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OSA 1 MIKSI: Strategian lähtökohdat, tausta ja tavoitteet
Varainhankinnan ja talouden nykytila partiossa
Varainhankinta mahdollistaa Suomen partiolaisten, partiopiirien ja lippukuntien
toiminnan ja partion päämäärän edistämisen partioohjelman mukaisesti.
Varainhankinnan tämän hetkistä tilannetta sekä tulevaa tarvetta tutkittiin tätä
strategiaa varten sekä SP:n että piirien tilinpäätösten avulla useilta vuosilta.
Taustaaineistona käytettiin myös muutamien
lippukuntien tietoja heidän
suurimmista tulon lähteistään. Lisäksi kysyimme piirien toiminnanjohtajilta heidän
näkemyksiään talouden tämänhetkisestä tilasta, tulevaisuuden näkymistä sekä
toiveista varainhankinnan kehittämiselle.
Jäsenmaksut, valtionapu ja adventtikalenteritulot muodostavat suurimman osan
sekä SP:n että piirien tämän hetkisistä tuloista. Eri tilaisuuksien osallistumismaksujen
määrä riippuu toiminnan määrästä ja vaihtelee merkittävästi vuosittain. Liite 3
sisältää tarkemman erittelyn mainittujen tilinpäätösanalyysien metodologiasta ja
tuloksista.
Varainhankinnalla saatavien tuottojen tulisi kattaa kaikki menot vuosittain. Tuottojen
tason lisäksi eri tuottoerien jakaumalla on paljon merkitystä. Erityisen kriittinen tekijä
1
talouden pitämisessä tasapainossa on säännöllisten tulojen taso verrattuna
2
säännöllisiin menoihin . Mikäli säännöllisiä tuloja on vähemmän kuin säännöllisiä
menoja, joudutaan tavanomaisia menoja kattamaan projektiluonteisilla tuloilla, jotka
ovat herkkiä ja vaihtelevat vuodesta toiseen. Tämä aiheuttaa alijäämä riskin.
Tällä hetkellä jäsenmaksut ja valtionapu muodostavat suurimmalla osalla piireistä 70
 95 % säännöllisistä tuloista. Muutamilla piirillä on lisäksi merkittäviä säännöllisiä
avustuksia, lahjoituksia tai tarvikemyyntiä. Varainhankinnan kannalta keskeisin
havainto analyyseista on, että SP:llä ja piireillä on ollut vuodesta riippuen
säännöllisiä tuloja noin 515 % vähemmän kuin säännöllisiä menoja. Tämä
altistaa tulokset alijäämille mikäli herkemmistä projektiluontoisista tuloista (sis.
adventtikalenterimyynnin) ei saada tarpeeksi tuloja kattamaan loppuja säännöllisistä
menoista. Varsinkin adventtikalenteritulot ovat herkkiä muutoksille kysynnässä ja
myyntiaktiivisuudessa. Laskelmien mukaan suurella osalla piireistä 25 %:n lasku
kalenterimyynnissä olisi vetänyt tuloksen alijäämäiseksi monena vuotena. SP:llä
sekä kaikilla piireillä yhteensä olisi pitänyt olla säännöllisiä tuloja noin 500 000 – 1
000 000 eur enemmän joka vuosi, jotta säännölliset tulot olisivat kattaneet
säännölliset menot. Lisäksi, vaikka SP ja jotkut piirit voivat kääntyä säätiöiden
puoleen äkillisissä talousvaikeuksissa, on monilla vain vähän omia puskureita
vaikeita aikoja varten.
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Säännöllisillä tuloilla tarkoitetaan vuodesta toiseen kohtuullisen samansuuruisena ja varmoina pidettyjä
tuloeriä. Nämä tuloerät eivät riipu merkittävästi yksittäisistä tapahtumista tai projekteista ja niiden
onnistumisesta. Partion kohdalla tällaisia tuloeriä ovat mm. jäsenmaksut ja valtionapu. Lisäksi,
muutamia avustuksia voidaan pitää kohtuullisen säännöllisinä. Projektiluonteisiin ja herkkiin tuloeriin
kuuluvat mm. osallistumismaksut ja myyntitulot (sis. adventtikalenteritulot).
2
Säännöllisiin menoihin kuuluvat mm. suuri osa henkilöstökuluista, vuokrakulut, muut toimistokulut ja
rahoituskulut.
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Varainhankinnan tehtävä ja tavoitteet partiossa (SP:ssä ja piireissä)
Varainhankinnan tavoitteet:
1. Turvata partion toimintaedellytykset nykyistä varmemmalla pohjalla
 vakauttaa nykyiset tulolähteet
 hakea ja käynnistää uusia tulolähteitä
 tasapainottaa säännölliset tulot säännöllisten menojen kanssa
 rakentaa puskureita (5 % toiminnan laajuudesta), jotta varaudumme
paremmin odottamattomiin menoihin / tulojen vähentymiseen

2. Tukea pitkän tähtäimen talouden suunnittelua:
 tuoda businesscase ajattelua partioon – varainhankinta tukee hyvän
toiminnan kehittämistä ja uusien hankkeiden käynnistämistä, toisaalta mitään
hanketta ei käynnistetä, ellei rahoitusta ole varmistettu
 kehittää sisäistä varainhankinta kulttuuria ja toimintatapoja
 toimia etukenossa, varautua tulevaan
 mahdollistaa uusia avauksia

