista aineistoista.  

2010 2011 2012* 2013 2014 2015
Aloitemäärä (kpl) 21 13 2 18 28 16
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KUVIO 3  Keskustaopiskelijoiden poliittisten liittokokousaloitteiden aloitemäärä 
vuosittain (keskustaopiskelijoiden liittokokouspöytäkirjat 2010–2015).   
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Tutkimuksen tarkasteluaineistosta johtuen tutkielmaa tulee ensisijaisesti 
tarkastella teoreettisesti, sillä käytännössä tutkimuksesta puuttuu kokonaan 
empiirinen näkökulma. Toki aineistosta on pyritty tulkitsemaan aloitejärjestelmän 
merkityksellisyyttä keskustaopiskelijoiden sisäisen demokratian toteutumisen kannalta.  
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Keskustaopiskelijoiden poliittisten liittokokousaloitteiden tarkastelu edellyttää 
osaltaan myös aloiteoikeuden käsittelyä ja tarkastelua. Tässä luvussa on tarkasteltu 
ensin yleispiirteisesti suomalaista aloiteinstituutiota (luku 4.1). Sen jälkeen on siirrytty 
tarkastelemaan aloiteoikeutta yhdistyslainsäädännössä (luku 4.2), ja lopuksi 
keskitytty aloiteoikeuden käyttämiseen keskustaopiskelijoissa, erityisesti liiton 
sääntöjen näkökulmasta.  

4.1 Aloiteinstituutio Suomessa 

Tarkastelen tässä alaluvussa hyvin yleisellä tasolla suomalaista aloiteinstituutiota 
luodakseni kokonaiskuvan aloiteoikeudesta, sen perusperiaatteista sekä 
merkityksestä yhteiskunnassa. Aloiteinstituutiolla tarkoitan mahdollisuutta vaikuttaa 
yleisemmin yhteiskuntaan tai tiettyyn organisaatioon erityisesti yksilön 
aloiteoikeuden kautta. Olen jakanut hyvin karkeasti suomalaisen aloiteinstituution 
kahteen: valtion lainsäädännöllisiin aloiteoikeuksiin ja yhteisöjen jäsenten 
aloiteoikeuksiin yhteisössä.  

Lainsäädännöllinen aloiteoikeus on kansanedustajilla sekä kansalaisilla. 
Kansanedustajien oikeudesta tehdä laki-, talousarvio- tai toimenpidealoitteita on 
säädetty Suomen perustuslaissa (731/1999, 39 §). Perustuslaissa (731/1999, 53 §) on 
lisäksi säädetty kansalaisten oikeudesta tehdä aloitteita eduskunnalle 
(kansalaisaloite). Kuntalaissa (410/2015, 23 §) on puolestaan säädetty kuntalaisen 
oikeudesta tehdä aloitteita kunnalle. Lisäksi perustus- ja kirkkolaissa on säädetty 
evankelis-luterilaista kirkkoa koskettavasta aloiteoikeudesta (Suomen perustuslaki, 
76 §; Kirkkolaki 16 b luku 4 a § 1 mom.).  

Aloiteoikeus yhteiskunnassa nojaa perustuslain (731/1999, 14 §) kirjaukseen 
yksilön oikeuksista vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. 2010-luvulla luodulla 
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kansalaisaloiteinstituutiolla on pyritty vahvistamaan tätä.  Hallitus on esityksessään 
(HE 46/2011 vp) todennut kansalaisaloitelain kansalaisaloitteen täydentävän sekä 
vahvistavan edustuksellisen demokratian vaikuttamismuotoja ja lisäävän suoraa 
demokratiaa valtiollisessa järjestelmässä. Toisaalta Wass ja Korvela (2014) ovat 
lähestyneet kansalaisaloitetta demokratian osallistavana elementtinä tai osana 
demokraattisia innovaatiota. Voitaneen todeta, että yleisesti lainsäädännöllisen 
aloiteoikeuden merkitys yhteiskunnassa on mahdollistaa vaikuttaminen ja 
osallistuminen päätöksentekoon sekä legitimoida kansanvaltaista järjestelmää.  

Yhteisöissä (yhdistykset, yritykset sekä säätiöt) aloitetoiminnalla pyritään 
ensisijaisesti vaikuttamaan organisaation toimintaan. Tarkastelen seuraavassa 
alaluvussa tarkemmin aloitetoimintaa yhdistyksissä erityisesti yhdistyslain 
näkökulmasta. Muiden yhteisöjen osalta aloiteoikeudesta tai -toiminnasta 
määritellään yhteistoimintamenettelyssä (334/2007). Lisäksi julkisen hallinnon 
organisaatioiden osalta aloitetoimintaa säätelee laki yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa (1233/2013). Yrityksissä ja organisaatioissa aloite on ”esitetty 
idea, joka määrittelee ongelman tai tavoitteen, esittää ratkaisuehdotuksen tai 
suunnitelman parannusta varten, ja kertoo kuinka ratkaisu parantaa organisaation 
tehokkuutta, taloudellisuutta tai vaikuttavuutta tai muulla tavoin hyödyttää 
organisaatiota” (Jääskä, 2013, s. 6). 

Yleisesti voidaan todeta, että lainsäädännöllisellä aloiteoikeudella tavoitellaan 
erityisesti vaikuttamista päätöksentekoon ja se nähdään kiinteänä osana kansanvaltaa. 
Yhteisöjen osalta aloiteoikeudella tavoitellaan enemmänkin yrityksen ja organisaation 
toiminnan kehittämistä, vaikka se osaltaan näyttää vahvistavan organisaation 
kansanvaltaisia periaatteita.      

4.2 Aloiteoikeudesta yhdistyslaissa 

Yhdistyslain (503/1989) tarkoituksena on säännellä yhdistysten yleistä toimintaa ja 
säädellä yhdistymisvapauden käyttämistä (1988 vp. – HE n:o 64). Lisäksi lain esitöissä 
(1988 vp. – HE n:o 64) mainitaan, että lain tarkoituksena on ”edesauttaa 
kansanvaltaisuuden periaatteen kannalta perusteltujen menettelytapojen 
käyttöönottoa yhdistyksissä” ja että sääntelyn tarkoituksena on mahdollistaa 
yhdistysten autonominen päätöksenteko ja toiminnan järjestäminen. Lain ja sen 
esitöiden perusteella voidaankin todeta, että yhdistyslaki (503/1989) antaa 
yhdistykselle laajat mahdollisuudet toiminnan järjestämiseen. Sääntely ei kuitenkaan 
ole tyhjentävä, vaan yhdistystoiminnassa sovelletaan esimerkiksi myös yleisiä 
yhdistysoikeudellisia periaatteita.   

Aloiteoikeutta on tulkittu tällaiseksi yleiseksi yhdistysoikeudelliseksi 
periaatteeksi, josta ei ole nimenomaisesti yhdistyslaissa (503/1989) säädetty. 
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Yhdistyksen jäsenen oikeus tehdä aloitteita yhdistykselle on kuitenkin katsottu 
osaltaan perustuvan yhdistyslain (503/1989) 20 §:n 2 momentin vähemmistön 
oikeuteen saada yhdistyksen ylimääräinen kokous koollekutsuttua tiettyä, erikseen 
ilmoitettua asian käsittelyä varten. Yhdistysoikeudellisessa kirjallisuudessa (ks. Halila 
& Tarasti, 2017; Riitesuo, 2004) on katsottu, ettei säädöksen nimenomainen 
puuttuminen estä määräämästä säännöissä tarkemmin tämän jäsenoikeuden 
käyttämisestä.   

