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Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö  
 
Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö täydentää järjestön voimassa olevia sääntöjä ohjesääntönä. Menette-
lytapasääntö on voimassa toistaiseksi. Sitä sovelletaan partiota ohjaavien periaatteiden soveltamis- ja tulkinta-
järjestyksessä heti sääntöjen jälkeen. Järjestön talousjohtamisesta määrätään taloussäännössä.    
 
Menettelytapasäännössä määrätään järjestön talouden ja toiminnan arvioinnista ja johtamisesta, sekä hallinnon 
ja valtakunnallisen ruotsinkielisen toiminnan järjestämisestä. Menettelytapasäännössä määritellään myös henki-
löstön, järjestön ja vapaaehtoisten johtamiseen liittyvät oikeudet. Näiden lisäksi menettelytapasäännössä kuva-
taan Suomen Partiolaisten valiokuntien tehtävät ja ohjataan niiden toimintaa.    
 
Partioneuvosto vahvistaa menettelytapasäännön järjestön sääntöjen 21 § mukaisesti. Partioneuvosto valvoo me-
nettelytapasäännön ajantasaisuutta ja soveltamista.     
 
Menettelytapasäännön versiohistoria 
 

Versio Päiväys Päätöksentekijä Muutos 
1.0 26.1.2019 Partioneuvoston järjestäytymiskokous  Partioneuvoston puheenjohtajan läsnäolo 

hallituksen työvaliokunnan kokouksissa 
2.0 7.4.2020 Partioneuvoston kevätkokous Talouden toiminnanalan uudelleen organi-

sointi, yhteiskuntasuhdevaliokunnan tehtä-
vän tarkistus ja tekstin muokkaus 

3.0 26.11.2020 Partioneuvoston syyskokous Liitteet 4 ja 5 lisätty ja tekstin tarkistus sään-
tömuutoksen perusteella 

4.0 27.11.2021 Partioneuvoston syyskokous Selvennetty termejä, lisätty ponnet menette-
lytapoihin. 
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1 Järjestön johtaminen  
Suomen Partiolaisten, sen A-jäsenten ja partiolippukuntien toiminta ja sen arviointi perustuvat varsinaisen jä-
senkokouksen hyväksymään partion strategiaan ja partioneuvoston hyväksymiin strategian mittareihin. Suomen 
Partiolaisten hallitus tekee strategian ja sitä tarkentavien pitkän ajan suunnitelmien perusteella sekä toiminta-
suunnitelman että talousarvion, jotka partioneuvoston syyskokous vahvistaa. Toimintasuunnitelmaan liitetään 
toiminnanalakohtainen toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri. Hallitus vahvistaa Suomen Partiolaisten ta-
louden ja toiminnan suunnitteluprosessin vuosittain.  
 
Suomen Partiolaiset valmistelee partion strategian mittareineen avoimesti. Niiden tekemiseen osallistuvat niin 
partiolippukunnat, A-jäsenet kuin Suomen Partiolaisetkin vapaaehtoisineen ja työntekijöineen.     
 
Partioneuvoston syyskokous käsittelee vuosittain partion tapahtumasuunnitelman, jossa määritellään Suomen 
Partiolaisten suurleirien ja -tapahtumien, ikäkausitapahtumien, kansainvälisten tapahtumien ja partiotaitojen 
SM-kilpailujen järjestämisaikataulu -vastuineen.    
 
Strategian lisäksi Suomen Partiolaisten toimintaa ohjaa partioneuvoston hyväksymä pitkän ajan taloussuunni-
telma, jonka liitteinä ovat keskeiset laajat investointisuunnitelmat, jotka koskevat esimerkiksi partion digitaalisia 
palveluja ja tiedon käyttöä sekä Evon valtakunnallista nuorisoleirialuetta. 
 
Suomen Partiolaisten varsinainen jäsenkokous arvioi järjestön toimintaa ja taloutta kahden vuoden välein. Se ar-
vioi myös partion strategian toteutumista valtakunnallisten mittareiden ja niiden tavoitetasojen perusteella. Par-
tioneuvoston kevätkokous arvioi talouden ja toiminnan sekä partion strategian toteuttamista vuosittain vahvista-
essaan kevätkokouksessaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.    
 
Hallitus esittelee vuosikertomuksessa tuotokset ja vaikutukset sekä toiminnan ja talouden tunnusluvut muutok-
sineen. Hallitus arvioi myös partion vaikuttavuutta. Hallitus arvioi toiminnanalojen toimintaa ohjatusti kahdesti 
vuodessa ja seuraa toimintasuunnitelman toteuttamista säännöllisesti. Hallitus arvioi talouden toteumaa kuukau-
sittain ja tarvittaessa reaaliaikaisesti.   
 
Suomen Partiolaisten sääntömääräiset talouden ja toiminnan suunnittelun ja arvioinnin periaatteet määritellään 
järjestön säännöissä 11 §, 14 § ja 15 §.     
 
Kaikki Suomen Partiolaisten taloutta ja toimintaa sekä järjestön johtamista ohjaavat dokumentit ja periaatteet 
julkaistaan avoimesti osoitteessa partio.fi. Niistä määrätään myös Suomen Partiolaisten säännöissä 21 §.   
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2 Osallisuus ja vaikuttaminen 
Suomen Partiolaisten hallinto on järjestetty siten, että niin partiolaisilla kuin partioyhdistyksilläkin on laajat osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuudet järjestön johtamisessa ja kehittämisessä. Demokraattinen päätöksenteko 
perustuu keskusteluun ja tietoon. Suomen Partiolaiset noudattaa johtamisessaan ja viestinnässään avoimen hal-
linnon periaatteita, kuten luottamusta, osallisuutta ja ymmärrettävyyttä.   

2.1 Partiolaisaloite 

Jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteen partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainvä-
liseksi kehittämiseksi. Aloite otetaan käsittelyyn, jos sitä kannattaa vähintään sata (100) jäsenmaksun maksanutta 
partiolaista. Aloite raukeaa kuuden (6) kuukauden kuluessa sen tekemisestä, jos sitä kannattaa alle sata (100) 
jäsenmaksun maksanutta partiolaista.    
 
 
Suomen Partiolaisten hallituksen asettama ja nimeämä työryhmä arvioi aloitteet ja ohjaa ne oikealla taholle kä-
sittelyä varten ja ohjaa vastauksen aloitteen tekijälle. Työryhmään kuuluvat Suomen Partiolaisten hallituksen 
edustaja ja partioneuvoston puheenjohtajien edustaja sekä hallituksen tarpeelliseksi katsoma määrä muita jäseniä.    
 