3. Kehittää partion imagoa varainhankkijajärjestönä:
 edistää partion nousemista potentiaaliseksi vaihtoehdoksi esim.
testamenttilahjoituksille, yhteistyökumppaniksi yrityksille yms.
 vahvistaa myös varainhankinnan kautta partion strategisia tavoitteita ja
viestejä sekä kehittää partion julkista imagoa. Varainhankinnalla on
merkittävä
rooli järjestön uskottavuuden ja kiinnostavuuden rakentajana.
 tuoda esiin partion tarvetta varainkeruulle ja kertoa, miten varat käytetään
tehokkaasti ja vaikuttavasti


4. Saada vuosittain SP:lle ja piireille yhteensä 0,5  1 miljoonaa euroa uutta
tuloa, josta:



turvaamistaso säännöllisten menojen kattamiseksi on 0,5 miljoonaa
kehittämistaso ja puskurien luominen vaatii toiset 0,5 miljoonaa
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Toimintaympäristö ja varainhankinnan kenttä Suomessa.
Partion SWOT varainhankinnan suhteen
Vahvuudet:

Partiolla luotettava ja kunnollinen imago.

Partion jäsenmäärä ollut nousussa, vetovoimaisuus.

Partio tarjoaa ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Valtakunnallinen ja säännöllinen toiminta ja suuri jäsenmäärä. Valtakunnallinen
“kenttäorganisaatio”.

Mielenkiintoisia suuria tapahtumia.

Nuoret kiinnostava kohderyhmä.
 Valmiina paljon potentiaalisia kohderyhmiä suoran varainhankinnan tarpeisiin: “lämpimiä”
kontakteja kuten entiset jäsenet. Entisten partiolaisten peitto eri sidosryhmissä laajaa, mikä
luon hyvän lähtökohdan yhteistyöneuvotteluille.

Partiolla on varainhankinnan perinnettä, vaikka se ei ole ollut kovin systemaattista ja
ammattimaista muihin järjestöihin verrattuna.
Heikkoudet:

Maine sisäänpäin kääntyneestä organisaatiosta. Ns. suurelle yleisölle / eipartiolaisille
päättäjille yrityksissä partio on vaikea tukikohde.

Partiolla ei ole imagoa varainhankkijana. Siksi se ei myöskään ole harkintalistalla, kun
mietitään esim. testamentti, sponsorointi tms. kohteita.

On olemassa myös mielikuvia, että partio on hyvin rahoitettua ja partiolaiset varakkaita – rahan
tarvetta ei tunnisteta

Nykyinen läpinäkyvyyden ja avoimuuden ehdoton vaatimus ei toteudu

Nykyiset varainhankinnan työvälineet puutteelliset (olemattomat), esim. CRM.

Varainhankintaan liittyvien osaalueiden osaamista melko vähän.

Yhdessä tekemisen kulttuuri puuttuu (SP ja piirit, piirit keskenään).

Raskas hallinto ja päätöksenteko ei tue yritysyhteistyötä.

Toimintaa ei ole paketoitu “myytäviksi” kokonaisuuksiksi.

Sisäinen ymmärrys toimintaympäristön muutoksesta ja sen asettamista vaatimuksista
varainhankintaa kohtaan vajaata. Kokonaisnäkemys järjestön sisällä varainhankinnan
edellytyksistä ja prosesseista puutteellista.

Lyhyet suunnittelusyklit ja jatkuva vaihtuvuus eivät tue varainhankinnan pitkäjänteistä
kehittämistä.

___________________________________________________________________
Mahdollisuudet:
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Uhat:







Vahvistaa partion luotettavuusmielikuvaa. Partion maine hyvänä kumppanina kasvaa
käynnissä olevien yhteistyöhankkeiden kautta. Partio on tukijoille avain toivottuun
vaikutukseen.
Laadukas varainhankinta tukee partion julkisuuskuvaa ja strategian muita tavoitteita.
Partion imago varainhankkijana selkiytyy ja vahvistuu toimenpiteiden ja näkyvyyden myötä.
Vahvistaa tietoisuutta partion roolista lasten ja nuorten kasvatustyössä ja syrjäytymistä /
passivoitumista ennaltaehkäisevässä toiminnassa.
Partio voi ottaa vastaan monenlaista tukea (rahaa, palveluja, tavaroita, näkyvyyttä jne).
Partion sisällä benchmarking hyvistä toimintatavoista, yhteisten työkalujen kehittäminen.
Valtavan jäsen, tukija ja alumnipotentiaalin sekä muun lähipiirin hyödyntäminen.
Varainhankintaa tehdään ilolla ja kaikki kokevat sen omakseen. Toimintakulttuuri ja ajattelu
muuttuu.

Institutionaalisten rahoittajien rahoitusmahdollisuudet heikkenevät.
Tukijoiden kukkaroille tulee koko ajan lisää toimijoita.
Ammattitaitoinen varainhankinta ja järjestöjen markkinointi Suomessa kehittyy nopeasti, partio
jää jälkeen.
Partion sisäinen koordinointi ei toimi ja/tai yhteistä etua ei nähdä.
Varainhankinta siiloutuu omaksi alakseen eikä sitä sisäistetä kaikilla aloilla/projekteissa ja
läpileikkaavasti koko organisaatiossa.