Halila & Tarasti (2017, s. 364) ovat tulkinneet aloiteoikeutta jäsenyyteen 
perustuvana hallinnoimisoikeutena, johon sovelletaan jäsenoikeuksien yleisiä 
periaatteita. Riitesuon (2004, s. 43) tulkinta on hyvin samansuuntainen: yhdistyksen 
jäsenellä on aloiteoikeus, ellei laista tai säännöistä muuta ilmene. Epäselvää sen sijaan 
vakiintuneessa yhdistyskäytännössä on, voidaanko vakiintuneena jäsenoikeutena 
pidettyä aloiteoikeutta nimenomaisesti kieltää yhdistyksen säännöissä, vaikka sen 
rajoittamisesta voidaan säännöissä määrätä (Halila & Tarasti, 2017, s. 364 & Riitesuo, 
2004, s. 43).  

Yhdistyksen hallituksella on yhdistyslain (503/1989) 35 §:n 1 momenttiin 
perustuva huolellisuusvelvollisuus, jonka mukaan hallituksella on velvollisuus estää 
väärinkäyttämästä aloiteoikeutta. Lisäksi yhdistyksen kokouksen puheenjohtajalla on 
velvollisuus jättää käsittelemättä aloite, joka on sääntöjen tai lain vastainen.  
Käytännössä yhdistys ei voi ottaa käsiteltäväkseen aloitetta, joka ei liity yhdistyksen 
tarkoitukseen tai toimintaan. (Riitesuo, 2004, s. 52; Halila & Tarasti, 2017, s. 364–365.) 
Huolellisuusvelvoitteeseensa perustuen hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen asioita 
yhdistyksen päätösten, lain sekä sääntöjen mukaisesti. Tähän perustuen laissa 
(503/1989) on määritelty myös yhdistyksen luottamushenkilöille erinäisiä vastuita: 
parlamentaarinen, siviilioikeudellinen (vahingonkorvausvastuu) sekä 
rikosoikeudellinen (rangaistusvastuu) vastuu.  

Seuraavassa alaluvussa käsittelen vielä aloiteoikeutta erityisesti 
Keskustaopiskelijat ry:n säännöissä ja kontekstissa.  

4.3 Aloiteoikeudesta Keskustaopiskelijoissa 

Aloiteoikeus keskustaopiskelijoissa perustuu, kuten aikaisemmassa luvussa on 
esitelty, liiton sääntöjen määräyksiin sekä vakiintuneeseen yhdistys- ja 
kokouskäytäntöön. Säännöissä aloiteoikeuden käyttämisestä on annettu tarkentavia 
määräyksiä: 

”Liittokokoukselle aloitteita voivat tehdä liiton osastot. Aloitteet on toimitettava 
liittohallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen liittokokousta.” 6 

 
6 Keskustaopiskelijoiden säännöt, § 9 
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Keskustaopiskelijoiden toimintaa sekä tarkoitusta on katsottu hyvin 
yleisluontoisesti liittokokoukselle toimitettavien aloitteiden näkökulmasta. 
Tutkimusaineistosta ei löytynyt viitteitä, että liittohallitus tai viime kädessä 
liittokokouksen puheenjohtaja olisi jättänyt esittelemättä liittokokoukselle aloitteita, 
vaikka osa aloitteista olikin sisällöltään kirjavia. Onkin hyvin epätodennäköistä, että 
liittokokousaloitetta jätettäisiin käsittelemättä sen sisällön takia, ellei se selkeästi ole 
esimerkiksi hyvien tapojen tai lain vastainen.  

Keskustaopiskelijoiden liittokokousaloitteet on jaettu niiden sisällön perusteella 
järjestöllisiin ja poliittisiin aloitteisiin. Toimintatapa on perustunut vakiintuneisiin 
käytäntöihin sekä kokouksen hyväksyttyyn menettelytapajärjestykseen.  

Keskustaopiskelijoiden säännöissä on erikseen mainittu puheenjohtajan 
velvollisuudesta ”valvoa, että liiton toimintaa johdetaan sääntöjen ja periaatteiden 
hengessä sekä tehtyjen päätösten mukaisesti” (keskustaopiskelijoiden säännöt, § 17). 
Käytännössä voidaan tulkita, että liittohallituksen puheenjohtajan johdolla tulisi 
noudattaa hyväksyttyjä aloitteita ja poliittisia linjoja sekä edistää niitä. On kuitenkin 
jokseenkin epäselvää, mikä on katsottu poliittisten linjojen asianmukaiseksi 
edistämiseksi tai minkälaisia seurauksia todellisuudessa näiden laiminlyönneistä 
seuraisi. Tähän asiaan syvennynkin seuraavassa luvussa.  
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Tässä luvussa analysoidaan keskustaopiskelijoiden poliittisten liittokokousaloitteiden 
luonnetta ja merkitystä sisäisen demokratian näkökulmasta. Tarkastelu ja analyysi 
keskittyvät erityisesti aloitejärjestelmän merkitykseen keskustaopiskelijoiden 
sisäisessä demokratiassa.   

Aloitejärjestelmän tarkastelussa sisäisen demokratian näkökulmasta 
kysymyksenä on: mitkä ovat keskustaopiskelijoiden henkilöjäsenten todelliset 
mahdollisuudet vaikuttaa keskustaopiskelijoiden toimintaa, ja tässä tapauksessa 
erityisesti sen poliittiseen linjaan. Keskustaopiskelijoiden toimintaa säätelevän 
yhdistyslain (503/1989) perusperiaatteen mukaisesti lain tarkoituksena 
on ”edesauttaa kansanvaltaisuuden periaatteen kannalta perusteltujen 
menettelytapojen käyttöönottoa yhdistyksissä” (1988 vp. – HE n:o 64). Lain luomat 
yhdistysten demokraattiset rakenteet eivät kuitenkaan itsessään takaa demokraattista 
päätöksentekoa, vaan demokraattisuuden mahdollistaa vasta itse toiminta (Jutila, 
2003, s. 27–28).  

Aloitejärjestelmän voi perustellusti nähdä yhtenä sisäisen demokratian 
mahdollistajana. Aikaisemmassa luvussa 4 on käsitelty aloiteoikeuden 
yhdistysoikeudellista luonnetta: aloiteoikeus on yhdistysoikeudellinen periaate, josta 
ei kuitenkaan nimenomaisesti ole laissa säädetty. Keskustaopiskelijoiden tapauksessa 
aloiteoikeus ja laajemmin aloitejärjestelmällä näyttää olevan myös paikkansa. Olisi 
outoa, mikäli aloitteilla ei tosiasiallisesti olisi keskustaopiskelijoissa minkäänlaista 
merkitystä, ja silti niitä liittokokouksen käsiteltäväksi kymmenittäin (ks. aikaisempi 
luku 3.1.1) jätettäisiin.   