Suomen Partiolaiset vastaa partiolaisaloitteiden ja kannatusten keräämisen teknisestä toteutuksesta.   

2.2 Partioneuvoston vaalitoimikunta ja partiovaalit  

Partioneuvosto voi asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan järjestön sääntömääräisissä kokouksissa käytäviä 
vaaleja, jotka määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä 11 § ja 14 §. Partioneuvosto vahvistaa asettamansa 
vaalitoimikunnan tehtävänannon, joka on Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön liite.    
 
Partiovaaliviestinnästä vastaavat partion vapaaehtoiset, kuten vaalitoimikunnan jäsenet. Vaalitoimikunta ei aseta 
ehdokkaita valintajärjestykseen. Vaaleissa voi asettua ehdokkaaksi vielä sääntömääräisessä kokouksessa. Vaali-
toimikunta raportoi työskentelystään partioneuvostolle partioneuvoston työvaliokunnan nimeämän edustajan 
kautta.    
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3 Valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on kaksikielinen järjestö, joka ottaa toiminnassaan huomioon partion 
kaksikieliset tavoitteet.    
 
Suomen Partiolaiset ja Finlands Svenska Scouter rf ovat sopineet valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan 
järjestämisestä yhteistyösopimuksella. Valtakunnallinen ruotsinkielinen partiotoiminta perustuu myös partion 
peruskirjaan ja strategiaan. Suomen Partiolaisten ja Finlands Svenska Scouter rf:n johtajat vastaavat yhteistyöso-
pimuksesta ja arvioivat sen toteutumista säännöllisesti.   
 
Partioneuvoston syyskokous saa tiedoksi suunnitelman valtakunnallisesta ruotsinkielisestä toiminnasta vahvis-
taessaan Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelman. Partioneuvoston kevätkokous saa tiedoksi kertomuksen 
valtakunnallisesta ruotsinkielisestä toiminnasta vahvistaessaan Suomen Partiolaisten vuosikertomuksen.    
 
Finlands Svenska Scouter rf järjestää yhteistyösopimuksen mukaisesti partion valtakunnalliset ruotsinkieliset pal-
velut ja edustaa partiota suomenruotsalaisissa kulttuuriyhteisöissä. Finlands Svenska Scouter rf toimii Suomen 
Partiolaisten varsinaisena jäsenenä myös piirijärjestönä vastaten kaikista partiopiirille kuuluvista tehtävistä ja 
palveluista ruotsinkielisille partiolippukunnille.    
 
Suomen Partiolaisten tavoitteena on, että sen luottamustehtävissä toimii myös äidinkieleltään ruotsinkielisiä va-
paaehtoisia. Suomen Partiolaisten projektien toimeksiannoissa määritellään, kuinka projekti ja sen lopputulos 
palvelevat myös ruotsinkielisiä partiolippukuntia ja partiolaisia. 
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4 Suomen Partiolaisten henkilöstön johtaminen 
Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään henkilöstöjohtamiseen ja vahvaan henkilöhallinnon tukeen. Suomen Par-
tiolaisten henkilöstöjohtaminen perustuu järjestön henkilöstöpolitiikkaan, lakisääteisiin ohjelmiin ja dokument-
teihin sekä strategiaan. Henkilöstöjohtajana toimii toiminnanjohtaja, joka vastaa järjestön rekrytointiperiaat-
teista, palkkauksesta ja palkitsemisesta sekä työnantajamielikuvan kehittämisestä. Toiminnanjohtaja ja hallitus 
vahvistavat hallituksen ja henkilöstön toiminnan periaatteet vuosittain.    
 
Suomen Partiolaiset on Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry:n jäsen. Suomen Partiolaiset noudattaa henki-
löstöjohtamisessaan ja -politiikassaan Partiotyönantajien yhteisesti hyväksymiä sopimuksia ja periaatteita.     
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5 Suomen Partiolaisten vapaaehtoisten johtaminen  

5.1 Pestijärjestelmä 

Suomen Partiolaiset käyttää vapaaehtoistoiminnassaan pestijärjestelmää, jonka tarkoituksena on varmistaa va-
paaehtoisten osaaminen ja motivaatio toimia pesteissä eli vaatimuksiltaan erilaisissa luottamustehtävissä ja roo-
leissa.    
 
Suomen Partiolaisten pestijärjestelmä määritellään vapaaehtoistoiminnan linjauksissa. Hallituksella on oikeus 
päättää pesti kesken kauden, mikäli luottamushenkilö ei toimi pestattaessa sovittujen ja partion yhteisten peri-
aatteiden mukaisesti. Hallituksella on myös oikeus päättää luottamushenkilön käyttöoikeudet partion digitaalisiin 
palveluihin palveluiden käyttöehtojen perusteella.   

5.2 Pestin kesto 

Luottamushenkilö voi toimia samassa pestissä yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta. Pestin kesto määritellään 
pestattaessa. Suomen Partiolaisten säännöt 12 § ja 15 § määrittelevät hallituksen ja partioneuvoston jäsenten yh-
den toimikauden pituudeksi kaksi vuotta.     
 
Suomen Partiolaisten pysyvien pestien yksi toimikausi on kaksi vuotta, ellei pestattaessa sovita sitä lyhyemmästä 
kestosta. Projektipesti kestää enintään projektin keston tai kahden vuoden ajan. Jos luottamushenkilö valitaan 
pestiin ensimmäisen kerran kesken toimikauden, hän voi toimia samassa pestissä tämän jälkeen korkeintaan 
kolme täyttä kautta.   
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6 Jäsenkokous  
Jäsenkokous on Suomen Partiolaisten sääntömääräinen kokous, jonka koollekutsumistavat ja varsinaisten jäsen-
ten äänivaltaisuus määritellään järjestön säännöissä 9 § ja 10 §.    

6.1 Varsinainen jäsenkokous  

Varsinaisessa jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat määritellään järjestön säännöissä 11 §. Jäsenkokous päättää 
Finnjamboree-tapahtuman ja muiden yli 10 000 osallistujan tapahtumien tilaamisesta hallituksen esityksestä. 
Hallitus tekee esitykset partioneuvoston hyväksymän tapahtumasuunnitelman perusteella.  
 
Varsinaisella jäsenkokouksella tulee olla sekä suomen- että ruotsinkielinen pöytäkirjanpitäjä.   
  
Varsinainen jäsenkokous vahvistaa menettelytapansa. Jäsenkokouksen menettelytapasääntömalli on Suomen Par-
tiolaisten menettelytapasäännön liite.    
 