OSA 2 MITEN: Varainhankinnan strategiset painopisteet 201518
Nykyisten tulolähteiden vakauttaminen ja kehittäminen
Nykyisistä kivijaloista täytyy pitää kiinni ja kehittää niitä järkevällä tavalla
panostuotosodotukset huomioiden.
1. Jäsenmaksut
Keskeisimmät jäsenmaksuihin liittyvät kysymykset ovat niiden koko sekä
jäsenmaksunsa maksaneiden osuus toimintaan osallistuvista. Mikäli muita
säännöllisiä tuloja ei pystytä hankkimaan enempää, tulisi jäsenmaksujen avulla
kattaa ainakin lyhyellä aikavälillä loput säännöllisistä menoista. Partion
taloustilanteen turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että jäsenmaksun taso on
riittävä ja kaikki toimintaan osallistuvat maksavat sen.
Niille jäsenille, joille jäsenmaksun taso on taloudellisista syistä liian korkea, tulisi
rakentaa erilliset rahastot, joista he voivat kohtuullisella vaivalla pyytää
jäsenmaksusta vapautusta. Yksi vaihtoehto on myös jäsenmaksun tuotteistus (esim.
opiskelijajäsenyys).
Jäsenmäärän lasku aiheuttaisi etenkin lyhyellä tähtäimellä paineita, koska toiminnan
kiinteät kustannukset eivät jousta nopeasti.
2. Valtionapu
Valtionapu on ollut historiallisesti toinen hyvin merkittävä, kohtuullisen säännöllinen
tulolähde. Sen ei kuitenkaan odoteta reaalisesti kasvavan tulevina vuosina ja
viimeisinä vuosina sen ostovoima on jo laskenut, koska kyseisen avustuksen määrä
on pysynyt samana, mutta inflaatio on laskenut sen arvoa. Valtionavusta on vuonna
2014 jaettu piireille hieman yli puolet. Säätiöavustukset ovat lisäksi merkittävä
tulonlähde SP:n tasolla. Valtion toimintaavustus sekä julkiset ja yksityiset
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kohdeavustukset ovat vastanneet noin 2030 prosentista Suomen Partiolaisten
kokonaistuottoa.
3. Adventtikalenterit
Kolmannen merkittävän tulolähteen, eli adventtikalenterimyynnin tehokkuus
vaihtelee piireittäin. Vaikka pieninkin tuottoodotus (80 %) lähes tuplaa sijoitetun
pääoman, on parhaan piirin tuottoodotus kampanjaan sijoitetulle eurolle 965 %.
Vaikka erot voivat osin johtua eri tasoisesta kulujen allokoinnista ja seurannasta,
voitaneen
todeta,
että
prosesseja
hiomalla
piirit
voisivat
hyötyä
adventtikalenterikampanjasta nykyistä laajemminkin. Tähän voidaan puuttua jo
lyhyellä aikavälillä jakamalla tulokset piirien kanssa ja pyytämällä kaikkia piirejä
tuomaan esille parhaat käytäntönsä myynnin kehittämiseen. Haasteena onkin löytää
kaikilla alueilla toimivia asioita, joita voitaisiin hyödyntää myös pienemmillä
henkilökuntaresursseilla.
Vuoden 2016 aikana luodaan uusia prosesseja adventtikalenterien yritysmyynnin
mahdollistamiseksi. Lippukuntia autetaan vanhempien valjastamisessa mukaan
myyntiin. Sen lisäksi luodaan prosesseja ja koulutuksia, joiden puitteissa kalentereja
pystytään tarjoamaan esimerkiksi yritysten joululahjoiksi nykyistä tehokkaammin ja
laajemmassa mittakaavassa. Keskeinen tähän liittyen ratkaistava kysymys on
yritysten jakaminen alueen eri toimijoiden kesken niin, että päällekkäisiltä
yhteydenotoilta vältytään.
Uusia
jakelukanavia
etsittäessä
kiinnitetään
huomiota
kalenterimyynnin
säilyttämiseen arvonlisäverovapaana kannatustuotteena. Esimerkiksi GGUSA:n
keksimyyntikampanjaa, jossa on myös kasvatuksellinen aspekti, voidaan hyvin
“benchmarkata” adventtikalenterikampanjan jatkokehityksessä.

Uusien tulolähteiden hankinta: mistä löydämme potentiaaliset uudet
lähteet? Mitkä ovat keskeisimmät kohderyhmämme?
Koska nykyisiä säännöllisiä tulolähteitä on vaikea nostaa vastaamaan täysin
säännöllisiä menoa (mikäli jäsenmaksuja ei haluta korottaa merkittävästi), joudutaan
uusia säännöllisiä tulolähteitä kartoittamaan nykyisten ulkopuolelta. Lisäksi, uusien
tulolähteiden hankinta vakauttaa tulopohjaa. Pääasialliset kriteerimme uusien
lähteiden arvioinnissa ovat olleet:
 ROMI (return on marketing investment eli panostuotosodotus),
 kohderyhmä (liittyy edelliseen)
 mahdollisuus pitkäkestoisiin ja kehitettäviin lahjoittajasuhteisiin (vrt.
kertaluontoiset kampanjat ja ostokset)
 keinojen skaalautuvuus ja tarpeeksi suuri kokonaistuottopotentiaali
 sopivuus partiolle sekä imagollisesti että toiminnallisesti  partion kyky
tuottaa vastinetta ja osoittaa varojen käyttöä
Mikä on siis kilpailuetumme varainkeruumarkkinoilla? Mikä on meille ainutlaatuista?
Missä on meille potentiaalisimmat (uudet) kukkarot?
Strategian ydin:
Vahvuutemme on jäsenyys, nykyinen ja entinen. Joka viides suomalainen on tällä
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hetkellä tai on ollut joskus partiolainen. Heistä suuri osa on saanut partiokasvatusta,
johtajuuteen ja vastuunkantoon koulutusta vähintään pari vuotta.
Partiolaisuus elää sydämessä läpi koko elämän  kerran partiolainen, aina
partiolainen. Meillä on jo miljoona suomalaista, jotka sykkivät meille.
Valtava potentiaali, jollaista kovin monella muulla järjestöllä ei ole. Miksi lähtisimme
tekemään kalliita kampanjoita ja konsepteja ihmisille, joita pitää lämmitellä alusta
saakka, kun meillä on niin valtava potentiaali jo meidän ystävissä?
Lähipiiriin kuuluvat entisten ja nykyisten jäsenten lisäksi muut tahot, joille partio on
tärkeä. Heitä ovat mm. partiolaisten perheet ja sukulaiset, seurakunnat ja muut
pitkäaikaiset yhteistyökumppanit (vrt. YV) sekä tietyt yritykset, joissa on
partiolaispäättäjiä. Nämä ovat myös kohderyhmiä partion varainhankinnalle.