Poliittisten nuorisojärjestöjen toimijoiden käsitys sisäisestä demokratiasta on 
näissä järjestöissä empiirisen tutkimuksen mukaan (ks. Hölttä, 2013) rakentunut 

5 POLIITTISTEN LIITTOKOKOUSALOITTEIDEN 
MERKITYS SISÄISEN DEMOKRATIAN 
NÄKÖKULMASTA 
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organisaatiomallin varaan: ”sen varaan, mitä virallisia vaikutuskanavia jäsenille 
tarjotaan ja miten he voivat niihin osallistua”. Tämä on tarkoittanut, että demokratiaa 
on hahmotettu muun muassa kokouskäytänteiden kautta. (Hölttä, 2013, s. 73–77, 84.) 
Käsitys sisäisestä demokratiasta ei ole yllättävä. Esimerkiksi Siisiäinen (1986) ja 
Michels (1986) ovat tutkimuksissaan todenneet oligarkkisten rakenteiden syntymisen 
olevan organisaatioille välttämättömyys, vaikka se samalla onkin kohtalokasta 
organisaation demokraattisuuden näkökulmasta: ”rakennelman oligarkkinen 
rakenne peittää alleen sen demokraattisen perustan” (Michels, 1986).  

Jutilan (2003, s. 128) keskustan sisäiseen päätöksentekoon keskittyvässä 
empiirisessä tutkimuksessa keskustan puoluekokousaloitteet on nähty 
mahdollisuudeksi nostaa ajankohtaisia poliittisia aiheita ja kysymyksiä keskusteluun 
puolueessa sekä merkittäväksi kanavaksi vaikutta puolueen sisäiseen toimintaan. 
Esitetyn väitteen laajentamisen koskettamaan myös keskustaopiskelijoiden 
liittokokousaloitteita on perusteltua.  Ensinnäkin, kuten aikaisemmin on todettu, 
poliittista opiskelijajärjestöä voidaan tarkastella niin nuorisojärjestönä kuin 
puolueena – tällainen organisaatio sisältää molemmista piirteitä sekä erilaisia 
toimintamalleja. Toisaalta keskustalla ja keskustaopiskelijoilla on sääntöjen sekä 
toiminnan kautta kiinteä suhde: keskustaopiskelijat ovat osa keskustaa ja sen jäsenet 
ovat samalla myös puolueen jäseniä (keskustan säännöt, § 4).  

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaankin poliittisia liittokokousaloitteiden 
merkitystä sisäisessä demokratiassa kahdesta erilaisesta näkökulmasta: 
demokraattisena vaikutuskanavana (aloiteoikeus) sekä poliittisen ja ohjelmallisen 
keskustelun synnyttäjänä.  

5.1 Liittokokousaloitteet demokraattisena vaikutuskanavana 

Keskustaopiskelijoiden aloitejärjestelmän yksi tehtävä oletettavasti on toimia 
kanavana vaikuttaa liiton toimintaan. Riitesuon (2004, s. 43) mukaan ”jäsenen 
aloiteoikeudella tarkoitetaan tässä jäsenen oikeutta vaikuttaa yhdistyksen toimintaan 
saamalla haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.” Toisaalta 
aloitejärjestelmällä saatetaan pyrkiä legitimoimaan organisaatiomalliin nojaavan 
liiton sisäisen päätöksenteon demokraattisuutta.   

Michelsin (1986) mukaan oligarkian rautainen laki pakottaa yhteisön 
organisoitumaan demokraattisen päätöksenteon turvaamiseksi. Välttämättömyys 
organisoitumiseen edellyttää myös erilaisten menettelytapojen käyttöönottoa; 
parlamentaarisia rutiineita, järjestäytymistä, oligarkkista rakennelmaa (Michels, 1986).  

Kuten Hölttä (2013, s. 73–77, 84) on tutkimuksessaan todennut, poliittiset 
nuorisojärjestöt rakentuvat vahvasti organisaatiomallin varaan. Keskusta-
opiskelijoidenkin tapauksessa liiton toiminta perustuu edustuksellisuuteen sekä 
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formaaleihin menettelytapoihin, kuten hyväksyttyihin sääntöihin ja 
kokousmenettelytapoihin sekä vakiintuneisiin käytänteisiin (keskustaopiskelijoiden 
säännöt; keskustaopiskelijoiden liittokokouspöytäkirjat 2010–2015). Nämä osaltaan 
vahvistavat Michelsin (1986) käsitykset sisäisestä demokratiasta oikeaksi.  

Puolueiden toimintaa ohjaavat ohjelmat: ”ohjelmat ovat puolueiden 
ideologisten sitoumusten ja periaatteitten kirjauksia, jotka ovat läpikäyneet laajan 
järjestökäsittelyn ja yleensä varsin laajan jäsenkeskustelun” (Karlsson & Wiberg, 2010). 
Aarnion (1998) mukaan puolueohjelmiin kiinnittyy monenlaisia merkityksiä.  
Ohjelmatekstit ovat samalla prosesseja sekä tekoja, mutta myös poliittisen kielen 
foorumi sekä toimintakenttä (Aarnio, 1998).  

Puolueiden tavoin poliittisten opiskelijajärjestöjen, myös keskustaopiskelijoiden, 
poliittista toimintaa ohjaavat liittokokouksen hyväksymät periaateohjelma sekä muut 
ohjelmat, kuten vaali- ja tavoiteohjelmat sekä erilliset poliittiset ohjelmat. 
Keskustaopiskelijoiden sääntöjen 17 §:n mukaisesti ”[l]iiton puheenjohtajan tulee 
valvoa, että liiton toimintaa johdetaan sääntöjen ja periaatteiden hengessä sekä 
tehtyjen päätösten mukaisesti”. Edellä todettuja ohjelmia on laadittu, hyväksytty sekä 
päivitetty liittokokouksessa silloin, kun liittohallitus tai -kokous on sille tarvetta 
nähnyt – vakiintuneiden menettelytapojen mukaisesti kuitenkin erityisesti erilliset 
poliittiset ohjelmat ovat olleet voimassa vuodesta muutamaan vuoteen ja 
periaateohjelma selvästi pidempään. (keskustaopiskelijoiden liittokokouspöytäkirjat 
2010–2015.).  

Sisäisen demokratian toteutumisen näkökulmasta on oleellista, että yhdistyslaki 
sekä siitä johdettujen keskustaopiskelijoiden säännöt periaatteessa mahdollistavat 
edellä todettujen ohjelmien päivittämisen vuosittainkin (keskustaopiskelijoiden 
säännöt, 11 §). Jäsenistöllä on viime käden oikeus aina muuttaa näitä ohjelmia. 
Mielenkiintoista on kuitenkin, miksi keskustaopiskelijoissa ei ole tyydytty 
muuttamaan poliittisia ohjelmia, vaan aloitejärjestelmä on liittokokousaloitteiden 
määrän ja osittain laadunkin näkökulmasta nähty merkittävämpänä tapana vaikuttaa.  

Keskustan sisäistä päätöksentekoa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa (ks. 
Jutila, 2003) puoluekokousaloitteet on nähty jäsenistön vaikuttamiskanavana. 
Esimerkiksi parisuhde- ja ydinvoimakysymykset ovat tulleet keskustan 
puoluekokouksen käsiteltäväksi jäsenistön tekemien puoluekokousaloitteiden kautta. 
Molemmat aiheet herättivät puoluekokouksessa laajamittaista keskustelua. Lisäksi 
puoluekokous 1990-luvulla päätti molemmissa tapauksissa aloitteiden 
hyväksymisestä. Tämä onkin erinomainen osoitus aloiteoikeuden todellisesta 
merkityksestä jäsenistön vaikutuskanavana keskustassa. (Jutila, 2003, s. 127–129.) 

Keskustaopiskelijoiden tapauksessa poliittisilla liittokokousaloitteilla näyttää 
olevan samanlaista merkitystä jäsenistön vaikutuskanavana. Alla olevassa taulukossa 
1 on esitetty liittokokouksen päätökset (”yhtyy, yhtyy osittain, ei yhdy”) poliittisista 
liittokokousaloitteista. Taulukon perusteella voidaan todeta, että reilu 65 prosenttia 



 
 

 
22 

poliittisista liittokokousaloitteista on hyväksytty (”liittokokous yhtyy aloitteeseen”) 
liittokokouksen päätöksellä.  

