
 

Kehitysyhteistyölinjaukset on hyväksytty Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n 

hallituksessa 16.12.2014.  

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouters ry:n 

kehitysyhteistyölinjaukset 

 

Nämä linjaukset on tehty määrittämään sitä, millaisilla periaatteilla Suomen Partiolaiset - Finlands 

Scouter ry (myöhemmin SP-FS) tekee kehitysyhteistyötä. Ne on tarkoitettu pääasiassa 

keskusjärjestön ja sen valiokuntien ja ryhmien käyttöön. Linjaukset ohjaavat suuntaviivoiltaan 

myös piirejä ja lippukuntia, jotka tekevät omia kehitysyhteistyöhankkeitaan yhteistyössä 

keskusjärjestön kanssa. 

 

Kehitysyhteistyöhankkeet ovat osa SP-FS:n toimintaa, ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa 

noudatetaan järjestön määrittelemiä linjauksia, tavoitteita, ohjeita ja sääntöjä. Muun muassa 

seuraavat dokumentit määrittävät näiden linjausten ohella kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua 

ja toteutusta:    

  

SP-FS: Kansainvälisen toiminnan linjaukset, 2013 (Liite 1) 

SP-FS: Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset (Liite 2) 

Partion kasvatustavoitteet (Liite 3) 

  

SP-FS:n projektiopas (Liite 4) 

SP-FS:n taloussääntö (Liite 5) 

Menettelytapasääntö (Liite 5) 

 

Partioliike on paikallinen, kansallinen ja maailmanlaajuinen toimija. Partioliikkeen 

maailmanlaajuisuudesta nousee vastuu partiolaisten ja heidän yhteiskuntiensa hyvinvoinnista 

ympäri maailman. Myös molempien maailmanjärjestöjen visiossa ja missiossa paremman 

maailman luominen on keskeisessä roolissa. Partioliikkeen perustaja lordi Robert Baden-Powell 

kehotti meitä viimeisessä kirjeessään jättämään maailman vähän parempana kuin sen löysimme. 

 

SP-FS:n kumppanuuksien ja kehitysyhteistyön kautta voidaan tukea sekä kohdemaan 

partiotoiminnan kehittämistä että paikallisten ihmisten toimintakyvyn ja yhteisöjen kestävän 

kehityksen vahvistamista ja olla tätä kautta luomassa parempaa tulevaisuutta. 

 

SP-FS toteuttaa globaalivastuutaan kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminnan kautta. 

Toteutamme kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kumppanijärjestöjen, kuten kansallisten 

partiojärjestöjen ja maailmanjärjestöjen kanssa. Kehitysyhteistyö perustuu kumppanien 

tasaveroiseen suhteeseen. Perustelluista syistä voidaan osallistua eri tavoin myös muiden 

toimijoiden hankkeisiin ja edistää muiden toimijoiden yhteistyötä partiojärjestöjen kanssa. 

 



Kokonaisuutena kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminta tukee SP-FS:n ja kumppanijärjestöjen 

kasvatustavoitteita sekä edistää partiolaisten tietoa ja ymmärrystä kehitysmaiden partiolaisten ja 

muiden kansalaisten elinoloista. 

 

Kumppanuudella viitataan pitkäkestoiseen, tavoitteelliseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaan 

kahden tai useamman järjestön välillä solmittuun yhteistyösuhteeseen, jonka olemassaolo on 

virallistettu järjestötasolla.  Kumppanuuksiin voidaan sisällyttää monipuolisesti isoja ja pieniä 

yhteistyön muotoja kumppanuuden osapuolten tarpeista ja resursseista riippuen.     

 

Kehitysyhteistyö ja kehitysyhteistyöhankkeet ovat tärkeä, vaikkakaan ei ainoa tapa toteuttaa 

kehitysmaiden partio- tai muiden järjestöjen kanssa solmittujen kumppanuuksien tavoitteita.  

 

Suomesta käsin tehtävän kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminnan merkittäviä rahoittajia ovat 

WOSMn Messengers of Peace -ohjelma ja Suomen ulkoasiainministeriö, joka tukee vahvasti 

suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä. Myös muut rahoitusmuodot ja -

lähteet ovat mahdollisia. 

 

Viestintä- ja globaalikasvatustuki (VGK) on hankemuotoista valtionapua, jonka kautta voidaan 

tukea Suomessa toteutettavaa, SP-FS:n jäsenistölle suunnattua kehitysviestintää ja 

globaalikasvatusta. 