Varainhankintamme missiona onkin saada lisää ystäviä partiolaisille 
friendraising!
Nämä valinnat ohjaavat toimenpiteitä, työkaluja, kanavia ja keinoja, joilla
varainhankintaa tehdään.

Varainhankinnan kohderyhmät
Mahdollisia uusia varainhankintakanavia ja keinoja on analysoitu erityisesti
kohderyhmien kautta. Ketkä olisivat kiinnostuneimpia tukemaan partiotoimintaa?
Mahdollisia kohderyhmiä (lähes) vastikkeettomaan varainhankintaan identifioitiin
seuraavasti: nykyiset jäsenet, entiset partiolaiset/ heidän läheisensä, yritykset ja
yhteisöt, ja julkisrahoittajat.
Lisäksi varainhankintaa voidaan tehdä vastikkeellisena tuote/palvelumyyntinä, jolloin
kohderyhmä on kaikki kyseisistä hyödykkeistä kiinnostuneet ostajat. Seuraavassa on
arvioitu eri kohderyhmien potentiaalia.
1. Nykyiset jäsenet
Nykyiset jäsenet maksavat jäsenmaksua. Jäsenmaksujen maksua tulee
tehostaa ja miettiä, miten kannustamme maksamattomia maksamaan.
Jäsenmaksun taso vaihtelee paljon piireittäin. Onkin syytä miettiä, kuinka
paljon jäsenmaksua voi potentiaalisesti nostaa, ilman että se vaikuttaa
jäsenmäärään. Lähtökohtaisesti nykyisiä jäseniä ei kuitenkaan nähdä uusien
varainhankintakeinojen pääkohteena, koska suurien maksujen ei haluta
asettavan rajoja jäsenyydelle. Lisäksi johtajia ei haluta rasittaa ylimääräisillä
pakollisilla maksuilla, vaan heiltä toivotaan ensisijaisesti ajallista ja laadullista
panosta partiotoimintaan.
Monilla lippukunnilla on jo kannatusyhdistyksiä, joiden tuki olisi hyvä saada
mahdollisimman systemaattiseksi ja vaikuttavaksi lippukunnille. SP voisi
avustaa lippukuntia kannatusjäsenten lahjoitusten keräämisessä esimerkiksi
CRMrekisterin tai verkkopalvelun avulla.
Lisäksi jäsenmaksuviestintää tulisi kehittää, muistuttaa sekä lapsia että
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vanhempia siitä, mitä rahalla saa. Se ei ole vain konkreettiset
vakuutusmaksut, lehdet ja alennukset, vaan koko partioohjelma viikoittaisine
kokouksineen.
2. Entiset partiolaiset  “partioalumnit”
Aikuiset, entiset partiolaiset ja heidän läheisensä ovat potentiaalinen
kohderyhmä mm. lahjoituksien antamiseen. Suurimmalle osalle on jäänyt
omista partioajoista mukavat muistot. Myös sukulaisilla on yleensä hyvä
mielikuva partiosta kasvatusjärjestönä. Erilaisia kohderyhmiä identifioitiin
ainakin:
1. Keskiikäiset, ei enää millään tavalla toiminnassa mukana olevat
kiireiset työikäiset, jotka eivät ehdi osallistua mihinkään, mutta voisivat
tukea esimerkiksi vuosikannatusmaksulla / lahjoituksella.
2. Partiokonkarit, jotka ovat eri ikäisiä joskus löyhästi mukana olevia,
mutta eivät maksa jäsenmaksua. He saattavat innostua
kannatusjäsenmaksun lisäksi esimerkiksi maksullisista vaelluksista,
nuotioilloista leirillä jne.
3. Eläkeiän kynnyksellä olevat ja eläkeläiset, joille partiomuistoille on
tärkeä merkitys. He voisivat tukea partiota myös sekä rahallisesti että
osallistumalla ajoittain “alumnijuhliin” tms.
Nämä kohderyhmät eivät olisi ristiriidassa “Aikuiset partioon” kohderyhmien
kanssa, koska ne eivät halua osallistua varsinaiseen toimintaan. Toki usein
vapaaehtoistyötä tekevät aikuiset ovat samalla lahjoittajia.
“Don’t talk about former scouts, talk about ‘people with scout training’!