TAULUKKO 1 Keskustaopiskelijoiden liittokokouksen päätökset poliittisista 
liittokokousaloitteista vuosilta 2010–2015 eriteltynä (keskustaopiskelijoiden 
liittokokouspöytäkirjat 2010–2015).  

Liittokokous yhtyy aloitteeseen 64 
Liittokokous yhtyy osittain aloitteeseen 2 
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen 32 
Yhteensä aloitteita 98 

 
Aloitteiden merkitystä sisäisen demokratian vaikutuskanavana voidaan pyrkiä 

hahmottamaan aloitteiden hyväksymisestä aiheutuneiden edistämistoimenpiteiden 
kautta. Aineisto nimittäin osoittaa, että ilmeisen vakiintuneen toimintatavan 
mukaisesti liittokokoukselle tuodaan tiedoksi ja esitellään liittohallituksen 
toimenpiteet edellisen vuoden liittokokouksessa hyväksyttyjen aloitteiden 
edistämiseksi (keskustaopiskelijoiden liittokokouspöytäkirjat 2010–2015). Kiinnostus 
liittokokousaloitteiden tekemiseen saattaakin keskeisesti liittyä toimenpiteiden 
seurantaan, sillä tarkastellun aineiston perusteella samanlaista laajamittaista 
seurantaa ei toteuta esimerkiksi liiton hyväksymien poliittisten ohjelmien kohdalla. 
Toisaalta poliittiset ohjelmat ovat valmistelu-, laadinta- ja hyväksymisprosesseiltaan 
huomattavasti raskaampia ja pidempiä kuin aloiteprosessi, jota on kuvattu tarkemmin 
luvussa 5.2 (ks. esim. Aarnio, 1998).  

Tarkasteluajanjakson aineiston hajanaisuus asetti tutkimukselle haasteita, sillä 
kaikilta vuosilta ei liittokokouspöytäkirjan liitteeksi ollut liitetty listausta 
toimenpiteistä, vaikka ne liittokokouksen tietoon suullisesti oli pöytäkirjan mukaisesti 
saatettu. Näin ollen tutkimuksessa on tyydytty esittelemään muutamia erilaisia 
edistämistoimenpiteitä hyväksyttyjen poliittisten liittokokousaloitteiden osalta, jotta 
toimintatapaa sisäisen demokratian näkökulmasta voidaan ymmärtää paremmin.   

Merkittävänä puolueen sisäiseen demokratiaan liittyvänä toimenpiteenä on 
ollut liittokokousaloitteiden eteenpäin vieminen keskustan puoluekokouksen 
käsiteltäväksi. Puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta merkityksellistä on, että 
jäsenistöllä, tässä tapauksessa keskustaopiskelijoilla, on todellinen mahdollisuus 
vaikuttaa samalla myös puolueen linjaan.  

Useimmiten keskustaopiskelijoiden liittokokouksessa hyväksytyt aloitteet eivät 
ole edenneet suoraan sellaisenaan puoluekokoukselle, vaan keskustaopiskelijoiden 
liittohallitus on muotoillut niitä uudestaan säilyttäen kuitenkin poliittisen 
asiakysymyksen tai poliittisen viestin.  Esimerkiksi vuoden 2011 liittokokouksessa 
hyväksytty Turun keskustaopiskelijoiden aloite ”Turun keskustaopiskelijat: Kielten 
opiskelun houkuttelevuutta ja arvostusta parannettava”  
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”-- Turun Keskustaopiskelijoiden mielestä strategiassa pitäisi kansalliskielien lisäksi 
huomioida myös alueelliset ja kansainväliset tarpeet, sekä ennen kaikkea puuttua kielten ja 
erityisesti niiden opiskelemisen liian alhaiseen arvostukseen. Turun Keskustaopiskelijat 
esittävätkin kieltenopiskelun houkuttelevuuden ja arvostuksen parantamista strategiatyön 
avulla jokaisella tasolla päivähoidosta korkeakouluihin. --” 7 

eteni mukautettuna lopulta keskustan vuoden 2012 sääntömääräisen 
puoluekokouksen käsiteltäväksi.  

”Keskustan Opiskelijaliitto: Suomalaisten nuorten kansainvälistyminen kärkitavoitteeksi 
 
-- Kielten opiskeluun tulee myös kannustaa uudistamalla kielten opiskelua merkittävästi. 
Tässä avainasemassa on nuorten elämän ja olemassa olevan osaamisen huomioiminen 
entistä enemmän kieltenopetuksessa. --” 8  

Puoluekokous jakoi aloitteen huolen ja hyväksyi aloitteen (keskustan 
puoluekokousaloitteet 2012, aloite 87). Näin keskustaopiskelijoiden liittokokouksen 
poliittisen liittokokousaloitteen kautta lähteneestä poliittisestä asiakysymyksestä 
muotoutui lopulta osa keskustan poliittista linjaa. Aineisto osoittaa, että 
hyväksyttyjen liittokokousaloitteiden linjoja on saatu hyväksyttyä myös puolueen 
poliittisiin ohjelma- ja linjapapereihin.  

Osan hyväksyttyjen aloitteiden edistämisen eteen on tehty vaikuttamistyötä 
myös puolueen ulkopuolelle. Esimerkiksi vuoden 2011 liittokokouksen hyväksymiä 
aloitteita ”Yliopistopedagogiikan koulutusohjelmia yliopistoihin” ja ”Alueellisesti 
tasa-arvoisen koulutuksen puolesta” on aineiston perusteella lobattu edelleen 
keskustan eduskuntaryhmän suuntaan. Toisaalta yksittäinen aloite on johtanut 
kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa (keskustaopiskelijoiden 
liittokokouspöytäkirja 2014). Pelkän aineiston perusteella on kuitenkin mahdotonta 
todeta, kuinka merkittävää vaikuttamistyötä todellisuudessa aloitteiden 
edistämiseksi on tehty, ja toisaalta mitä kansanedustajien lobbaaminen yksittäisten 
aloitteiden kohdalla käytännössä on tarkoittanut.  

Aineisto osoittaa, että liittokokousaloitejärjestelmää kohtaan on osoitettu myös 
kritiikkiä. Kritiikki on koskettanut liittohallituksen aloitevastauksien laatuun sekä 
aloitteiden edistämisiin: esimerkiksi blogikirjoitusta toimenpiteenä aloitteen 
edistämiseksi ei ole nähty riittävänä. Seuraavassa alaluvussa 5.2 on käsitelty kuitenkin 
tarkemmin hyväksyttyjen liittokokousaloitteiden pohjalta tehtyjä kannanottoja ja 
blogikirjoituksia.  

Liittokokousaloitteilla näyttää olevan merkitystä sisäisen demokratian 
toteutumisessa – ne ovat yksi keskeinen demokraattinen tapa vaikuttaa liiton 
poliittiseen linjaan sekä yksittäisiin kysymyksiin. Tätä tukee osaltaan aineiston 
pohjalta tehdyt havainnot: joissakin liittokokouksissa on aineiston perusteella 
päätöksentekotilanteessa äänestämällä muodostettu liiton kanta yksittäisiin 

 
7 keskustaopiskelijoiden liittokokousaloitteet 2011 
8 keskustan puoluekokousaloitteet 2012, aloite 87 
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aloitteisiin ja aloitevastauksiin. Näissä tapauksissa liittohallituksen pohjaesitys on 
kuitenkin äänestystilanteessa voittanut. (keskustaopiskelijoiden 
liittokokouspöytäkirja 2014.) Huomattavaa on kuitenkin, että sisäisen demokratian 
näkökulmasta jäsenistöllä on ollut aito mahdollisuus vaikuttaa lopputuloksen 
syntyyn.  