Varsinaisen jäsenkokouksen kutsu, esityslista ja sen liitteet lähetetään samanaikaisesti ja sähköpostitse. Jos se ei 
ole mahdollista jonkin yksittäisen asiakohdan osalta, varsinainen jäsenkokous voi silti käsitellä asian.    
 
Suomen Partiolaisten hallitus valmistelee varsinaisen jäsenkokouksen käytännön järjestelyineen, kuten etäosal-
listumisohjeineen. Hallitus tekee esitykset varsinaiselle jäsenkokoukselle ja esittelee ne jäsenkokouksessa.    

6.2 Ylimääräinen jäsenkokous   

Suomen Partiolaiset järjestää tarvittaessa ylimääräisen varsinaisen jäsenkokouksen tai ylimääräisen jäsenkokouk-
sen partioneuvoston täydentämiseksi loppukaudeksi.  
    
Ylimääräinen varsinainen jäsenkokous  
 
Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai partioneuvoston puheenjohtaja eroaa luottamustehtävästään 
kesken kaksivuotiskauden, hallitus kutsuu koolle ylimääräisen varsinaisen jäsenkokouksen. Jos kaksivuotiskautta 
on jäljellä enintään kuusi kuukautta, Suomen Partiolaiset ei pääsääntöisesti järjestä ylimääräistä varsinaista jä-
senkokousta, vaan tehtävistä vastataan sijaisjärjestelyin.   
 
Partioneuvoston puheenjohtajan tai jäsenen erottamisesta ja jäsenkokouksen koolle kutsumisesta määrätään 
säännöissä 9 §.  
 
Ylimääräinen varsinainen jäsenkokous voidaan kutsua koolle myös muuta erityistä ilmoitettua asiaa varten.   
 
Ylimääräinen jäsenkokous partioneuvoston täydentämiseksi  
 
Ylimääräinen jäsenkokous voidaan järjestää partioneuvoston täydentämiseksi, jos partioneuvoston jäsen tai vara-
jäsen eroaa henkilökohtaisesti luottamustehtävästään kesken partioneuvoston kaksivuotiskauden.    
 
Varsinaiset jäsenet eli A-jäsenet sopivat yhteisellä sopimuksella, että ylimääräiseen jäsenkokoukseen partioneu-
voston täydentämiseksi osallistuu vain yksi kokousedustaja, joka edustaa varsinaista jäsentä valtakirjalla.   
 
Ylimääräisen jäsenkokouksen partioneuvoston täydentämiseksi tulee olla päätöksissään yksimielinen.   
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7 Partioneuvosto   
Suomen Partiolaisten partioneuvosto on yhdistyslain tarkoittama valtuutettujen kokous. Partioneuvoston kokouk-
set ovat Suomen Partiolaisten sääntömääräisiä kokouksia, joiden koollekutsumistavat ja varsinaisten jäsenten eli 
A-jäsenten äänivaltaisuus määritellään yhdistyksen säännöissä 12 § ja 13 §.   
 
Partioneuvosto varmistaa, että Suomen Partiolaisten talouden ja toiminnan vuotuinen suunnittelu perustuu par-
tion voimassa olevaan strategiaan, pitkän ajan suunnitelmiin sekä partiota ohjaaviin periaatteisiin.   

7.1 Partioneuvoston tehtävät  

Partioneuvoston kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat määritellään järjestön säännöissä 14 §. Partioneu-
vosto päättää myös seuraavat asiat.    
 

- Partion linjaukset, jotka koskevat partioliikettä Suomessa ja sekä Suomen Partiolaisia että sen A-jäseniä 
yhdessä, esimerkiksi laadun vähimmäisvaatimukset partiolippukunnissa ja -piireissä   
 

- Partion yhteiset asiat, jotka edellyttävät A-jäsenten resursseja tai vaikuttavat niihin, esimerkiksi partio-
laisten adventtikalenterien tuottojen jakosuhde tai Partion Ystävät -rahaston varojen käyttämisen peri-
aatteet. 
 

- A-jäsenten toiminta-alueet   

 
- Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet ja ikäkausijako    

 
- Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset  

 
- Valtakunnallisten suurleirien ja -tapahtumien tavoitteet   

 
- Pitkän ajan tapahtumasuunnitelma   

 
- Suomen Partiolaisten talouden kannalta merkittävän omaisuuserän luovuttaminen   

 
- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän nuorisoalan järjestöjen yleisavustuksen jako-, käyttö- ja ar-

viointitapa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden, päätösten ja avustusten käyttöehtojen mukaisesti   

 
- Suomen Partiolaisten jäsenyydet muissa yhdistyksissä   

 
- Kansainvälisen vaikuttamisen päätavoitteet   

 
- Kansainvälisten valtuutettujen nimeäminen   

 
- Varsinaiselle jäsenkokoukselle annettavat lausunnot hallituksen strategiaesityksestä, peruskirjan muu-

tosesityksestä ja yhdistyksen sääntöjen muutosesityksestä 

7.2 Partioneuvoston kokoukset ja työskentely  

Suomen Partiolaisten hallitus valmistelee partioneuvoston kevät- ja syyskokouksen ja partioneuvoston ylimää-
räisen kokouksen käytännön järjestelyineen, kuten etäosallistumisohjeineen. Hallitus tekee esitykset partioneu-
voston kokoukselle ja esittelee ne kokouksessa.  
 
Partioneuvoston työvaliokunta valmistelee partioneuvoston kokousten menettely- ja työskentelytavat yhdessä 
hallituksen kanssa. Partioneuvoston kokousten menettelytapasääntömalli on Suomen Partiolaisten menettelyta-
pasäännön liite.    
 
Kun partioneuvosto kutsuu partioneuvoston kokouksen koolle, sen tulee kuulla hallitusta kokouksessa käsiteltä-
vien asioiden ja esitysten valmistelussa.    
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Partioneuvoston varsinaisella jäsenellä eli partioneuvoksella tai tämän ollessa estynyt varajäsenellä on äänioikeus 
partioneuvoston kokouksissa. Jos partioneuvos on estynyt, hän pyytää tilalleen yhden varajäsenen oman A-jä-
senensä partioneuvoston varajäsenistä.      
 
Suomen Partiolaisten hallituksella, toiminnanjohtajalla ja esihenkilöillä sekä Finlands Svenska Scouter rf:n toi-
minnanjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus partioneuvoston kokouksissa.    
 
Partioneuvosto voi antaa päätöksellään myös muille henkilöille puhe- ja läsnäolo-oikeuden partioneuvoston ko-
kouksissa määräajaksi.   
 