Sounds more inclusive.”
3. Yritykset ja yhteisöt.
Yritysyhteistyötä on kokeiltu aikaisemmin jonkin verran, mutta se on
osoittautunut vaikeaksi. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yritysraha on
tiukassa ja sen panostuotos suhdetta on vaikeaa saada järkeväksi ainakaan
valtakunnallisella tasolla. Lisäksi yhtenäistä valtakunnallista vastinetta on
hankalaa luvata ja koordinoida. Voidaankin sanoa, etteivät partion sisäiset
prosessit eivät tue valtakunnallisia kumppanuuksia tällä hetkellä.
Yritysyhteistyössä voi kuitenkin olla paikallista potentiaalia. Esimerkiksi piiri
ja lippukuntatasoilla on saatu läheisten kontaktien avulla merkittäviäkin
onnistumisia. Myös suurleirit ja tapahtumat antavat luontevan alustan
yritysyhteistyölle. Monissa yrityksissä on päättäjinä entisiä partiolaisia, jotka
ovat hyviä kontakteja yhteistyökuvioiden rakentamisessa. Onnistuneilla
esimerkeillä yritysyhteistyöstä rohkaistaan sen laajentamiseen.
Suosittelemme, että seuraavan kolmen vuoden aikana emme satsaa
valtakunnalliseen yritysyhteistyöhön. Voimme tutkia eteen tulevat
mahdollisuudet, mutta emme satsaa myyntiresursseja yrityksiin. Arviomme
tilannetta uudelleen, kun Suomen taloudellinen tilanne parantuu ja omat
prosessimme ovat kunnossa. Meneillään olevissa yhteistyöprojekteissa
(esim. Yhteisvastuukeräys) luodaan ja parannetaan partion sisäisiä
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toimintamalleja.
Sen sijaan seuraavan kolmen vuoden sisällä voimme jonkin verran panostaa
piirien ja lippukuntien sekä projektiorganisaatioiden (esim. suurleirit) tukeen
koulutuksen, konseptoinnin, caseesimerkkien ja materiaalipankin avulla.
Esimerkkejä helposti tuotteistettavista konsepteista ovat mm. partion
‘tukijamerkin’ myynti, jossa yritykset saavat omille asiakkailleen markkinointiin
suuntautuvan ‘tukijamerkin’ siitä, että he tukevat partiolaisia rahallisesti.
Lisäksi yritysyhteistyötä voidaan kehittää joululahjoituksiin liittyen,
tuotteistamalla adventtikalenteria, tapahtumien ja leirien sponsorointiin, tai
luomalla tapahtumia yrityksille (esim. Tyky päivät).
Vuoden 2016 aikana adventtikalenterien myyntiä erikokoisten yritysten
joulutervehdyksiksi ja lahjoiksi pyritään lisäämään. Yritysmyynnin
systemaattisempi tekeminen helpottaa kalenterimyynnin kasvattamista.
Myynnin kasvu tukee piirien ja lippukuntien taloudellisen tilanteen positiivista
kehitystä. Myynnin kasvattamiseksi toimijoita lippukunta ja piiritasolla
koulutetaan yritysmyynnissä. Tarkoitusta varten myös tuotetaan esimerkiksi
räätälöityä markkinointimateriaalia.

4. Julkiset rahoittajat.
Julkinen rahoitus on todella merkittävää partiolle. Ensisijaista onkin pitää
huolta siitä, että partio saa tulevaisuudessakin merkittävän yleisavustuksen
valtiolta. Myös seurakuntien ja säätiöiden panostus lippukuntien
kokoontumistiloihin ovat olleet keskeisen tärkeitä partiolle. Näiden
rahoituslähteiden säilyttäminen ja kehittäminen vaatii lisäpanostuksia
esimerkiksi yhteiskuntasuhteiden hoitoon ja lobbaukseen. On myös erittäin
tärkeää tuoda esiin, miksi partioon kannattaa panostaa ja mitä saaduilla
avustuksilla on saavutettu.
Lisäksi partion kannalta erilaiset julkiset hankerahoitukset ovat
mielenkiintoisia. Niiden hyödyntäminen kuitenkin vaatii projektimaisen
rakenteen, perustellun tarkoituksen ja hyvät haku ja raportointiprosessit.
SP:n tekemät keskitetyt haut yhteisiin ongelmiin voisivat olla hyvinkin
resurssitehokkaita. Yhteisiä hankerahoituksia voitaisiin hakea esim.
ministeriöistä, ELY keskuksista, erilaisista säätiöistä tai jopa EU:sta.
Piirien on myös hyvä kartoittaa oman alueensa julkisia rahoituslähteitä omiin
projekteihinsa. Julkisten rahoituslähteiden toiminta ja hakuperiaatteista tulee
kouluttaa sekä toimihenkilöitä että luottamushenkilöitä tasaisin väliajoin.
Koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi Yhteisvastuuvarojen jaon
yhteydessä piirien tehdessä omat hankehakemuksensa. Ne piirit, jotka ovat
onnistuneesti saaneet uusia julkisia avustuksia, voisivat jakaa kokemuksiaan
muiden kanssa.
5. Tuote / palvelumyynti
Tavaroiden ja palveluiden myynti on perinteinen varainhankinnan keino. On
kuitenkin haastavaa löytää tuotteita, joista saisi riittävän merkittävän volyymin
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tarpeeksi hyvällä katteella. Monet muut järjestöt ovat vuosien varrella
vähentäneet ns. kannatustuotteiden myyntiä. Tuotemyynnin avulla ei
myöskään tulisi koskaan kattaa säännöllisiä menoja, vaan ainoastaan luoda
lisäresursseja ja kattaa projektimaisia menoja, joita voidaan suhteuttaa
edellisen vuoden myyntituloihin.
Jäsenistömme osallistuu jo nyt vuosittain merkittävällä panostuksella
adventtikalentereiden myyntiin eikä heitä haluta rasittaa useammalla
vuosittaisella valtakunnallisella myyntikampanjalla. Emme halua riskeerata
adventtikalenterikampanjan myyntiä lisäämällä rinnalle tuotteita, jotka voisivat
kannibalisoida kalenterimyyntiä. Uuden myyntikonseptin rakentaminen myös
vaatisi mittavia panostuksia ja aikaa kasvaa.
Uusia myyntituotteita voidaan tästä huolimatta kartoittaa taustalla. Jos
saamme laajennettua lahjoittajapohjaamme ja CRMjärjestelmiä, on meillä
tulevaisuudessa myös parempia myyntikanavia uusien tuotteiden myyntiin.
Partion arvopohjan takia uusien myyntihyödykkeiden olla mahdollisimman
ympäristöystävällisiä ja yhteiskunnan kannalta kestäviä. Uusi myyntituote
voisikin luontevasti löytyä esimerkiksi erilaisten koulutusten, peliformaattien,
applikaatioiden tai yritysyhteistyöhön liittyvien tai muiden palveluiden myynnin
parista.
Myyntikeinoista päätettäessä tulee tehdä tarkat laskelmat odotetuista
tuottoodotuksista ja seurata niitä implementaation aikana, jotta
myyntiresursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi palveluiden
mahdollistajien palkitsemiseen liittyvät verotukselliset aspektit tulee tarkistaa.
Myyntityöstä ohjeistetaan lippukuntia, joille pienimuotoisempi myyntityö voi
mahdollistaa esimerkiksi kalliimpia retkiä.

