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Kysymyksiä ja vastauksia edustajistoaloitteista
Ketkä voivat tehdä aloitteita edustajistolle?
Aloiteoikeus JHL:n edustajiston kokouksille on 1) liiton hallituksella, 2) jäsenyhdistyksillä,
3) yhteisjärjestöillä ja 4) edustajiston jäsenillä.
Miksi aloitteita tehdään?
Edustajistolle osoitetut aloitteet ovat tärkeä väylä tuoda edustajiston tietoon,
keskusteltavaksi ja päätettäväksi yhdistysten tai edustajiston jäsenten erityisen tärkeiksi
katsomia kehittämis-/parantamisehdotuksia liiton toimintaan ja linjauksiin.
Miten aloite tehdään?
Aloite tehdään kirjallisena ja toimitetaan liiton hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta
ennen edustajiston kokousta. Jokainen aloite tulee tehdä omana kirjeenä. Aloitteet voi
toimittaa myös sähköpostitse osoitteella JHL-kirjaamo@jhl.fi.
Aloitteessa tulee mainita aloitteen tekijä. Yhdistyksen nimissä tehdyissä aloitteissa tulee
olla allekirjoittajana yhdistyksen nimenkirjoittajat. Jokaiselle aloitteen tekijälle lähetetään
tieto siitä, että aloite on vastaanotettu. Siksi aloitteessa tulee olla myös aloitteen tekijän
yhteystiedot.
Aloitteessa tulee olla selkeä esitys/aloite, johon halutaan edustajiston ottavan kantaa.
Aloitteeksi ei riitä se, että tuodaan ilmi jonkin asian olevan huonosti. Hyvässä aloitteessa
on myös lyhyet perustelut siitä, miksi aloite on tärkeä ja vaatii edustajiston ja liiton
reagointia.
Minkälaisia aloitteita voi tehdä?
Aloitteiden aihepiiriä ei ole rajattu. On kuitenkin hyvä muistaa, että JHL:n edustajiston
keskeinen tehtävä on päättää nimenomaan liiton toiminnan suurista linjoista. Edustajiston
päätösten toimeenpanoon ja liiton operatiiviseen johtamiseen liittyviä kehittämisideoita ja
palautetta voi antaa jatkuvasti esimerkiksi liiton johdolle, henkilökunnalle ja hallituksen
jäsenille muilla tavoin eri viestintäkanavia hyödyntäen. Huomattavia taloudellisia
vaikutuksia sisältävät aloitteet kannattaa ajoittaa kevätkokoukseen. Tällöin päätöksen
mahdolliset seuraukset voidaan paremmin huomioida seuraavan talousarvion ja
toimintasuunnitelman laadinnassa.
Miten aloitteita käsitellään?
Aloitteen aihepiirin tuntevat ja toimeenpanovastuussa olevat asiantuntijat valmistelevat
hallitukselle vastauksen aloitteeseen ja päätösesityksen. Esityksen pohjalta liiton hallitus
käsittelee ja päättää kuhunkin aloitteeseen annettavan vastauksen ja päätösesityksen
lähetettäväksi edustajistolle. Edustajisto käsittelee ja lopullisesti hyväksyy aloitteisiin
annettavat vastaukset joko hallituksen esittämässä muodossa tai edustajiston päättämin
muutoksin.
Voimassa oleviin työehtosopimuksiin kohdistuvat aloitteet siirretään vakiintuneen
käytännön mukaisesti sopimustavoitevalmisteluun sopimustoiminnasta vastaaville
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toimialoille, mutta annetaan totta kai myös tiedoksi edustajistolle aloitteiden käsittelyn
yhteydessä.
Miten aloitevastauksista tiedotetaan?
Kokouksen jälkeisessä yhdistyskirjeessä on annettu tiedoksi kaikki kokoukselle tehdyt
aloitteet ja niihin annetut vastaukset. Jotkin edustajistoa eniten keskusteluttaneet aloitteet
vastauksineen saattavat nousta esiin myös normaalin kokousuutisoinnin yhteydessä.