A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. 
Aloitteen tulee käsitellä asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai johon sen toivotaan antavan ratkaisunsa. 
Hallitus tekee aloitetta koskevan päätösesityksen. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä kuultuaan hallituksen 
esityksen. Aloite tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen 
partioneuvoston kokousta.    
 
A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenkysymyksen. Hallituksen vastaus merkitään tiedoksi partioneuvoston 
kokouksessa. Kysymys tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille yhtä (1) kuukautta 
ennen partioneuvoston kokousta.    
 
A-jäsenten aloitteet tai kysymykset eivät rajoita partioneuvosten oikeutta tuoda asioita käsiteltäviksi partioneu-
voston kokouksissa, tehdä asia-, muutos- tai päätösesityksiä tai muutoin käyttää heille kuuluvia oikeuksia yh-
distyslain tarkoittamina valtuutettuina. 
 
Partioneuvokset voivat tuoda asioita käsiteltäväksi partioneuvoston kokoukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta. 
 

7.3 Partioneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja työvaliokunta 

Partioneuvoston puheenjohtaja johtaa ja kehittää partioneuvoston työskentelyä. Partioneuvoston puheenjohtaja 
edustaa Suomen Partiolaisia hallituksen kanssa sovittavalla tavalla. Partioneuvoston puheenjohtaja vastaa, että 
hallitus ja partioneuvosto työskentelevät Suomen Partiolaisten sääntöjen ja menettelytapasäännön mukaisesti.    
 
Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu partioneuvoston kokousten sekä varsinaisten ja ylimääräisten jäsen-
kokousten valmisteluun hallituksen kanssa. Partioneuvoston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Suo-
men Partiolaisten hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa. Jos partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt, 
hänen sijaisenaan toimii jompikumpi partioneuvoston varapuheenjohtajista.    
 
Partioneuvosto valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan keskuudestaan partioneuvoston kaksivuo-
tiseksi toimikaudeksi järjestäytymiskokouksessaan.   
 
Kun partioneuvoston puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi johtamasta partioneuvoston kokousta, hänen sijai-
sensa on partioneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Jos ensimmäinen varapuheenjohtaja on estynyt, hä-
nen sijaisensa on partioneuvoston toinen varapuheenjohtaja.  
 
Jos puheenjohtaja on estynyt kokouksessa, jossa valitaan partioneuvoston varapuheenjohtajat, kokous valitsee 
sääntöjen perusteella tilapäisen puheenjohtajan, kunnes varapuheenjohtajat on valittu.  
 
Partioneuvoston työvaliokunnan muodostavat partioneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus ni-
meää työvaliokuntaan keskuudestaan joko puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajista. Partioneu-
vosto voi tarpeen mukaan täydentää työvaliokuntaa yhdellä tai kahdella muulla jäsenellä. Partioneuvoston työva-
liokunta valmistelee partioneuvoston lausunnot jäsenkokoukselle ja tarvittaessa muut vastaavat lausunnot. 

7.4 Partioneuvoston jäsenet  

A-jäsenten edellytetään valitsevan partioneuvoston jäsen- ja varajäsenehdokkaat avoimesti osaamisvaatimusten 
ja pestiedellytysten mukaisesti.    
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Partioneuvoston jäsenen tulee edistää luottamustehtävässään valtakunnallisen partiotoiminnan menestymistä ja 
partion strategisia tavoitteita. Partioneuvoston jäsen kehittää partiota toimimalla esimerkiksi Suomen Partiolais-
ten kehittämistyöryhmissä.      
 
Partioneuvoston jäsenen pestissä menestyminen edellyttää, että jäsen tuntee hyvin niin alueellisen kuin valta-
kunnallisenkin partiotoiminnan. Partioneuvoston jäsen vastaa osaltaan A-jäsenen ja partioneuvoston välisestä 
viestinnästä.   
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8 Hallitus  
Suomen Partiolaisten hallitus vastaa järjestön johtamisesta, kehittämisestä ja tehtävistä, jotka määritellään yh-
distyksen säännöissä 15 §.    

8.1 Hallituksen tehtävät  

Suomen Partiolaisten hallitus vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja projektien toteuttamisesta. Hallitus 
vastaa Suomen Partiolaisten jäsenmaksujen keräämisestä ja valvoo yhdistyksen etua sen omistamissa yhteisöissä.   
 
Hallitus päättää sääntömääräisten tehtäviensä lisäksi seuraavista asioista. 
 

- Toimintasuunnitelmamuutokset ja -poikkeamat   
 

- Varojen käyttö talousarvion mukaisesti   
 
- Yhden tai useamman valiokunnan vastuualueeseen kuuluvat asiat, jotka ovat sekä taloudellisesti että toi-

minnallisesti merkittäviä tai vaikuttavat partiotoimintaan laajasti   
 

- Partiolaisaloitteiden käsitteleminen  

 
- Järjestön ohjeet ja periaatteet sääntöjen ja menettelytapasäännön mukaisesti 

 
- Suomen Partiolaisten edustajat ja toimintaperiaatteet muissa yhdistyksissä, yhteisöissä ja verkostoissa   

 
- Projektien tavoitteet, kun niistä ei päätä partioneuvosto   

 
- Projektien toimeksiannot    
  
- Pysyvien ja hallituksen tarpeelliseksi katsomien ryhmien perustaminen ja niiden tehtävien määrittele-

minen    
 
Hallitus nimeää Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt ja vahvistaa voimassa olevan luottamushenkilöorgani-
saation partiota ohjaavien periaatteiden, kuten pestaajan rekrytointiohjeen mukaisesti.    
 
Hallitus tekee erillisen nimeämispäätöksen kokouksessaan, kun se nimeää valiokuntien puheenjohtajat, järjestöl-
listen projektien tai tapahtumien johtajat, projekti- ja ohjausryhmät tai julkaisujensa päätoimittajat.   
 
Hallitus vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien 
jäsenet kokouksissaan nimetessään uudet luottamushenkilöt ja merkitessään voimassa olevan luottamushenkilö-
luettelon tiedoksi pöytäkirjaansa. 

8.2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät  

Suomen Partiolaisten puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan tehtävät on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Puheenjohtaja jakaa tehtävät itselleen ja varapuheenjohtajilleen sekä tarvittaessa hallituksen muille jäsenille.    
 
Puheenjohtajat esittelevät työnjakonsa hallitukselle kahden vuoden toimikautensa aluksi. Puheenjohtajat tekevät 
joka vuosi suunnitelman, kuinka hallitus ja partioneuvosto johtavat järjestöä yhdessä.     
 
