SPH XIII/2015
Liite 1 § 205

HINNOITTELU- JA
KOMPENSAATIOPERIAATTEET
TAPAHTUMIEN HINNOITTELU
Tapahtumat hinnoitellaan seuraavien osien ja periaatteiden perusteella:
1.

Hintaa määrittävät osat
Majoitus ja ruoka (miinus mahdolliset varmat avustukset)
Toimistomaksu per osallistuja
Kurssisisältömaksu (suunnittelukulujen kattaminen)

2.

Suomen
Partiolaisten
talousarviota
tehtäessä
mietitään
minimiosallistuja- ja subventointimäärä sekä hinta kullekin seuraavan
vuoden tapahtumalla, jota Suomen Partiolaiset subventoi. Budjetin
valmisteluun liitetään hinnoittelumalli ja hinnoittelu vahvistetaan
Suomen Partiolaisten hallituksessa, mikäli Suomen Partiolaiset subventoi
tapahtumaa. Muutoin vastaava valiokunta vahvistaa hinnoittelun oman
talousarvionsa perusteella.

3.

Riskivara (5 %:a kokonaiskuluista) lisätään myös pieniin tapahtumiin.

4.

Osallistujamäärä tulee tietää kuukautta ennen tapahtumaa, jolloin
päätetään, toteutetaanko tapahtuma vai ei.
Päätöksen tekee
tapahtumasta
vastaava
hallituksen
jäsen
arvioiden
minimiosallistujamäärää ja ilmoittautuneiden määrää sekä siihen
mennessä käytettyjä kuluihin ja työntekijöiden käyttämään aikaan.

5.

Suurtapahtumien ja kansainvälisten matkojen hinnoittelu ei perustu
hinnoittelulaskuriin, mutta sitä voi soveltaa molemmissa.

6.

Hinnoittelulaskurilla koetetaan arvioida kulurakenteen lisäksi myös
työntekijöiden kuhunkin tapahtumaan käyttämää työaikaa, mikä tukee
budjetointia.

OSALLISTUMISMAKSUJEN KOMPENSAATIOPERIAATTEET
Suomen
Partiolaisten
kompensaatioperiaatteet:

luottamushenkilöiden

osallistumismaksujen

1.

Suurleirit ja -tapahtumat sekä kansainväliset matka maksetaan aina itse.
Kun henkilö on lähetetty esimerkiksi Euroseminaariin Suomen
Partiolaisten virallisena edustajana, Suomen Partiolaiset vastaa
matkakuluista.

2.

Ko-Gi-kurssi ja koulutukset maksetaan pääsääntöisesti itse.
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3.

Osallistumismaksu maksetaan niille henkilöille, joille ”osallistuminen on
pestin
puolesta
käytännössä
pakollista”.
Nämä
kustannukset
huomioidaan koulutuksen tai muun projektin budjetissa.

4.

Jos tapahtumaan osallistuminen tukee pestin hoitamista, se on
osallistujalle maksuton (esimerkiksi IT-koulutus, mutta ei Ko-Gikurssi). Osallistuminen vaatii valiokunnan puheenjohtajan hyväksynnän
ennen tapahtumailmoittautumista ja sen tulee mahtua valiokunnan
talousarvioon.

5.

Inspiraatio-seminaareihin ja muihin massakoulutuksiin maksetaan kaksi
(2) kunkin Suomen Partiolaisten valiokunnan/projektin/valiokuntien
alaisten ryhmien jäsentä sekä järjestävä valiokunta kokonaisuudessaan.
Osallistumismaksut budjetoidaan lähettävän valiokunnan budjettiin
talousarviossa. Suomen Partiolaiset määrittelee nämä tapahtumat ja
koulutukset erikseen vuosittain.
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