Aloitejärjestelmän merkitys osaltaan näyttäisi kulminoituvan myös 
hyväksyttyjen aloitteiden edistämistoimenpiteiden seurantaan. Vakiintuneiden 
toimintatapojen luoma velvoite esitellä hyväksyttyjen aloitteiden edistämisen 
toimenpiteet näyttävät osaltaan legitimoivan aloitejärjestelmää keskeisenä sisäisen 
demokratian osana, sillä samanlaista velvoitetta tai seurantaa ei näytä olevan 
esimerkiksi poliittisten ohjelmien kohdalla.  

5.2 Aloitteet poliittisen ja ohjelmallisen keskustelun luojana  

Keskustaopiskelijoiden aloitejärjestelmää voidaan lähestyä myös poliittisen ja 
ohjelmallisen keskustelun luojana. Ajatus tästä heijastuu keskustan 
puoluekokousaloitejärjestelmään, jonka avulla Jutilan (2003, s. 128) mukaan on saatu 
nostettua jäsenistölle tärkeitä asioita sekä kysymyksiä puoluekokouksen 
käsiteltäväksi. Tämä on pakottanut puoluekokouksen keskustelemaan aloitteesta ja 
lopulta ottamaan kantaa siihen (Jutila, 2003, s. 128). Onkin syytä pohtia erityisesti 
sisäisen demokratian näkökulmasta poliittisten liittokokousaloitteiden luonnetta 
keskustaopiskelijoissa: onko aloitteiden tarkoituksena toimia vaikuttamiskanavana, 
vai tarjoavatko ne mahdollisuuden laajemmalle poliittiselle keskustelulle. Tässä 
luvussa on pyritty tarkastelemaan erityisesti jälkimmäistä kysymystä.  

Keskustaopiskelijoiden liittokokouspöytäkirjojen 2010–2015 keskustelu- ja 
selostuskirjaukset osoittavat, että keskustelu poliittisista liittokokousaloitteista 
liittokokouksen yleiskeskusteluasiakohdassa sekä lopullisessa 
päätöksentekoasiakohdassa on ollut yllättävänkin vähäistä. Kirjauksia käydyistä 
keskusteluista löytyy suoranaisesti ainoastaan vuoden 2014 liittokokouspöytäkirjasta. 
Kuten luvussa 3 on tuotu ilmi, aineisto on osaltaan epätarkkaa ja puutteellista sekä 
sisältää pöytäkirjamerkintöjen osalta erilaisia kirjaustapoja. Esimerkiksi 
liittokokouksen valiokuntien kokouksista, jossa liittokokouksen 
menettelytapajärjestyksen mukaisesti käsitellään myös aloitteita ja aloitevastauksia, ei 
ollut tarkasteluajanjaksolta saatavissa pöytäkirjoja. Näin ollen on mahdotonta tehdä 
suoranaisia johtopäätöksiä kiinnostuksesta keskusteluun poliittisista 
liittokokousaloitteista.  

Yleisemmin kiinnostus yleispoliittiseen keskusteluun liittokokouksissa on ollut 
vaihtelevaa: jossain liittokokouksissa keskustelua on käyty runsaasti, toisina taas 
yleiskeskustelu on ohjautunut lähinnä henkilövalintoihin. Keskustan 



 
 

 
25 

puoluekokouksissa on ollut nähtävissä poliittisten asiakysymysten osalta samanlaisia 
piirteitä.  Kääriäisen (2003, s. 65–67) mukaan keskustan puoluekokoukset ”ovat olleen 
todellisia päätöksentekopaikkoja isoissa asioissa: siellä Keskusta on päättänyt tärkeät 
henkilö- ja asiakysymykset”. Viimeisten vuosikymmenten aikana puoluekokoukset 
ovat kuitenkin yhä vahvemmin keskittyneet poliittisten asiakysymysten sijasta 
johdon valintaan. Erityisen hyvin tämä on näkynyt niissä puoluekokouksissa, jossa on 
tehty merkittäviä henkilövalintoja. Nykyiseltään puoluekokousta voi pitää erityisesti 
henkilövalintojen ja periaatelinjausten foorumina. (Kääriäinen, 2003, s. 63–69.) 

Johtopäätösten tekeminen poliittisen keskustelun pitkäaikaisemmasta 
kehityksestä vaatisi tarkasteluajanjakson merkittävää laajentamista, joten 
johtopäätösten tekeminen nykyisen aikajaksoltaan hyvin kapean aineiston perusteella 
ei ole mahdollista. Vaikka suoranainen poliittinen keskustelu liittokokousaloitteista 
itse liittokokouksessa aineiston mukaan näyttäytyy vähäiseltä, voidaan aloitteet 
nähdä osana poliittista keskustelua. Puolueohjelmatutkimuksessa (ks. Aarnio, 1998, s. 
151–152) keskustan puoluekokouksen aloitejärjestelmää on tulkittu osana puolueen 
ohjelmallista keskustelua. Puoluehallituksen aloitevastausesitykset on nähty osana 
puolueen ohjelmatyötä. (Aarnio, 1998, s. 151–152.) Voitaneenkin ajatella, että 
liittokokousaloitteet ja niiden aloitevastaukset nähdään osana liiton poliittista 
keskustelua.  

Liittokokousaloitteiden käsittely- ja päätöksentekoprosessi on kuvattu 
yksinkertaistetusti kuviossa 4 (keskustaopiskelijoiden säännöt; 
keskustaopiskelijoiden liittokokouksen menettelytapajärjestykset 2010–2015)  

 

 

KUVIO 4 Liittokokousaloitteen yksinkertaistettu käsittely- ja päätösprosessi 
(keskustaopiskelijoiden säännöt; keskustaopiskelijoiden liittokokouksen 
menettelytapajärjestykset 2010–2015).  

Yksinkertaistettu käsittely- ja päätöksentekoprosessin kuvaaminen näyttää, että 
mahdollisuuksia poliittisen keskustelun käymiseen poliittisista liittokokousaloitteista 
on keskustaopiskelijoissa monia. Käsittely- ja päätöksentekoprosessin sekä 
liittokokousten menettelytapajärjestysten pohjalta voidaan esitellä neljä keskeistä 
keskustelufoorumia: 1) liittohallituksen aloitevastaukset valmisteleva kokous 2) 
liittokokouksen yleiskeskusteluasiakohta 3) valiokuntien kokoukset, jossa käsitellään 
liittohallituksen aloitevastaus ja muodostetaan valiokunnan esitys liittokokouksen 
pohjaesitykseksi aloitevastauksesta 4) liittokokouksen lopullinen 
päätöksentekoasiakohta aloitteista.  
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Keskustaopiskelijoiden vakiintuneet sekä säädetyt formaalit menettelytavat 
sekä poliittiset prosessit näyttävät mahdollistavan poliittisen keskustelun poliittisista 
liittokokousaloitteista eri foorumeilla – tässä keskeissä osassa näyttää olevan 
liittokokous. Ajatusta siitä, että liittokokous on keskeinen poliittisen keskustelun 
foorumi, tukee myös puoluekokoustutkimus (ks. Jutila, 2003; Kääriäinen, 2003). 
Keskustan puoluekokouksen on katsottu olevan merkittävä keskustelutapahtumana, 
joka näkyy muun muassa runsaina yleiskeskustelupuheenvuoroina. Sitä on pidetty 
suoraan myös ”poliittisen keskustelun foorumina”. (Jutila, 2003, s. 122, 130–131.)  