Hallituksen puheenjohtaja johtaa toiminnanjohtajan työtä tämän esihenkilönä. Puheenjohtaja vastaa Suomen Par-
tiolaisten avoimesta ja hyvästä hallinnosta.   
 
Kun hallituksen puheenjohtaja on estynyt esimerkiksi johtamasta hallituksen kokousta, sääntömääräisten ko-
kousten valmistelua tai niiden päätösten toimeenpanon arviointia, hänen sijaisensa on hallituksen ensimmäinen 
varapuheenjohtaja. Jos ensimmäinen varapuheenjohtaja on estynyt, hänen sijaisensa on hallituksen toinen vara-
puheenjohtaja.   
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Jos hallituksen puheenjohtaja on pysyvästi estynyt toimimaan tehtävissään, hallituksen ensimmäinen varapu-
heenjohtaja vastaa tehtävistä siihen asti, kun varsinainen jäsenkokous on valinnut uuden hallituksen puheenjoh-
tajan.   
 
Hallituksen puheenjohtajat vastaavat yhdessä seuraavien tehtävien kokonaisuudesta. 
 

- Partion strategian johtaminen eli strategian arvioinnin, valmistelun ja toteuttamisen johtaminen   
 

- Suomen Partiolaisten järjestötoiminnan ja sen kehittämisen johtaminen    

 
- Suomen Partiolaisten talouden ja toiminnan arviointi, johtaminen ja suunnittelu   

 
- Valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan toteuttamisen arviointi Suomen Partiolaisten ja Fin-

lands Svenska Scouter rf:n yhteistyösopimuksen perusteella    

 
- Hallituksen jäsenten johtaminen ja heidän pestikeskustelunsa    

 
- Partion jäsenmäärän ja -rakenteen arvioiminen ja kasvutoimenpiteiden kehittäminen   

 
- Partiolippukunnille annettavan tuen ja palveluiden koordinointi    

 
- Suomen Partiolaisten valiokuntien työskentelyn koordinointi    

 
- Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän ja -toiminnan kehittäminen   

 
- Partion brändin kehittäminen    

 
- Järjestösuhteiden luominen ja kehittäminen sekä yhdistyksen edustaminen    

 
- Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen jäsenen ja 

yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa    

 
- Kansainväliset suhteet yhteistyössä kansainvälisten valtuutettujen kanssa 

8.3 Hallituksen työvaliokunta 

Hallitus voi asettaa työvaliokunnan, joka valmistelee sekä hallituksen kokoukset että Suomen Partiolaisten sään-
tömääräiset kokoukset. Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toimin-
nanjohtaja. Partioneuvoston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen työvaliokunnan kokouk-
sissa.  Hallituksen puheenjohtaja on myös työvaliokunnan puheenjohtaja.    
 
Hallitus voi tarpeen mukaan täydentää työvaliokuntaa yhdellä tai kahdella muulla jäsenellä. Hallituksen työvalio-
kunta päättää hallituksen sille siirtämät päätösasiat. Hallitus päättää työvaliokunnan tehtävistä järjestäytyessään.    
 
Työvaliokunnan päätöspöytäkirja merkitään hallituksen pöytäkirjan liitteeksi. 

8.4 Hallituksen jäsenet  

Hallituksen jäsenet ovat yhdistyslain mukaisesti vastuussa koko yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta. Hallituk-
sen jäsenten ensisijainen tehtävä on edistää Suomen Partiolaisten etua.    
 
Hallituksen jäsenet vastaavat Suomen Partiolaisten toiminnanalojen johtamisesta sovitusti puheenjohtajien 
kanssa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on vastuu yhdestä toiminnanalasta. Hallituksen jäsen vastaa myös valio-
kuntansa toiminnan ja talouden johtamisesta.     
 
Suomen Partiolaisten toiminnanalat ovat  
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1. aluetoiminnanala   
2. kansainvälisten yhteyksien toiminnanala   
3. kasvatustoiminnanala   
4. digi- ja taloustoiminnanala  
5. vapaaehtoistuen toiminnanala   
6. viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala   
7. yhteiskuntasuhteiden toiminnanala 
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9 Valiokuntien tehtävät  
Suomen Partiolaisten valiokunnat vastaavat toiminnanalojensa toiminnan ja talouden suunnittelusta, toteutuk-
sesta, seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista.    
 
Valiokunta valmistelee hallitukselle käsiteltävät asiat päätösesityksineen ja huolehtii sekä päätösten toteuttami-
sesta että päätösviestinnästä erityisesti toiminnanalallaan sekä partion viestintäpalveluissa ja digitaalisessa työ-
ympäristössä, kuten Office 365.   
 
Valiokunta ottaa toiminnassaan huomioon partion kaksikieliset tavoitteet sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspe-
riaatteet. Valiokunta tukee niin Suomen Partiolaisia, A-jäseniä kuin soveltuvin osin partiolippukuntiakin toimin-
nallaan.    
 
Valiokuntien jäsenmäärä voi vaihdella tilanteen mukaan. Valiokunnan puheenjohtaja vastaa valiokunnan jäsenten 
rekrytoinnista. Valiokuntien jäsenten pestauksessa on kiinnitettävä huomiota kunkin pestin osaamisvaatimuksiin, 
pestiedellytyksiin ja toiminnan jatkuvuuteen.    
 
Valiokunnat voivat tarvittaessa perustaa projektiryhmiä tehtäviensä toteuttamiseksi. 

9.1 Aluevaliokunta 

Aluevaliokunta vastaa Suomen Partiolaisten alue- ja moninaisuustyöstä, joka luo hyvän lippukuntatoiminnan val-
takunnalliset edellytykset. Aluevaliokunta tukee A-jäsenten aluetyötä ja välittää partiolippukuntien palautteen 
Suomen Partiolaisille.   
 
Aluevaliokunta edistää partion kasvua ja partioharrastuksen saavutettavuutta. Valiokunta auttaa A-jäseniä par-
tiolippukuntien lähituessa ja partiolippukuntien perustamisessa. Valiokunta jakaa myös partiotoiminnan hyviä 
käytäntöjä valtakunnallisesti.   

9.2 Kansainvälisten yhteyksien valiokunta 

Kansainvälisten yhteyksien valiokunta vastaa Suomen Partiolaisten maailmanjärjestösuhteista ja -vaikuttami-
sesta. Valiokunta vastaa myös suhteista muiden maiden partiojärjestöihin hallituksen ohjeiden ja periaatteiden 
sekä partioneuvoston hyväksymien linjausten mukaisesti.    
 
