
Piirin työntekijän mahdollinen siirtäminen keskusjärjestön työntekijäksi 
 
Taustaa: 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on tarjonneet viime vuosina kaikille piireille 
mahdollisuutta siirtää työntekijänsä keskusjärjestön työntekijöiksi. Tällöin piirit maksavat 
keskusjärjestölle työntekijäpalveluista, ja piirin työntekijään liittyvät vastuut ja lakisääteiset 
työnantajavelvoitteet siirtyvät keskusjärjestön vastuulle. Lisäksi tarjottu ratkaisu sisältää 
esimiestyön, työntekijän koulutuksen ja ajantasaiset työvälineet sekä ICT-ratkaisut.  
 
Ratkaisu maksaa vuositasolla piirille noin 5300 euroa nykyistä enemmän. Tästä summasta osa on 
täysin uusia kustannuksia, osa nykyisten toimintojen laajentumisesta syntyviä kustannuksia. 
 
Järvi-Suomen Partiolaiset ry, Kymenlaakson Partiopiiri ry sekä Uudenmaan Partiopiiri ry ovat jo 
siirtyneet tähän ratkaisuun. Kaikissa piireistä asiasta on keskusteltu ja todennäköisesti osa piireistä 
tulee siirtymään tarjottuun ratkaisuun lähivuosina. 
 
Yhdistystoimintaan kohdistuu vuosi vuodelta yhä suurempia vaatimuksia varsinkin talouteen, 
hallintoon ja kokonaisvaltaisesti yhdistystoimintaan liittyen (viestintä, toiminta ja tapahtumat, 
turvallisuus) jäsenten, lasten ja nuorten huoltajien sekä erilaisten sidosryhmien toimesta. 
Toiminnan tulee olla ammattimaisesti toteutettua. 
 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirihallitus esittää syyskokoukselle piirin työntekijän siirtoa 
keskusjärjestön työntekijäksi.  
 
Piirin näkökulmasta tarjottu ratkaisu: 

• Takaa piiritoimiston palveluiden, hallinnon, maksuliikenteen ja määräaikoihin sidottujen 
asioiden toteutumisen lomien aikana ja poikkeustilanteissa (esim. työntekijän pitkä 
sairasloma).  

• Vapauttaa vapaaehtoisresursseja ”oikeaan” partiotoimintaan, sen suunnitteluun ja 
johtamiseen.  

• Poistaa ennakoimattomia kuluja mm. ICT-ratkaisuiden ja työterveyden osalta. 

• Parantaa työntekijän asemaa ja työhyvinvointia sekä tuo työntekijän osaksi noin 60 hengen 
työyhteisöä. 

• Lisää piirin näkökulmasta työyhteisön moniammatillisen osaamisen joustavaa käyttöä 
asioiden valmistelussa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa. 

• Mahdollistaa piirin työntekijän työajan joustavan käytön muiden piirien ja keskusjärjestön 
kanssa. 

 
Huomioita päätöksenteon tueksi: 

• Tarjotun ratkaisun myötä piirin asema tai päätösvalta muutoin omista asioistaan ei muutu. 

• Mikäli ratkaisuun siirrytään, siitä voidaan tarvittaessa irtautua piirihallituksen päätöksellä. 

• 5300 euroa perustuu osittain tarkkoihin lukuihin, osittain arvioihin. Varovaisuusperiaatetta 
noudattaen kustannuksia on pyritty arvioimaan yläkanttiin. 

• Kustannukset varmasti kasvavat vuosien saatossa, kuten tälläkin hetkellä yleisen 
hintatason kehityksen myötä. 

• Asiassa tulee huomioida piirin jäsenkehitys ja talous pitkällä aikavälillä. Ikäluokat ovat 
pienentyneet Etelä-Karjalassa noin kolmanneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. 



Tämän vaikutuksia jäsenmäärään ja jäsenmaksutuloihin pitkällä aikavälillä on vielä vaikea 
arvioida tarkasti. 

• Mikäli esitettyyn ratkaisuun siirrytään, tulee tulevina vuosina pystyä turvaamaan riittävä 
tulopohja lisääntyneiden kustannusten kattamiseksi. Vaihtoehtoja tähän ovat 
varainhankinnan lisääminen, jäsenmaksujen korottaminen tai työntekijän työajan 
leikkaaminen. Mikään näistä yksin ei todennäköisesti ole järkevä tai realistinen ratkaisu. 
Pikemminkin kaikkien muodostama kokonaisuus. Piirin varallisuudesta luopumista emme 
näe kestävänä ratkaisuna. 

 
Syntyvien kustannusten erittelyä: 
 

• Huom. työterveyshuollon, laitteiden ja ICT-palveluiden täsmällinen vertailu eri vuosien 
välillä on erittäin vaikeaa suuren vaihtelun ja erilaisten ostopalveluiden sekä 
laitehankintojen takia.  

• Työntekijän palkkakustannukset eivät kasva nykyisestä. 
 

• Muut henkilöstökulut 
o Työterveyshuolto (nykyisin noin 500-1500 €/v. Esitetyssä mallissa aina 480 €/v) 
o Työkykyvakuutus (uusi kulu: 360 €/v) 
o Vapaaehtoiset vakuutukset (uusi kulu: 120 €/v) 
o Työhyvinvointi (TYKY-päivien osalta uusi kulu: noin 350 €/v) 
o Matkakulut (kasvua nykyiseen tilanteeseen noin 800 €/v sisältäen 

luottamushenkilöiden matkakulut) 
o Työntekijän koulutus (uusia kuluja noin 200 €/v) 

• Esimiestyö* 
o Uusi kulu: 3840 €/v 

• Toimiston työvälineet (tietokoneet ja puhelin) ja ICT-palvelut 
o Vertailua vaikeuttavat laitehankintojen epätasaisen jakautuminen eri vuosille sekä 

ICT-palveluiden erilaiset toteutusratkaisut eri vuosina (vapaaehtoinen tekee 
ilmaiseksi, vapaaehtoinen laskuttaa työstä ja matkoista, hankitaan yrityksiltä) 

o Vaihteluväli em. laitehankinnoissa ja ICT-palveluissa on vuosittain ollut 1000-3200 
€/v riippuen laitehankintavuodesta.  

o Esitetyssä ratkaisussa laitteet sekä ICT-palvelut maksavat 2804 €/v  
 
*Esimiestyö pitää sisällään mm. 

• lainsäädäntöön ja työsuhteeseen liittyvä asiat 
o työsopimus- ja työehtosopimusasiat 
o työsuojelu ja työturvallisuus 
o työterveyshuolto 
o vakuutukset 
o työajanseuranta, saldokertymät, vuosilomat 
o tavoite- ja kehityskeskustelut 
o rekrytointi ja perehdyttäminen 
o sijaisjärjestelyt 
o valvontavelvollisuus 

• työkyky ja työn kehittäminen 
o koulutus 



o työyhteisön tuki 
o työkyvyn ylläpito ja virkistystoiminta 
o varhainen puuttuminen 

• työnjohto 
o työnantajan edustaja ja sovittujen päätösten valvonta 
o työn tuloksista ja laadusta vastaaminen 
o työntekijän valmentaminen 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 


