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ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSEKSI PIIRIN 
KOKOUKSELLE 2013 
 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n hallitus on 19.9.2013 kokouksessaan VI/2013 päättänyt esittää 
sääntömuutosta sääntöjen § 7 Piirin hallitus ja sen tehtävät. Sääntömuutos liittyy koko piirin 
johtamisen kehittämiseen. Muutosesitys ei saanut vuosi sitten riittävän suurta (2/3) enemmistöä 
piirinkokouksen äänistä, vaikka saikin yksinkertaisen enemmistön. Muutoksen kehittämistarpeita on 
käsitelty erityisesti piirineuvostossa vuonna 2012, mutta muutosta ei ole viety loppuun. Tämän vuoksi 
piirihallitus tuo esityksen uudestaan käsittelyyn, tietäen että menettelytapaa on kritisoitu.  
 
Prosessia ja johtamisen kehittämisen suositukset on käyty aikanaan vuonna 2012 läpi piirineuvoston 
kokouksissa, eli niillä on selkeä perusta. 

“Ehdotuksen tausta ja valmistelu (piirineuvosto IIb/2012) 

Piirineuvosto on käsitellyt piirin johtamisen kehittämistä vuosien 2009-2010 ja 2011 toiminnan 
arvioinnin yhteydessä. Piirineuvosto käsitteli piirihallituksen valitsemistapaa syyskokouksessaan 2011 
ja totesi, että sitä pitää kehittää nykyisestä. 

 
Piirin johtamisen kehittämistä on käsitelty kevään 2012 aikana piirin puheenjohtajakokouksessa, 
piirihallituksessa ja piirineuvoston työvaliokunnassa. Piirin johtamisen kehittäminen liittyy myös 
vuosien 2013-2014 toiminnan suunnittelutyöhön, jonka osana piiriihallitus ja ryhmät ovat miettineet 
uusia tapoja järjestää piirin toiminta lippukuntalähtöisesti, lisätän toiminnanalojen yhteistä tekemistä. 
Piirineuvoston työvaliokunta on käsitellyt näiden eri pohdintojen tuloksia ja esittää suosituksensa 
piirineuvostolle ja piirihallitukselle. Suositukset edellyttävät tarkempia erillisiä päätöksiä 
piirineuvostolta ja piirineuvostolta muutosten käytännölliseksi ja yhdistystekniseksi toteuttamiseksi.” 

Piirineuvoston suositukset (IIb/2012) 

“Suositus 1: Piirihallitus valitaan yhtenä tiiminä, siten, että vaalitoimikunta tekee piirineuvostolle 
esityksen hallitukseen valittavista jäsenistä kuultuaan piirinjohtajaksi valittua henkilöä. Vastuu 
ehdokkaiden rekrytoimisesta olisi piirinjohtajaksi valitulla henkilöllä. Jos piirineuvoston kokouksessa 
ehdotetaan muita ehdokkaita valittavaksi hallitukseen, suoritetaan äänestys käyttäen listavaalia. 
Jatkovalmistelussa selvitetään, soveltuuko piirihallituksen valintaan käytettäväksi paremmin 
suhteellinen vaalitapa vai enemmistövaali. Hallituksen valintatapa voidaan muuttaa piirineuvoston 
hyväksymää vaalitoimikunnan ohjesääntöä muuttamalla, josta piirineuvoston työvaliokunta laatii 
ehdotuksen piirineuvoston kokoukseen III/2012. 
 
Suositus 2:  Piirihallitukseen valitaan kaikki jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tämä tarkoittaa piirin 
sääntöihin nykyisin kirjatusta erovuoroisuusjärjestelmästä luopumista. Piirihallituksen tulisi tehdä tätä 
muutosta tarkoittava sääntömuutosehdotus piirin kokoukselle.” 
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MUUTOSESITYKSET 
Muutoskohdista on kaksi vaihtoehtoa: ensimmäinen on piirihallituksen esitys piirinkokoukselle ja 
toinen partiojohtaja Arttu Piipposen tekemä. Mikäli piirihallituksen esittämä ensisijainen vaihtoehto ei 
toteudu, esittää piirihallitus että Piipposen esitys toteutetaan, sillä se on ns. tekninen päivitys 
hallituksen koon kasvettua. Muutoin sääntöihin jää epäloogisuus piirin kokouksen 2012 jäljiltä. 
 
 
VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT: 
 
7. Piirin hallitus ja sen tehtävät  
 
Hallituksen kokoonpano  
Piirin hallituksen muodostavat hallituksen 
puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, ja 
varapuheenjohtaja, joka toimii piirin 
varajohtajana, sekä vähintään viisi ja enintään 
kymmenen muuta jäsentä.  
 
 
Hallituksen valinta  
Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja valitaan piirin 
varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan 
piirineuvoston syyskokouksessa kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on 
joka toinen vuosi kahdesta neljään hallituksen 
jäsentä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimikausi  
Hallituksen jäsenet voivat olla tehtävässään 
yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta.  
 
Hallituksen päätösvaltaisuus  
Hallitus on päätösvaltainen, jos piirinjohtajan 
tai varajohtajan lisäksi vähintään puolet 
hallituksen muista jäsenistä on paikalla.  
Piirineuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus hallituksen kokouksissa. 

ESITETTY UUSI MUOTOILU: 
 
7. Piirin hallitus ja sen tehtävät  
 
 
 
 
 
 
 
 
VAIHTOEHTO 1 – Piirihallituksen esitys: 
Hallituksen valinta  
Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja valitaan piirin 
varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan 
piirineuvoston syyskokouksessa kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on 
joka toinen vuosi kahdesta neljään hallituksen 
jäsentä.  
 
VAIHTOEHTO 2 – Arttu Piipposen esitys: 
Hallituksen valinta  
Hallituksen muut jäsenet valitaan 
piirineuvoston syyskokouksessa kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on 
joka toinen vuosi kahdesta viiteen hallituksen 
jäsentä.  
 
 
Toimikausi  
Hallituksen jäsenet voivat olla tehtävässään 
yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta.  
 
Hallituksen päätösvaltaisuus  
Hallitus on päätösvaltainen, jos piirinjohtajan 
tai varajohtajan lisäksi vähintään puolet 
hallituksen muista jäsenistä on paikalla.  
Piirineuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus hallituksen kokouksissa. 