Kansainvälisten yhteyksien valiokunta edistää kansainvälisen partioliikkeen tavoitteita Suomessa. Se myös osal-
listuu näiden linjausten valmisteluun ja hyväksymiseen. Kansainvälisten yhteyksien valiokunta varmistaa muiden 
Suomen Partiolaisten toiminnanalojen kanssa, että kansainväliset mahdollisuudet ja palvelut hyödynnetään par-
tiossa mahdollisimman laajasti. Valiokunta huolehtii, että partiolippukunnat ja A-jäsenet saavat kansainvälisyy-
teen ja kansainväliseen toimintaan liittyvää tukea.    
 
Kansainvälisten yhteyksien valiokunta vastaa järjestön kehitysyhteistyöprojekteista ja kansainvälisten leirimat-
kojen järjestämisestä.    
 
Suomen Partiolaisten kansainväliset valtuutetut toimivat maailmanjärjestöjen yhteyshenkilöinä Suomessa. Inter-
national Commissioner -järjestelmä on kansainvälinen ja perustuu partion maailmanjärjestöjen (World Organi-
zation of the Scout Movement WOSM ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS) päätöksiin.   
 
Kansainväliset valtuutetut seuraavat, että Suomen Partiolaisten toiminta on maailmanjärjestöjen peruskirjojen ja 
jäsenyysvaatimusten mukaista.    
 
Kansainvälisillä valtuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Suomen Partiolaisten sääntömääräisissä kokouksissa 
tehtäviensä hoitamiseksi. Toinen valtuutetuista kuuluu Suomen Partiolaisten hallitukseen.    

9.3 Kasvatusvaliokunta 

Kasvatusvaliokunta vastaa käytössä olevan partio-ohjelman laadusta ja partio-ohjelman kehittämisestä. Valio-
kunta varmistaa, että partio-ohjelmaa toteutetaan monipuolisesti eri puolilla Suomea.     
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Kasvatusvaliokunta huolehtii, että partiokasvatus kuvataan ymmärrettävästi. Kasvatusvaliokunta tukee A-jäseniä 
partiolippukunnissa tapahtuvan partiokasvatuksen toteuttamisessa ja vastaa myös globaalikasvatuksesta.  
 
Kasvatusvaliokunta vastaa Suomen Partiolaisten kohderyhmäikäisten tapahtumista ja niiden kehittämisestä.   

9.4 Digi- ja talousvaliokunta 

Digi- ja talousvaliokunta vastaa järjestön digitaalisten palveluiden kehityksestä, tietohallinnosta, tiedolla johta-
misen edellytysten kehittämisestä sekä taloudellisesta turvallisuudesta.   
 
Valiokunta vastaa järjestön tietohallinnosta eli tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden kokonaisuudesta ja 
kehittämisestä. Valiokunta kehittää digitaalisia palveluita toiminnanalojen substanssiosaamista vahvasti hyödyn-
täen.   
 
Valiokunta vastaa tiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä tuottaa tarpeellista tietoa järjestön toiminnan ja 
päätöksenteon tueksi. Valiokunta kehittää taloudenhoitoa, varainhankintaa ja riskienhallintaa sekä järjestössä että 
projekteissa. Valiokunta tukee lippukuntien ja A-jäsenten taloudenpitoa materiaalein ja koulutuksin. Valiokunta 
vastaa myös jäsenyyden kehittämisestä 

9.5 Vapaaehtoistuen valiokunta 

Vapaaehtoistuen valiokunta vastaa Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten vapaaehtoisten tukemisesta, partion tur-
vallisuusjohtamisesta ja monialaisesta yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa.    
 
Vapaaehtoistuen valiokunta vastaa partion koulutus- ja pestijärjestelmästä ja johtamiskäsityksestä sekä näiden 
kehittämisestä.    
 
Vapaaehtoistuen valiokunta kehittää aikuisrekrytointia ja vapaaehtoistoiminnan muotoja niin paikallisesti, alu-
eellisesti kuin valtakunnallisestikin. Valiokunta järjestää koulutuksia ja vastaa ylimmän partiojohtajakoulutuksen 
järjestämisestä. 

9.6 Viestintä- ja markkinointivaliokunta 

Viestintä- ja markkinointivaliokunta vastaa partion sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, markkinoinnista ja jä-
senhankinnasta sekä näiden kehittämisestä. Viestintä- ja markkinointivaliokunta tukee muita Suomen Partiolais-
ten toiminnanaloja, projekteja ja jäsenhankintaa viestinnällisesti.    

9.7 Yhteiskuntasuhteiden valiokunta 

Yhteiskuntasuhteiden valiokunta valmistelee Suomen Partiolaisten yhteiskunnalliset linjaukset ja lausunnot. Yh-
teiskuntasuhteiden valiokunta osallistuu viestintä- ja markkinointivaliokunnan kanssa yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun Suomen Partiolaisten asiantuntijuuden perusteella.    
 
Yhteiskuntasuhteiden valiokunta vastaa Suomen Partiolaisten edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä sekä vaalivai-
kuttamisesta. Valiokunta tukee sekä alueellista että paikallista kumppanuus- ja yhteiskuntasuhdetoimintaa. Va-
liokunta vastaa myös kestävästä kehityksestä ja sen koordinoinnista Suomen Partiolaisissa.   
 
Yhteiskuntasuhteiden valiokunta koordinoi muissa järjestöissä, verkostoissa ja julkisissa tehtävissä toimivien par-
tiovaikuttajien toimintaa ja järjestöyhteistyötä. Valiokunta vastaa myös partioparlamentaarikoiden, yhteiskunnal-
listen toimijoiden ja partion merkittävien kumppaneiden, kuten Suomen evankelisluterilaisen kirkon, kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä. 

9.8 Laajennetut valiokunnat  

Aluevaliokunta, kasvatusvaliokunta, vapaaehtoistuen valiokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta sekä yh-
teiskuntasuhteiden valiokunta ovat Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten yhteneviä toiminnanaloja. Ne ja kansain-
välisten yhteyksien valiokunta järjestävät laajennettujen valiokuntien tapaamisia.   
 
Laajennettu valiokunta valmistelee, keskustelee ja sopii toiminnanalan sisäisistä toiminnan ja talouden tavoit-
teista, jotka ovat yhteisiä Suomen Partiolaisille ja A-jäsenille.     
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Kukin A-jäsen nimeää laajennettuun valiokuntaan yhden tai useamman edustajan. On hyvä, että yksi edustajista 
on joko A-jäsenen hallituksen jäsen tai toiminnanalan johtaja.   
 