Sisäisen varainhankintakulttuurin kehittäminen partiossa
Keskeistä varainhankinnan tason nostamiseksi ja tavoitteiden toteutumiseksi on
varainhankinnallisen ajattelun ja innostuksen leviäminen organisaatioon.
Kaikki muutosprosessit käyvät läpi ainakin seuraavat vaiheet: tietoisuus ja
ymmärrys  innostus ja inspiraatio – toiminta – sisäistys. Lisäksi järjestön johdon
tulee olla muutoksen keskeisiä ajureita. Eri ihmiset käyvät läpi
prosessia eri
vaiheissa, tarvitsemme jatkuvia syötteitä prosessin eri vaiheisiin.
1. Tietoisuus ja ymmärrys
● Shokkiherätys – miksi varainhankintaa tarvitaan partiossa
● positiiviset caset, mitä toimintaa ja muuta kivaa varainhankinta mahdollistaa
● osa talouskasvatusta, johtajakoulutusta
● jatkuvaa tekemistä, osana kaikkea
● ymmärryksen levittämisen foorumit: laajennetut talousvaliokunnat,
varainhankinnan inspiraatio, piirineuvostot, partioneuvosto, luottistapaamiset
2. Innostus ja inspiraatio
● varainhankinnan valo syttyy SP:n ja piirien työntekijöihin ja
luottamushenkilöihin sekä keskeisiin vaikuttajiin lippukunnissa. Kaikki
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ymmärtävät, että raha toimii ideologian mahdollistajana. Kiinnostavat puhujat
eri organisaatioista avaavat silmiä ja sytyttää kipinää varainhankintaan
● innostunut joukko varainhankinnan lähettiläitä (nuoria eri piireistä), joita
koulutetaan, ravitaan ja innostetaan kantamaan soihtua.
Luodaan koulutusohjelma, josta hyötyä jopa CV:ssä. Esim. jonkun
oppilaitoksen kanssa, yhdistettynä yrittäjyyskoulutukseen
● tuodaan esiin onnistumisia, esimerkkejä ja jopa lietsotaan kilpailuhenkeä
piirien / lippukuntien välillä
3. Toiminta ja sisäistys
● Jokainen miettii  miten minä voin tehdä varainhankintaa?
● fiilis pienistä ja isoista onnistumisista
● osana kaikkea toimintaa lippukunnissa ja piireissä
● nähdään varainhankinta toimintaa luovana ja mahdollistavana asiana  “mistä
keksisimme rahat, jotta voisimme tehdä tätä ja tätä”

OSA 3 MITÄ  Varainhankinnan suunnitelma / road map  miten pääsemme
tavoitteisiin seuraavan 3 vuoden aikana
Varainhankintastrategian tärkeimmät askelmerkit seuraavan vuosina 201517 on
hahmoteltu seuraavaan road mapiin. Keskeiset toimenpiteet on jaoteltu kolmeen
osaan: nykyisten rahoitusmuotojen vahvistaminen ja kehittäminen, uusien
varainhankintamuotojen kehittäminen ja järjestön sisäisen varainhankintakulttuurin ja
työkalujen kehittäminen (kouluttaminen ja inspiraatio).
2015:
1. Sisäisen varainhankintakulttuurin kehittäminen

● Varainhankinnan strategian viimeistely & benchmark
● Varainhankinnan jalkauttaminen: piirikierrokset, ensimmäinen varainhankinnan
inspiraatio –tilaisuus

● Määritellään varainhankinta mittareiden lähtötaso 2014/2015
● Koulutusmateriaalit piireille ja lippukunnille
2. Nykyisten rahoitusmuotojen kehittäminen

● Adventtikalenterin myynnin prosessien parantaminen (tilausjärjestelmä, avainlippu,
●

verkkomyynti, yms.)
Säätiöhakujen vuosikellorakenteen luonti ja kehitys yhdessä SPn kasvatustiimin
kanssa

3. Uusien varainhankintamuotojen kehittäminen
● Laajat, uudet kumppanuudet vuodelle 2016 (YV & PS)

● Uuden yrityskumppanuuden käynnistys
● Alumni/partion ystävät konseptin suunnittelu alkaa
2016:
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1. Sisäisen varainhankintakulttuurin kehittäminen
● Partion internetsivujen kehitys varainhankinnallisesta näkökulmasta (esim.