Ajatus, että keskustaopiskelijoiden liittokokous toimii poliittisen keskustelun 
foorumina, ja poliittisten liittokokousaloitteiden aiheet määrittäisivät 
keskusteluaiheet tällä foorumilla, on mielenkiintoinen. Seuraavaksi onkin tarkastelu 
tarkemmin aiheita, joista poliittisia liittokokousaloitteita on vuosien 2010–2015 osalta 
valmisteltu ja tuotu keskustaopiskelijoiden liittokokouksen käsiteltäväksi.  

Liittokokousaloitteiden tarkempi tarkastelu osoittaa, että poliittisia 
liittokokousaloitteiden aiheet ovat pitkälti keskustaopiskelijoille lähellä olevia. 
Liittokokousaloitteiden 2010–2015 jakautumista politiikan sektoreittain on kuvattu 
taulukossa 2 (ks. seuraava sivu). Sektorijako perustuu keskustan puoluekokouksen 
2020 puoluekokousten jakoperiaatteisiin (keskustan puoluekokousasiakirja 2020).  

TAULUKKO 2 Keskustaopiskelijoiden poliittiset liittokokousaloitteet 2010–2015 keskustan 
puoluekokousaloitteiden 2020 ’politiikan sektorijaon’ mukaisesti 
(keskustaopiskelijoiden liittokokousaloitteet 2010–2015; keskustan 
puoluekokousaloitteet 2020).  

Ohjelmatyö ja politiikan valmistelu 1 Asuntopolitiikka ja maankäyttö 1 
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 4 Alue- ja kuntapolitiikka sekä hallinto 1 
Talous- ja veropolitiikka 2 Koulutus 46 
Elinkeinot ja yrittäjyys 4 Kulttuuri, liikunta, nuoriso, opintotuki 10 
Oikeuspolitiikka ja sisäinen turvallisuus 8 Perheet, vanhukset, eläkkeet 6 
Ympäristö 1 Sosiaali- ja terveydenhuolto, sote 4 
Liikenne ja tietoyhteiskunta 6 Muu sosiaali- ja terveyspolitiikka 1 
Maaseutu (maatalous, metsä, metsästys, 
elintarvike) 2 Työelämä ja tasa-arvo 1 

Yhteensä 98 aloitetta 
 
Taulukko 2 osoittaa, että selvä enemmistö liittokokoukselle tehdyistä poliittisista 

aloitteista ovat liittyneet joko koulutukseen tai kulttuuriin, liikuntaa, nuorisoon ja 
opintotukeen. Edellä todetut aiheet vaikuttavat luontaisilta järjestölle, joka profiloituu 
yleispoliittiseksi järjestöksi, jolla on kuitenkin erityistä kiinnostusta opiskelijoiden 
asioissa (keskustaopiskelijat.fi, 2021). Mielenkiintoista onkin, että 
keskustaopiskelijoiden toiminnan luonteen, sen poliittisen linjan ja henkilöjäsenten 
sekä toimitettujen aloitteiden välillä on nähtävissä selittäviä ja yhdistäviä tekijöitä, 
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mutta tällaisten johtopäätösten tekeminen ilman empiiristä tutkimusta on 
mahdotonta.  

Hyväksyttyjen aloitteiden osalta poliittinen keskustelu näyttää jatkuvan 
kannanottojen ja ulostulojen muodossa. Keskustaopiskelijoiden 
liittokokouspöytäkirjojen 2010–2015 perusteella yleisin toimenpide hyväksyttyjen 
aloitteiden edistämisessä on ollut joko kannanotto tai muunlainen ulostulo, kuten 
blogiteksti. Yleisesti julkisen ulostulon tarkoituksena on liiton kantojen esille 
nostaminen tai tiettyjen poliittisten asiakysymysten alistaminen julkiselle 
keskustelulle. Onkin luontevaa ajatella, että kannanotot ja ulostulot ovat jatkumoa 
poliittisten liittokokousaloitteiden luomalle poliittiselle keskustelulle.   

Esimerkiksi Turun keskustaopiskelijoiden vuonna 2013 liittokokoukselle 
tekemää, ja liittokokouksen hyväksymää aloitetta ”Turun keskustaopiskelijat: 
Perheiden monimuotoisuus otettava huomioon” kerrottiin edistetyn silloisen 
keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajan Jirka Hakalan kirjoittaman 
mielipidekirjoituksella (HS 9.3.2014) ”Perheellinen opiskelija on väliinputoaja” 
(Liittokokouspöytäkirja 2013, 2014). Toisaalta esimerkiksi Otaniemen 
keskustaopiskelijoiden vuoden 2010 liittokokousaloite ”Avioliittolaki 
sukupuolineutraaliksi” sai jatkumoa opiskelija- nuorisojärjestöjen yhteiskannanotolla 
(8.2.2012) ”Tasa-arvoisesta avioliittolaista on säädettävä eduskunnassa” (OSKU, 
2.8.2012).  

Keskustaopiskelijoiden poliittisilla liittokokousaloitteilla näyttää olevan 
kahdenlaista merkitystä: aloitevastaukset ovat osa liiton ohjelmallista keskustelua ja 
toisaalta aloitteilla on mahdollista nostaa tiettyjä poliittisia kysymyksiä keskusteluun 
liitossa. Niiden merkitystä sisäisen demokratian toteutumisen edistämiseen on 
kuitenkin vaikea todeta. Toisaalta olisi absurdia väittää, ettei poliittinen keskustelu 
olisi sisäisen demokratian ja päätöksenteon kannalta merkityksellistä. Keskustelun 
merkitystä päätöksentekotilanteissa sekä yleisesti sisäisen demokratian 
toteutumisessa ei pidä kyseenalaistaa.   
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Tässä tutkielmassa on tutkittu keskustaopiskelijoiden poliittisia liittokokousaloitteita 
sisäisen demokratian näkökulmasta. Tutkimuksessa on hyödynnetty 
keskustaopiskelijoiden liittokokousasiakirjoja vuosilta 2010–2015. Tätä aineistoa on 
tutkimuksessa lähestytty teoria- ja aineistolähtöisellä laadullisella tutkimuksella, jossa 
keskiössä on ollut tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja näkökulma.  

Tutkimusten johtopäätösten tekemistä haittaa merkittävästi aineiston 
hajanaisuus sekä osittainen puutteellisuus. Samalla aineiston rajaus oli tarkasti rajattu 
ja suppea, joten esimerkiksi pitkän aikavälin kehityssuuntia tai johtopäätöksiä ei sen 
perusteella voida tehdä.  

Sisäisen demokratian näkökulman keskiössä oli Michelsin (1986) oligarkian 
rautainen laki, jonka mukaisesti yhteisö on pakotettu organisoitumaan, jolloin se 
muodostaa harvainvaltaisen rakenteen ja sitä ei voi kutsua enää demokraattiseksi. 
Michelsin (1986) teoreettinen ajatus näyttää pitävän jollain asteella myös paikkansa 
nykypäivän poliittisissa nuorisojärjestöissä: monet nuorisojärjestöt määrittelevät 
sisäisen demokratiansa erityisesti organisaatiomallin kautta (Hölttä, 2013).  