Suomen Partiolaisten valiokunta ja sen puheenjohtaja valmistelevat laajennetun valiokunnan tapaamiset. Puheen-
johtaja ja valiokunta vastaavat laajennetun valiokunnan työskentelyn tulosten toteuttamisesta toiminnanalalla ja 
viestinnästä partion viestintäpalveluissa ja digitaalisessa työympäristössä, kuten Office 365. A-jäsenet tekevät 
tarvittaessa esityksiä valiokunnille.    
 
Laajennettu valiokunta vastaa seuraavista tehtävistä. 
 

- Laajennettu valiokunta työskentelee toiminnanalaansa koskevissa ja partion strategian kannalta keskeisissä 
asioissa, jotka edellyttävät Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten yhteistyötä.    
 

- Laajennettu valiokunta keskustelee ja valmistelee asioita, jotka edellyttävät sekä Suomen Partiolaisten että 
A-jäsenten resursseja tai vaikuttavat toimintaan ja talouteen valtakunnallisesti.    
 

- Laajennettu valiokunta edistää Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten toiminnan ja talouden yhteistä suunnit-
telua.    
 

- Laajennettu valiokunta varmistaa Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten tiedon ja osaamisen jakamisen. 
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Liite 1: Jäsenkokouksen menettelytavat  
Jäsenkokous on Suomen Partiolaisten sääntömääräinen kokous, jonka koollekutsumistavat, varsinaisten jäsenten 
äänivaltaisuus ja käsiteltävät asiat määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä 9 § - 11 §.    
 
Kukin varsinainen jäsenkokous vahvistaa kokouksessa noudatettavat menettelytavat. Menettelytavat ovat seuraa-
vat, ellei hallitus esitä toisin varsinaiselle jäsenkokoukselle.    
 

1. Kaikilla henkilöillä, joilla on partionjohtajan valtakirja ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, on varsi-
naisessa jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus on vain varsinaisten jäsenten valtakir-
jalla valtuuttamilla kokousedustajilla.  

 
2. Varaedustaja saa tarvittaessa toimia kokousedustajana, mikäli hänet on merkitty valtakirjaan.  

 
3. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla, ja puheenjohtaja myöntää ne pyytämisjärjestyksessä. Puheen-

vuoron käyttäjä ilmoittaa puheenvuoronsa aluksi nimensä ja edustamansa varsinaisen jäsenen nimen tai 
muun yhteisön, jos hän edustaa sellaista kokouksessa.  

 
4. Asian käsittelyn perustana ovat aina hallituksen esitykset.  

 
5. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aikana ei tehdä muutos- tai lisäysesityksiä. Asioista kes-

kustellaan yksityiskohtaisesti yleiskeskustelun jälkeen, jolloin muutos- ja lisäysesitykset tehdään kirjal-
lisesti.  

 
6. Varsinaisessa jäsenkokouksessa äänestetään ainoastaan kannatetuista esityksistä. Äänioikeutetun ko-

kousedustajan tulee kannattaa esitystä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa.  
 

7. Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäysesityksiä, päätökseksi tulee hallituksen esitys. 
Jos asiasta äänestetään, päätökseksi tulee se esitys, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänestäneistä 
äänioikeutetuista kokousedustajista. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.  
 

8. Päätöksen tekemisen jälkeen ennen seuraavaan asiakohtaan siirtymistä äänioikeutettu kokousedustaja 
voi esittää jäsenkokoukselle hyväksyttäväksi ponsialoitetta. Toisen äänioikeutetun kokousedustajan tulee 
kannattaa esitystä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. Hallitukselle osoitettavan ponnen (toi-
menpidealoitteen) tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja se ei saa olla ristiriidassa jäsenkokouksen 
tekemän päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä.  

 
9. Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa.  

 
10. Hallituksen puheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vas-

takkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa 
ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten 
ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  

 
11. Hallituksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan suhteellisena vaalina siten, että kukin äänestää 

kahta ehdokasta, joista ensimmäinen saa yhden äänen ja toinen saa ½ ääntä. Vaalissa on äänestettävä 
kahta ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan. Eniten ääniä saanut ehdokas toimii en-
simmäisenä varapuheenjohtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas toimii toisena varapuheenjoh-
tajana. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  

 
12. Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enin-

tään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia ehdokkaita. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat tulevat vali-
tuiksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.  

 
13. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, kun vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Hen-

kilövaalit suoritetaan aina suljetuin lipuin.  
 

mailto:info@partio.fi


Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö  

 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

14. Varsinainen jäsenkokous voi asettaa toimikuntia kokouksen aikana tehtyjen esitysten valmistelemiseksi 
ennen kuin niistä äänestetään ja päätetään. Toimikunnille annetaan kaikki käytettävissä oleva tieto asi-
asta ja mahdolliset muutosesitykset kirjallisesti. 
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Liite 2: Partioneuvoston menettelytavat  
Partioneuvoston kokous on Suomen Partiolaisten sääntömääräinen kokous, jonka koollekutsumistavat, varsinais-
ten jäsenten äänivaltaisuus ja käsiteltävät asiat määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä 12 § - 14 §.    
 
Kukin partioneuvoston kokous vahvistaa kokouksessa noudatettavat menettelytavat. Menettelytavat ovat seuraa-
vat, ellei hallitus esitä toisin partioneuvostolle.    
 

1. Jokaisella partioneuvoston jäsenellä ja partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi (1) ääni partioneuvoston 
kokouksissa   

 
2. Varsinaisen jäsenen (partioneuvoksen) ollessa estynyt äänivalta on hänen varajäsenellään.  

 
3. Partioneuvosto myöntää partioneuvoston varajäsenille, hallituksen jäsenille ja hallituksen tarpeellisiksi 

katsomille henkilöille puhe- ja läsnäolo-oikeuden partioneuvoston kokouksessa.  
 

4. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla, ja puheenjohtaja myöntää ne pyytämisjärjestyksessä. Puheen-
johtaja voi myöntää keskustelun edistämiseksi lyhyitä repliikkipuheenvuoroja, jotka ohittavat puheen-
vuorojärjestyksen.  

 
5. Asian käsittelyn perustana ovat hallituksen esitykset.  

 
6. Partioneuvosto äänestää ainoastaan kannatetuista esityksistä. Äänivaltaisen edustajan tulee kannattaa 

esitystä pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa.  
 

7. Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäysesityksiä, päätökseksi tulee hallituksen esitys. 
Jos asiasta äänestetään, päätökseksi tulee se esitys, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänivaltaisista 
edustajista. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 
kannattavansa. Pöytäämisesitykset käsitellään välittömästi ja ennen muita esityksiä. 