 

1. Kumppanuudet ja kehitysyhteistyö toteuttavat partioliikkeen visiota ja tukevat 

partion kasvatustavoitteita sekä Suomessa että kumppanimaissa 

a. Kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminta ja sitä kautta rauhan rakentaminen ovat 

osa partiota Suomessa ja maailmalla. 

b. Luodaan todellista ihmisten välistä kosketuspintaa kumppanuuksien sisällä 

i. Etsitään aktiivisesti lippukunnille ja piireille sopivankokoisia tartuntapintoja 

ja kontakteja kumppanuuksien ja hankkeiden sisältä. 

ii. Tarjotaan mahdollisuus kohtaamisiin leirien, vastavuoroisten vierailujen, 

vaeltajien ulkomaan projektien tuen ja vapaaehtoisvaihtojen kautta.   

c. Tuotetaan jatkossakin monipuolisia ohjelmasisältöjä ja viestintämateriaaleja, jotka 

tukevat ikäkausien mukaista partiolaisten kasvua yksilönä ja osana paikallista, 

kansallista ja kansainvälistä yhteisöä. 

d. Vahvistetaan eri toiminnanalojen sekä piirien välistä keskustelua. Siten saamme 

tukea partion kasvatustavoitteille ja voimme kehittää ohjelmaa ja synnyttää entistä 

toimivampia ja luovempia ratkaisuja. 

e. Tunnustetaan molemminpuolisen oppimisen tärkeys ja mahdollisuus 

kumppanuuksissa.  

i. Keskitytään siihen, mitä kumppanuuksien ja kehitysyhteistyön kautta 

voidaan oppia partion roolista yhteiskunnallisena toimijana ja miten näitä 

oppeja voidaan hyödyntää Suomessa. 

f. SP-FS:n hallitus päättää uusista järjestökumppanuuksista.  

 

 



2. Kehitysyhteistyö kumppanuuksien osana 

a. Kumppanuuksia toteutetaan ensisijaisesti paikallisten partiojärjestöjen kanssa 

i. Kumppanuuksien kautta tuetaan aina paikallista partiotoimintaa, jonka 

kautta voimme saavuttaa myönteisiä kehitysvaikutuksia paitsi järjestön 

sisällä myös paikallisissa yhteisöissä.  

ii. Tämän ajattelutavan pohjalle luodaan SP-FS:n toteuttaman 

kehitysyhteistyön perusta. 

b. SP-FS kehitysyhteistyö noudattaa seuraavia yleisiä periaatteita:  

1. Järjestön toteuttamaa kehitysyhteistyötä tehdään 

ihmisoikeusperustaisesti ja sukupuolten välisen tasa-arvon 

periaatetta korostaen.  

2. Hanketyön keskeisenä osana on aina nuorten osallistuminen. 

Hanketyö pyritään sitomaan osaksi maan tai alueen yleistä 

kehittämistyötä ja toteuttamaan yhdessä muiden sidosryhmien 

kanssa. Näin pyritään kestävään ja vaikuttavaan hanketyöhön.  

3. Oman ja kumppanimme tulee noudattaa hyvää ja läpinäkyvää 

hallintoa.  

ii. SP-FS pyrkii kehitysyhteistyöllään: 
1. edistämään kehitysmaiden (taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti)  kestävää yhteiskunnallista kehitystä.  

2. vaikuttaa rauhan säilymiseen tai luomiseen kehitysmaissa. 

3. ehkäisemään ilmastokriisiä 

4. vähentämään köyhyyttä 

5. edistämään ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen asemaa 

6. ratkaisemaan ympäristöongelmia 

7. vahvistamaan paikallista kansalaisyhteiskuntaa ja tukemaan 

erityisesti paikallisen partiotoiminnan kehittymistä 

c. Nykyisiä kumppanuuksia kansallisten partiojärjestöjen kanssa Senegalissa ja 

Nepalissa hoidetaan ja kehitetään, ja lisäksi arvioidaan yhteistyön jatko WOSMin 

Afrikan alueen kanssa. Uusia kumppanuuksia luodaan tarpeen ja mahdollisuuksien 

mukaan. 

i. Jokaisen kumppanuuden osalta määritetään yhteiset tavoitteet ja luodaan 

yhdessä pitkäjänteinen suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. 

ii. Pääasiallinen paino pidetään pitkäaikaisilla, yli kymmenen vuotta kestävillä 

kumppanuuksilla. Tarpeen ja resurssien mukaan voidaan solmia myös 

lyhytaikaisempia, esimerkiksi alle kaksi vuotta kestäviä kumppanuuksia. 

iii. Kumppanuuksista luodaan monipuolisia ja vastavuoroisia ja niihin voidaan 

sisällyttää isoja ja pieniä yhteistyön muotoja, molempien järjestöjen 

tarpeista ja resursseista riippuen.  

iv. Kiinnitetään huomiota WAGGGS/WOSM-järjestötasapainoon 

kumppanuuksia rakennettaessa. 

d. Kehitysyhteistyöhankkeet nähdään merkittävänä, vaikkakin ei ainoana tapana 

toteuttaa kumppanuuksien tavoitteita. 



e. Verkostoidutaan suunnitelmallisesti muiden kansalaisjärjestöjen kanssa Suomessa 

ja kumppanimaissa. Ollaan osa globaalia kansalaisliikettä ja kuulutaan myös 

Suomessa globaalisti toimivien kansalaisjärjestöjen joukkoon.   

 

3. Hyvin suunniteltu, hyvin tehty 

a. Hankesuunnittelussa lähdetään aina kumppanijärjestön ja -maan tarpeista. 

