
Suomen Partiolaisten hallituksen esitys

Suomen Partiolaisten sääntömuutos



Sääntömuutoksen 
tausta

Suomen Partiolaisten jäsenkokous uudisti järjestön säännöt 
marraskuussa 2018. Silloin päivitettiin myös sääntöjen 
rakenne. 

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuskevät on 
osoittanut modernien ja joustavien sääntöjen merkityksen 
yhdistystoiminnassa.

Hallitus on tarkistanut säännöt ja esittää marraskuun 2020 
jäsenkokoukselle, että sääntöjä päivitetään kevyesti. Kun 
säännöt ovat selkeät, johtaminen ja toiminta 
epätodennäköisissäkin tilanteissa on sujuvaa.  

Voimassa olevat säännöt on luettavissa osoitteessa 
www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/. 

http://www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/


Päätöksenteko
Hallitus hyväksyi jäsenkokousesityksensä 27.5.2020 (SPH 
VIII/2020), minkä jälkeen aiheesta keskusteltiin hallituksen ja 
partioneuvoston Teams-työtilassa. 

– Liite § 1 Suomen Partiolaisten säännöt 

– Liite § 2 Suomen Partiolaisten sääntömuutos 

Hallitus pyysi myös, että partioneuvoston ylimääräinen 
kokous PN III/2020 antaa sääntömuutoksesta 
jäsenkokouslausuntonsa 20.9.2020. 

Patentti- ja rekisterihallitukselta pyydetään sääntöjen 
ennakkotarkastus.

Jäsenkokous käsittelee sääntömuutoksen hallituksen 
esityksen ja partioneuvoston lausunnon perusteella 14.-
15.11.2020.



Muutokset 1/3
2 § Tarkoitus ja 21 § Toimintaa ohjaava 
säännöstö: Sanajärjestys ja -valinnat on 
muutettu vastaamaan Partion peruskirjaa.

3 § Toimintamuodot: Palveluvalikoimaa on 
laajennettu vastaamaan 
henkilöstöuudistusta.

9 § Jäsenkokous: Etäosallistuminen 
mahdollistetaan säännöissä.  Samoin 
säännöissä varaudutaan mahdolliseen 
poikkeustilanteeseen, jossa partioneuvoston 
puheenjohtaja tai jäsen jouduttaisiin 
erottamaan hyvin epätodennäköisessä 
tilanteessa.



Muutokset 2/3
12 § Partioneuvosto: Määräystä on 
selvennetty ja sääntöjä on muutettu niin, 
että partioneuvoston jäsenenä ja/tai 
varapuheenjohtajana voi toimia 
yhtäjaksoisesti enintään kolme 
kaksivuotiskautta.

13 § Partioneuvoston kokoukset: Kirjausta 
on tarkennettu, jotta partioneuvoston 
järjestäytymiskokous sujuisi myös 
epätodennäköisessä poikkeustilanteessa.

14 § Partioneuvoston kokouksissa 
käsiteltävät asiat: Tilintarkastajan valintaa 
koskevaa määräystä on yksinkertaistettu. 



Muutokset 3/3
15 § Hallitus ja sen tehtävät: Hallituspestien 
pituutta koskevia määräyksiä on 
selvennetty.

16 § Toimihenkilöt: Esimies-sana on 
korvattu esihenkilöllä. 



Sääntömuutoksen 
perustelut ja 
vaikutukset

Jäsenkokous voidaan jatkossa järjestää erittäin 
perustellusta syystä (kokonaan) etäkokouksena. Hallitus 
arvioi tarpeen erikseen. Lähtökohtaisesti jäsenkokous 
järjestetään jatkossa, kuten tähänkin saakka.

Partioneuvoston puheenjohtajan tai jäsenen erottaminen 
on hyvin epätodennäköinen tilanne. Koska asia on 
yhdistysoikeudessa hieman epäselkeä, poikkeavaan 
tilanteeseen halutaan varautua säännöissä. Varsinaisen 
jäsenen on tehtävä aloite ja erottaminen edellyttää 2/3 
määräenemmistöä, joten sitä ei tehdä kevyin perustein.

Hallituksen ja partioneuvoston puheenjohtajien, 
varapuheenjohtajien ja jäsenten enimmäiskausien määrää 
on selkeytetty tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi. 