 
8. Päätöksen tekemisen jälkeen ennen seuraavaan asiakohtaan siirtymistä äänivaltainen edustaja voi esittää 

kokoukselle hyväksyttäväksi ponsialoitetta. Toisen äänioikeutetun edustajan tulee kannattaa esitystä 
pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. Hallitukselle osoitettavan ponnen (toimenpidealoitteen) tu-
lee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja se ei saa olla ristiriidassa kokouksen tekemän päätöksen kanssa 
eikä muuttaa tai laajentaa sitä.  

 
9. Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa.  

 
10. Hallituksen jäsenen vaalissa kuhunkin tehtävään ehdolle asetetut ehdokkaat asetetaan vastakkain ensim-

mäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä 
äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.  

 
11. Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enin-

tään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Äänten mennessä 
tasan vaali ratkaistaan arvalla.  

 
12. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään yksi (1) äänivaltainen edustaja sitä pyytää. Hen-

kilövaalit suoritetaan aina suljetuin lipuin.  
 

13. Partioneuvoston kokouksiin voi osallistua sääntöjen perusteella etänä. Kutsuessaan partioneuvoston ko-
kouksen koolle hallitus päättää, voiko kokoukseen osallistua etänä. Etäosallistumisohjeet lisätään ko-
kouskutsuun. 
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Liite 3: Vaalitoimikunnan tehtävänanto  
Seuraavassa on vaalitoimikunnan tehtävänantomalli. 
 

1. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen varapu-
heenjohtajiksi ja partioneuvoston puheenjohtajaksi varsinaisessa jäsenkokouksessa käytävään vaaliin.  

 
2. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat aluetyöstä, kansainvälisistä yhteyksistä, kasvatuksesta, digistä ja talou-

desta, vapaaehtoistuesta, viestinnästä ja markkinoinnista sekä yhteiskuntasuhteista vastaaviksi hallituk-
sen jäseniksi. Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat myös kansainvälisiksi valtuutetuiksi. Vaalit käydään par-
tioneuvoston syyskokouksessa.  

 
3. Vaalitoimikunta vastaa Suomen Partiolaisten ja sen varsinaisten jäsenten koordinoimista vaalitilaisuuk-

sista, kuten vaalitenteistä. Vaalitoimikunta järjestää sopivaksi katsomansa määrän vaalitilaisuuksia, 
joissa se hyödyntää kohderyhmäikäisten, partioneuvoston ja varsinaisten jäsenten palautetta ja pyyntöjä 
keskustelunaiheiksi. Suomen Partiolaiset maksaa ehdokkaiden matkakulut vain vaalitoimikunnan järjes-
tämiin virallisiin vaalitentteihin. Vaalitentit striimataan.  

 
4. Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen.  

 
5. Vaalitoimikunta aktivoi partioneuvoston jäseniä ja A-jäseniä ehdokkaiden etsintään. Vaalitoimikunta 

vastaanottaa ehdotukset.  
 

6. Vaalitoimikunta viestii vaaleista sosiaalisessa mediassa ja partion nettisivuilla – mahdollisuuksien mu-
kaan myös kaksikielisesti suomeksi ja ruotsiksi. Partiovaaliviestinnässä otetaan huomioon kohderyh-
mäikäiset samoajat ja vaeltajat sekä partiokasvatus.  

 
7. Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille loppuraportin partioneuvoston syysko-

kouksessa, johon vaalitoimikunnan työ päättyy.  
 

8. Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi.  
 

9. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy yhtä (1) viikkoa ennen varsinaista jäsenkokousta ja yhtä 
(1) viikkoa ennen partioneuvoston syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi työnsä partioneuvostolle säh-
köisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouk-
sessa.  

 
10. Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen Suomen Partiolaisten sääntöjen mukaan asettua ehdolle 

myös vielä jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa. 
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Liite 4: Partiota ohjaavien dokumenttien nimeäminen   
Kaikki partiota ohjaavat dokumentit on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit osana 
avointa hallintoa. Niiden soveltamis- ja tulkintajärjestys määritellään tarvittaessa dokumenteissa. Osa dokumen-
teista julkaistaan muualla niiden luonteen perusteella.  
 
Menettelytapasäännön liitteenä on partiota ohjaavien dokumenttien nimeämisohje, jonka tarkoituksena on hel-
pottaa dokumenttien yhdenmukaista nimeämistä. Tätä nimeämisohjetta sovelletaan toistaiseksi ja se täydentää 
muualla säännöissä ja menettelytapasäännössä määriteltyjä päätöksentekorooleja ja -vastuita.    
 

Dokumentin 
luonne 

Hallitus (tai sen 
alainen ryhmä) 

Partioneuvosto Jäsenkokous Muu 

Linjaava Periaatteet, kan-
nanotto, lausunto 

Linjaukset  Strategia, julki-
lausuma 

Ohjelma 

Suunnitteleva Tavoitteet, ala-
strategiat 

Suunnitelma, ta-
voitteet 

  

Ohjaava Malli, ohje, opas, 
käytäntö 

 Peruskirja   

Normittava  Vaatimukset, 
menettelytavat  

Säännöt   

Hankkiva Toimeksianto     
Sopiva     Sopimukset  
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LIITE 5: Partiota ohjaavien dokumenttien perus- ja metatiedot  
Menettelytapasäännön liitteenä on partiota ohjaavien dokumenttien etusivuohje, jonka tarkoituksena on varmis-
taa, että dokumenteista löytyvät yhteiset perus- ja metatiedot. Jokaisessa dokumentissa on oltava etusivu, josta 
ilmenee otsikko, sisällys ja tunnuslaatikko, jossa on seuraavat tiedot  
 
Versio   Esimerkiksi 1.0 tai 2.0  
 
Hyväksyntä   Päivämäärä   
 
Omistaja   Esimerkiksi valiokunta, jolla on päivitysvastuu  
 
Päivityssykli   Esimerkiksi joka toinen vuosi   
 
Päivitysajankohta  Esimerkiksi vuosiluku 
 
Työryhmä   Työryhmän jäsenten etu- ja sukunimet tai ryhmän nimi  
 
Huomaa merkitä myös, mikäli dokumentti on tarkistettu muutoksitta.  
 
Jokaisessa dokumentissa on myös oltava versiohistoriataulukko.  
 

Versio Päiväys Päätöksentekijä Muutos 
1.0 xx.xx.xxxx   
2.0 xx.xx.xxxx   
3.0 xx.xx.xxxx   
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