●
●

lahjoitusnappulat, testamenttilahjoitukset, merkkipäivälahjoitukset, varojen käyttö,
tietopankin luominen esimerkiksi erityyppisistä projekteista).
Varainhankinnan jalkauttaminen jatkuu: inspiraatiotilaisuus, lippukuntien
varainhankintayhteisöt, verkkoklinikat, kohderyhmittäiset koulutukset
Ollaan läsnä olemassa olevissa foorumeissa (toimihenkilöpäivät, luottispäivät jne)

2. Nykyisten rahoitusmuotojen kehittäminen

● Jäsenyyden tehostaminen / tuotteistus
● Adventtikalenterimyynnin kehittäminen edelleen (esimerkiksi yritysmyynnin
prosessien luonti)

● Optimoidaan valtionapu
●
3. Uusien varainhankintamuotojen kehittäminen

● Yhteisvastuukeräyksen ja Punainen Sulka –kampanjan toteutus
● Uuden yrityskumppanuuden toimeenpano ja jatkon turvaaminen
● Alumni/partion ystävät tms. konseptin testaus esimerkiksi yhteistyössä jonkun piirin
●
●
●

kanssa, vuoden 2017 varsinaisen kampanjan suunnittelu sekä mediakumppanin
hakeminen
Kasvatetaan saatua institutionaalista rahoitusta
Raportoinnin kehittäminen lahjoittajille
CRM  investoinnin kartoitus & mahd. käyttöönotto

2017 (täsmennetään 2016):
Koulutus ja inspiraatio sekä varainhankinnan jalkauttaminen jatkuu
Yritysvarainhankinnan potentiaalin tarkastaminen
Alumni/partion ystävät tms. konseptin varsinainen lanseeraus, laajentaminen ja
jatkokehittäminen
EUrahoituksen kasvattaminen
Varainhankinnan strategian uudelleentarkastel
Seuranta ja raportointi  miten strategian toteutumista seurataan
Strategian toteutumista seurataan ensisijaisesti talousvaliokunnassa, mutta säännöllisin
väliajoin myös SP:n hallituksessa.
Keskeiset mittarit:
 Toteutuneet tulomäärät per kategoria (SP)
 Lisätulon absoluuttinen määrä (tavoite 0,5  1 miljoona eur per vuosi kaikille
partiolaisille)
 ROI (return on investment) per keino
 Partion Ystävien määrä, keskilahjoitus ja uskollisuus
 Piirien ja lippukuntien varainhankinnan kehittyminen
 Partion varainhankintaimagon kehittyminen
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Liite 1: Tilinpäätösanalyysit
Tausta ja metodologia
Varainhankinnan nykytilan selvittämistä varten sekä SP:a että kaikkia Suomen
partiopiirejä pyydettiin lähettämään usealta viime vuodelta tilinpäätös ja tasetiedot.
Näiden tietojen analysoinnilla oli useampia tavoitteita:
● Merkittävimpien tulolähteiden identifiointi sekä niiden muutosten tutkiminen
● Tulojen rakenteen analysointi
● Säännöllisten tulojen ja menojen tasapainon analysointi
● SP:n ja piirien yleisen taloudellisen tilanteen selvittäminen, sekä niiden syiden
analysointi
● Vuosittaisen tuloksen herkkyyksien tarkastelu riskialttiiden erien puolesta
● Maksuvalmiuden analysointi
Säännöllisillä tuloilla ja menoilla tarkoitetaan tässä tulo ja menoeriä, jotka
realisoituvat kohtuullisen samansuuruisina joka vuosi ja jotka eivät muutu
merkittävästi jonkin yksittäisen projektin/tapahtuman sekä sen onnistumisen tai
epäonnistumisen takia. Säännöllisiksi tuloiksi luetaan pääsääntöisesti
jäsenmaksutulot, valtionapu sekä osa lahjoituksista ja avustuksista. Säännölliset
menot taas koostuvat erityisesti pysyväluonteisista henkilöstökuluista, vuokrista,
poistoista ja jäsenmaksuista. Projektiluonteisiin tuloihin määriteltiin kuuluvaksi
esimerkiksi adventtikalenterikampanjan tulot, osallistumismaksut ja leirien
myyntitulot. Projektiluonteisia/tapahtumien määrästä riippuvia menoja ovat taas mm.
matkustus, majoitus ja ruokakulut sekä materiaalikulut.
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Jotta talous pysyisi pitkällä aikavälillä tasapainossa, tulisi säännöllisten tulojen kattaa
vähintään säännölliset menot. Mikäli näin ei ole, joudutaan joka vuosi miettimään
erikseen, mistä saadaan tarpeeksi lisätuloja kattamaan loppuosa säännöllisistä
menoista. Mikäli säännöllisiä menoja katetaan projektiluonteisilla ja riskialttiimmilla
varainhankinnalla muodoilla, talouden hallintaan syntyy merkittävä alijäämäriski ja
projektiluonteisia menoja joudutaan usein karsimaan talousarviota tehdessä.
Näihin tavoitteisiin pohjautuen kaikki analyysit sisältävät samat viisi osiota sekä
piirikohtaiset havainnot näistä piirien omaan käyttöön:
1. Säännöllisten menojen ja tulojen määrittäminen ja niiden suhteen analysointi
2. Tuloksen herkkyyden analysointi joulumyynnin muutoksille
3. Maksuvalmiuden analysointi
4. Tulojen rakenteen analysointi, eriteltynä kaikkiin tuloihin ja pelkkiin
säännöllisiin tuloihin
5. Menojen rakenteen analysointi, eriteltynä kaikkiin menoihin ja pelkkiin
säännöllisiin menoihin
Kunkin piirin kanssa käytiin läpi heidän omat tuloksensa. Vain ei identifioitavissa
olevia tuloksia esitetään seuraavassa osiossa.