Tutkimuksen keskiössä oli yhdistyksen jäsenten aloiteoikeus, josta 
nimenomaisesti ei ole säädetty yhdistyslaissa, mutta sitä on silti pidetty kiinteänä 
osana jäsenoikeuksia yhdistyksissä (Halila & Tarasti, 2017; Riitesuo, 2004). 
Keskustaopiskelijoiden tapauksessa jäsenistön aloiteoikeus perustuu nimenomaisiin 
kirjauksiin liiton säännöissä sekä vakiintuneisiin toiminta- ja menettelytapoihin. 
Voitaneen todeta, että yleisesti aloiteoikeudella on merkitystä keskustaopiskelijoiden 
toiminnassa: jäsenistön aloiteoikeus mahdollistaa vaikuttamisen esimerkiksi liiton 
poliittiseen linjaan.  

Tutkimuksessa tarkastelu aineisto puolestaan osoitti, että kiinnostus 
keskustaopiskelijoiden poliittisten liittokokousaloitteiden tekemiseen on vaihdellut 
vuosittain, mutta on siitä huolimatta ollut melko suurta. Pelkästään vuosien 2010–
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2015 aikana poliittisia liittokokousaloitteita oli tehty lähes 1009 . Aloitteiden suuri 
määrä sekä niiden jokseenkin epämääräinen merkitys toimi innoittajana tälle 
tutkimukselle.  

Tutkimuksen perusteella, tosin hieman teoreettisesti, keskustaopiskelijoiden 
sisäisen demokratian toteutumisen kannalta nykymuotoisella aloitejärjestelmällä 
näytti olevan kaksi erilaista merkitystä. Ensinnäkin keskustaopiskelijoiden 
liittokokousaloitejärjestelmä osaltaan mahdollistaa demokraattisen päätöksenteon 
toteutumisen liitossa. Toiseksi se mahdollistaa laajemman poliittisen ja ohjelmallisen 
keskustelun niin yleisellä tasolla kuin samalla liiton poliittisista linjoista. Samalla 
kiinnostusta aloitejärjestelmän käyttöön näyttäisi aineiston perusteella vaikuttavan 
edistämistoimenpiteiden esittelyt liittokokouksissa sekä aloitteiden poliittisten 
asiakysymysten nimenomainen edistäminen esimerkiksi puolueen suuntaan. Nämä 
myös osaltaan legitimoivat aloitejärjestelmän yhtenä sisäisen demokratian 
toimintamuotona keskustaopiskelijoissa.  

Tutkimus jättää myös paljon tutkimatta, ja poliittisten liittokokousaloitteiden 
merkityksen tarkempi ymmärtäminen edellyttäisi tutkimuksen laajentamista myös 
empiirisiin kokemuksiin ja havaintoihin. Tällöin pystyttäisiin huomioimaan 
esimerkiksi jäsenistön henkilökohtaiset intressit aloitteiden aiheissa tai subjektiivinen 
näkemys aloitejärjestelmän merkityksellisyydestä poliittisen opiskelijajärjestön 
toiminnassa. Samalla on todettava, että yleisesti puoluekokousaloiteinstituutio on 
hyvin vähän tutkittu, eikä sen tosiasiallista luonnetta esimerkiksi oikeudellisesta 
näkökulmasta ole tarkasteltua: esimerkiksi aloitteiden sitovuudesta puolueen muihin 
toimielimiin tai kansanedustajiin ei näytä olevan yksiselitteistä näkemystä.  

Tutkimuksen rajallisuudesta huolimatta se toivottavasti toimii yhtenä aloitteena 
lisäämään politiikan tutkimusta tarkastelemaan myös laajemmin liittokokous- ja 
puoluekokousaloitejärjestelmiä.  
  

 
9 Aineiston puutteellisuudesta johtuen todellinen lukumäärä saattaa olla ilmoitettua suurempi 



 
 

 
30 

LÄHTEET 

1988 vp. - HE n:o 64. Hallituksen esitys Eduskunnalle yhdistyslaiksi sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. Saatavilla 
<https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_64+
1988.pdf>, luettu 20.11.2020.  

Aarnio, E. (1998). Päämäärät liikkeessä: Puolueohjelmien kirjoittamisen muuttuvat 
merkitykset Suomessa 1950-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
Saatavilla <http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6481-8>, luettu 10.1.2021.  

Aristoteles, Anttila, A. M., Sihvola, J., Knuuttila, S., Niiniluoto, I. & Thesleff, H. (1991). 
Politiikka. Helsinki: Gaudeamus. 

Assarsson, Jan (1993), Bör partierna vara internt demokratiska? Statsvetenskaplig Tidskrift. 
Årg 96, nr 1, 39–68 

Borg, O. (1986). Edustuksellisen demokratian teoria ja käytäntö. Teoksessa Matilainen, 
J. (toim.) Puolue, valtio ja edustuksellinen demokratia. Pekka Nyholmille omistettu 
juhlakirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 56. 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

Duverger, M. & Teljo, J. (suom.) (1969), Poliittiset järjestelmät. WSOY: Porvoo. 
Halila, H. & Tarasti, L. (2017). Yhdistysoikeus (viides, uudistettu painos.). Helsinki: 

Alma Talent 
Harju, A. (2004). Järjestöjen kehittäminen. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.  
HE 99/1967 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolueista.  
Helsingin Sanomat. (9.3.2014). Perheellinen opiskelija on väliinputoaja 

[mielipidekirjoitus].  
Hyssälä, L. & Backman, J. (2018). Kansanvallan peruskorjaus: kaikki voimavara 

käyttöön. Helsinki: Suomen itsenäisyysrahasto SITRA. Saatavilla 
<https://media.sitra.fi/2018/02/02133038/kansanvallanperuskorjaus.pdf>, 
luettu 11.10.2020. 

Hölttä, E. (2013). Nuorisojärjestöjen sisäinen demokratia, demokratiakasvatus ja 
osallistuminen [pro gradu]. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla 
<http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306041884>, luettu 31.1.2021. 

Jansson, J. (1993). Politiikan teoria (6. painos) (suom. Adrian, E., Kalela, A. & Ryömä, 
I.). Juva: WSOY.  

Jutila, K. (2003). Yksillä säännöillä, kaksilla korteilla? Empiirinen tutkimus Suomen 
Keskustan sisäisestä päätöksenteosta. Tampere: Cityoffset Oy. Saatavilla 
<http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5808-7>, luettu 31.1.2021. 



 
 

 
31 

Jääskä, R. (2013). Aloitetoiminta ja sen kehittäminen julkishallinnon organisaatiossa 
[opinnäytetyö]. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Haettu osoitteesta: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201303233589 

Kansallinen kokoomus r.p. (2020). Aloitteet, puoluekokous 2020. Saatavilla 
<https://www.kokoomus.fi/wp-
content/uploads/2020/08/KOKOOMUS_PUKO_ALOITTEET_2020_WORD_1
.pdf>, luettu 10.10.2020.  

Karlsson, F. & Wiberg, M. (2010). Puolueilla on eroja! Periaateohjelma-analyysi. Politiikka 
52:1, s. 54–66. Saatavilla 
<http://www.ling.helsinki.fi/~fkarlsso/Puolueilla_on_eroja.pdf>, luettu 
12.12.2020.  

Keskusta.fi. (2021). Aloitteet. Saatavilla <https://keskusta.fi/aloitteet/>, luettu 
10.1.2021.  