Tulokset
Ensimmäinen merkittävä löytö tilinpäätösanalyyseistä oli, että sekä SP:a että
useassa partiopiirissä säännölliset menot ovat olleet lähes joka vuosi suurempia kuin
säännölliset tulot. Kuvio 1 näyttää vuosittaisen keskiarvon SP:n ja useiden piirien
säännöllisten tulojen ja menojen suhdeluvusta, joka on laskettu seuraavasti:

S uhdeluku =

Säännölliset tulot Säännölliset menot
Säännölliset menot

Toisin sanoen, säännöllisiä tuloja olisi pitänyt olla merkittävästi enemmän, jotta kaikki
säännölliset menot olisi saatu katettua niillä. Yhteenlaskettuna, euromääräisesti
SP:llä ja partiopiireillä olisi pitänyt olla noin 300 000 – 700 000 euroa enemmän
säännöllisiä tuloja vuosittain. Tämän verran siis säännöllisiä menoja katettiin
erityisesti adventtikalentereiden nettotuloilla. Keskimääräisesti säännöllisiä tuloja olisi
hyvä saada SP:lle ja piireillä yhteensä siis noin 500 000 euroa.
Kuvio 1: Säännöllisten tulojen suhde säännöllisiin menoihin, keskiarvot vuosittain
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Tulojen rakenteessa on jonkin verran vaihtelua piirien välillä, mutta suurimpien
tuloerien suhteen tulokset olivat jokseenkin samansuuntaisia. Suurin osa SP:n ja
piirien kokonaistuloista tuli jäsenmaksuista (2545% kaikista tuloista), jonka lisäksi
valtionapu (620%), adventtikalenteri tulot (nettovaikutus 419%) ja
osallistumismaksut (220%) muodostavat merkittävän osan kokonaistuloista. Näistä
vain jäsenmaksut ja valtionapu voidaan laskea eiprojektiriippuvaisiksi tuloiksi, joten
säännöllinen tulo suurimmassa osassa piireistä koostuu ainoastaan
jäsenmaksutuloista ja valtionavusta. Lisäksi muutamilla piireillä on merkittäviä
pysyväluonteisia avustuksia esim. omilta säätiöiltä. Ottaen huomioon, että valtionapu
on monta vuotta reaalisesti laskenut (eli noussut vähemmän kuin inflaatio) ja sen
määrään on vaikea vaikuttaa, on lyhyellä aikavälillä paras tapa nostaa säännöllisiä
tuloja optimoimalla jäsenmaksun maksaminen ja tarkistamalla sen taso. Yleisesti
ottaen, uusia kohtuullisen säännöllisiä tulonlähteitä olisi kuitenkin hyvä löytää, jotta
säännöllistä tuloa tulisi useammasta kuin kahdesta merkittävästä lähteestä.
Edellistä johtopäätöstä tukee lisäksi se huomio, että suurimmaksi osaksi säännölliset
menot koostuvat henkilöstökuluista (noin 2550% säännöllisistä menoista riippuen
piiristä), vuokrista (115%), muista toimistokuluista, ulkopuolisista palveluista ja
poistoista (730 prosenttia) sekä pakollisista jäsenmaksutilityksistä. Enimmäkseen
kyseiset kuluerät ovat jo hyvin optimoituja ja niiden taso on kohtuullinen, joten niistä
on vaikea säästää ilman, että se vaikuttaa palvelutasoon. Tämän takia
suosittelemme suurimmalle osalle piireistä sekä SP:lle mieluummin säännöllisten
tulojen nostamista vastaamaan näitä säännöllisiä menoja.
Koska adventtikalenterista/joulumyynnistä tuleva nettotulo on hyvin merkittävä
tulonlähde useassa piirissä ja SP:ssa, tarkasteltiin analyyseissä erikseen myös
vuosittaisten yli/alijäämien herkkyyttä kyseisen myyntitulon muutoksille.
Suurimmassa osassa piireistä varsinkin suuret (yli 50%) muutokset
adventtikalentereiden myynnissä olisivat laskeneet tuloksen alijäämäiseksi lähes joka
vuosi. Lisäksi jo 25% lasku joulumyynnissä olisi aiheuttanut alijäämän useana
vuonna useassa piirissä. Toisin sanoen, adventtikalentereiden myynnistä saatava
tulo on niin merkittävää, että pidempiaikaiset laskut siihen ajaisivat useat piirit
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taloudelliseen ahdinkoon. Satunnaisiin huonoihin myyntivuosiin moni piiri voisi saada
avustusta säätiöiltään, mutta vain osalla piireistä on oma säätiö auttamassa pahan
päivän varalle. Tämän takia suosittelemme myös suurempien vararahastojen
luomista kaikille piireille osana uutta varainhankintastrategiaa. Näihin vararahastoihin
olisi hyvä saada noin 5 prosenttia kokonaistuloista vuosittain, eli noin 500 000 euroa
SP:lle ja piireille yhteenlaskettuna.
Täten päästään tavoitteeseen, että kokonaisuudessaan varainhankinnan uuden
strategian avulla olisi hyvä saada vuosittain noin 1 miljoona euroa lisää tuloa
partiolaisille yhteensä.
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