Keskustaopiskelijat ry. (2018) Keskustaopiskelijoiden säännöt. Saatavilla 
<https://www.keskustaopiskelijat.fi/wp-content/uploads/2019/12/KOLn-
säännöt.pdf>, luettu 31.1.2021. 

Keskustaopiskelijat ry. Keskustaopiskelijoiden liittokokouspöytäkirjat liitteineen vuosilta 
2010–2015. Helsinki: Maaseudun ja keskustan arkisto.  

Keskustaopiskelijat.fi (2021). Perustietoa. Saatavilla 
<https://www.keskustaopiskelijat.fi/perustietoa/>, luettu 21.1.2021. 

Kirkkolaki. (26.11.1993/1054). 16 b luku 4 a § Aloiteoikeus. Saatavilla 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054>, luettu 4.11.2020. 

Koiranen, I., Aki, K., Saarinen, A., & Mickelsson, R. (2019). Kenen joukoissa seisot ja 
kenen puolesta toimit? Sosiaalidemokraattien ja vihreiden puoluekokoukset 
edustavuuden näkökulmasta. Politiikka, 61(4), 308–336. Saatavilla 
<https://journal.fi/politiikka/article/view/82941>, luettu 20.10.2020. 

Kokoustekniikka osana kokoustaitoa. (2005). Puheviestinnän verkkomateriaali. 
Kielikompassi. Toim. Stoor, M., Kaartinen, M. & Juntunen, M. K. Jyväskylä: 
Jyväskylän yliopiston kielikeskus. Saatavilla 
<https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/inde
x.htm>, luettu 20.10.2020.  

Kotimaisten kielen keskus. (2021a). Kielitoimiston sanakirja, hakusana aloite. 
Saatavilla <https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/aloite?searchMode=all>, 
luettu 7.1.2021.  

 Kotimaisten kielten keskus. (2021b). Kielitoimiston sanakirja, hakusana demokratia. 
Saatavilla 
<https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/demokratia?searchMode=all>, 
luettu 7.1.2021.  



 
 

 
32 

Kuntalaki. (10.4.205/410). 23 § Aloiteoikeus. Saatavilla 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410>, luettu 15.11.2020. 

Kääriäinen, S. (2002). Sitä niittää, mitä kylvää: Keskustan strategiset valinnat 1964–2001 
[väitöskirja]. Helsinki: Helsingin yliopisto.  

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa. (1233/2013). Saatavilla 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131233>, luettu 1.12.2020.  

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä. (334/2007). Saatavilla 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070334>, luettu 1.12.2020.  

Michels, R. & Kyntäjä, T. (1986). Puoluelaitos nykyajan demokratiassa. Porvoo; Helsinki; 
Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö. 

Mickelsson, R. (2015). Suomen puolueet: vapauden ajasta maailmantuskaan. Vantaa: 
Vastapaino.  

Nousiainen, J. (1998). Suomen poliittinen järjestelmä (kymmenes, uudistettu painos). 
Juva: WSOY.  

Palonen, K. (2012). Parlamentarismi retorisena politiikkana. Tampere: Vastapaino.  
Puoluelaki (10.1.1969/10). 2 § Puolueen rekisteröinti. Saatavilla 

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1969/19690010>, luettu 21.11.2020.  
Rautio, A. & Sohlman, T. (1994). Akateemisen alkiolaiset: Maalaisliittolaista 

opiskelijatoimintaa 1937–1966. Kokemäki: Satakunnan Painotuote Oy 
Riitesuo, R. (2004). Yhdistyksen kokousmenettely. Helsinki: Talentum.  
Setälä, M. (2003). Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: 

Gaudeamus. 
Siisiäinen, M. (1986) Intressit, yhdistyslaitos ja poliittisen järjestelmän vakaisuus. Jyväskylä: 

Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in Education, Psychology and Social 
research 57. 

Sohlman, T. (1997). KOL:n polkuja ja poliittista pohdintaa: Keskustalaista 
opiskelijapolitiikkaa 1960-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: Yleisjäljennös Oy.  

Suomen Keskusta r.p. (2012). Keskustan puoluekokousaloitteet 2012. Saatavilla 
<https://suomenkeskusta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_suomenkeskusta_onmicrosoft_co
m/Eb60xs-Mt0NOpU19TJlELpQBAhMGEtMxENdubFOBo8qRvQ>, luettu 
20.12.2020.  

Suomen Keskusta r.p. (2018). Keskustan säännöt. Saatavilla < https://suomenkeskusta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_suomenkeskusta_onmicrosoft_co
m/EZqhwzUYCO9PtXoM1O1MzAYBp2dijI3bKnH7Qaup81L2ZQ?e=gFdXut>, 
luettu 10.11.2020.  

 



 
 

 
33 

Suomen Keskusta r.p. (2020). Keskustan puoluekokousasiakirja 2020. Saatavilla 
<https://suomenkeskusta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_suomenkeskusta_onmicrosoft_co
m/EYG-BWljsi9EqzbF-ZE1T_YBQtbXmJjTAZwFVcXgLMnwFQ?e=B3Ca7p>, 
luettu 20.11.2020.  

Suomen Keskustanuoret ry. (2020). Keskustanuorten liittokokousaloitteet 2020. 
Saatavilla <https://keskustanuoret.fi/app/uploads/2021/01/Liite-1-
Poliittiset-aloitteet-2020.pdf>, luettu 1.11.2020.  

Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry. (8.2.2012) Opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Tasa-
arvoisesta avioliittolaista on säädettävä eduskunnassa [kannanotto]. Saatavilla 
<https://www.osku.fi/opiskelija-ja-nuorisojarjestot-tasa-arvoisesta-
avioliittolaista-on-saadettava-eduskunnassa/>, luettu 16.12.2020.  

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731). Saatavilla 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731>, luettu 20.11.2020.  

Suomen sosialidemokraattinen puolue r.p. (sdp). (2020). Puoluekokousaloitteet 2020. 
Saatavilla <https://tulevaisuuskanava.fi/aloitteet-2020/>, luettu 10.10.2020.  

Suomenmaa. (31.10.2016). Kansanvalta on puhunut [pääkirjoitus]. Saatavilla 
<https://www.suomenmaa.fi/paakirjoitus/kansanvalta-on-puhunut>, luettu 
5.1.2021.  

Tarasti, L. & Jääskeläinen, A. (2014). Vaali- ja puoluelainsäädäntö (6. uudistettu ja 
laajennettu painos). Helsinki: Edita. 

Vanhanen, T. (1995). Vihreä nuoriso: 50 vuotta keskustanuorten toimintaa (1945–1995). 
Helsinki: Nuoren keskustan liitto. 

Wass, H. & Korvela, P-E. (11.5.2014) Kaksi vuotta suomalaista kansalaisaloitetta: 
aloiteinstituution merkityksestä, mahdollisuuksista ja haasteista [artikkeli]. 
Politiikasta.fi. Saatavilla <https://politiikasta.fi/kaksi-vuotta-suomalaista-
kansalaisaloitetta-aloiteinstituution-merkityksesta-mahdollisuuksista-ja-
haasteissa>, luettu 10.1.2021.  

Wass, H. & Rinne, J. (20.12.2017). Tutkimus representaationa [pääkirjoitus]. Politiikka 
4/2017. Saatavilla <https://politiikasta.fi/tutkimus-representaationa/>, luettu 
30.1.2021.  

Yhdistyslaki (26.5.1989/503). Saatavilla 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503>, luettu 1.11.2020.  