Hankkeilla tavoitellaan aitoja ja pitkäaikaisia tuloksia. 

i. Onnistuneen hankkeen lähtökohdat ovat huolellisessa suunnittelussa, joka 

aloitetaan hyvissä ajoin (viimeistään 12 kuukautta ennen 

rahoitushakemuksen jättöaikaa) ja jossa hankkeen kaikki osapuolet ovat 

mukana alusta asti. Hankkeen käynnistämisen ja valmistelun tulee edetä  

osana normaalia toiminnansuunnittelun prosessia. Hankkeiden 

käynnistämisessä tulee noudattaa SP:n projektiohjeita. 

ii. Oppia voi tekemällä. Saadut opit dokumentoidaan tarkasti, kuten myös 

niiden johtopäätökset ja havainnot, ja niitä hyödynnetään seuraavien 

hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeilla tulee olla myös 

uusia toimijoita kouluttava rooli. 

iii. Hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, sekä hankkeiden antamaan 

globaalikasvatukseen osallistetaan mahdollisuuksien mukaan 

kumppanimaiden diasporia Suomessa. 

b. Tarpeen tullen voidaan SP-FSn hallituksen päätöksellä oman hanketoiminnan 

lisäksi reagoida myös akuutteihin humanitäärisiin kriiseihin erityisesti 

varainhankinnan tai muiden tilanteeseen sopivien keinojen avulla.  

c. Suhtaudutaan myönteisesti uusien ratkaisumallien kehittämiseen ja 

hyödyntämiseen varainhankinnassa tai muussa toiminnassa joka liittyy 

kumppanuus- ja kehitysyhteistyöhön. Samalla pidetään kiinni ja huolehditaan 

hyviksi muodostuneista perinteistä (Muistelemispäivä, kolehtikeräykset, kehy-

jäsenmaksu, leirien solidaarisuusmaksut, “kehytonni”). 

d. Hankkeita toteuttavat ja johtavat osaavat ja sitoutuneet vapaaehtoiset. 

i. Panostetaan johtajien ja vapaaehtoisten riittävään tukeen ja koulutukseen, 

ja huolehditaan, että he saavat ansaitsemansa arvostuksen työlleen.  

ii. Hankkeen projektiryhmästä tulee löytyä mm. seuraavaa osaamista: 

Projektin johtamisosaaminen, hankehallinto, kehitysyhteistyö, 

taloushallinto, viestintä- ja kasvatusosaaminen.  

iii. Pidetään huolta riittävästä jatkuvuudesta vapaaehtoisuuteen perustuvassa 

järjestössä sekä hankkeiden aikana että niiden päättyessä. 

iv. Koulutetaan hankkeissa uusia osaavia kehy-toimijoita. 

v. Turvataan riittävä ja asiantunteva työntekijäresurssi vapaaehtoisten tueksi. 

e. Hankkeiden ja kumppanuuksien lukumäärän SP-FS:ssä tulee olla sellainen, että 

resurssit riittävät niiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Yhtaikaa 

toteutusvaiheessa (= pl. suunnittelu, haku- ja raportointivaihe) on kaksi suurempaa 

kehitysyhteistyöhanketta, jotka mahdollistavat työntekijäresurssin palkkaamisen 

hankehallintoon. Lisäksi voidaan toteuttaa pienimuotoisia 

kumppaniyhteistyöhankkeita. Kaikkiaan  kehitysyhteistyöhankkeiden vuoksi SPn 



taloudellisella vastuulla voi kerrallaan olla yhteensä enintään 400.000 euron rasite. 

Rasite kirjataan alas, kun ulkoministeriö tai muu ulkoinen rahoittaja on hyväksynyt 

kaikki relevantit tiedot totuudenmukaisesti sisältävän loppu- tai väliraportoinnin ja 

näin katsonut rahoituksen tai sen osan asianmukaisesti käytetyksi. 

f.  Erikseen voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta Suomessa toteutettavaan 

globaalikasvatukseen kuten VGK-hankkeiden toteutukseen.  

g. Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi toteutetaan kestävästi. 

i. Haetaan aktiivisesti hyviä toimintamalleja muista järjestöistä parhaiden 

hallintoratkaisujen löytämiseksi. 

ii. UM-rahoitteisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin budjetoidaan mukaan riittävän 

suuri työntekijäresurssi siten, että hankkeiden erityisosaamista ja 

jatkuvuutta vaativaa hanke- ja taloushallintoa hoitaa pääasiassa palkattu 

työntekijä. 

iii. Kehitysyhteistyöhankkeiden käynnistämisessä  noudatetaan omaa 

ohjeistustaan  (liite 7). 

iv. Hankkeiden tulee tehdä pääsääntöisesti nollatulos (pl. mahdollinen ennalta 

sovittu omarahoitusosuus). Jos hanke tuottaa voittoa, voitto täytyy käyttää 

kehitysyhteistyöhön kumppanimaassa tai varainhankinnan toteutuksen 

yhteydessä ilmoitettuun tarkoitukseen. 

h. Kumppanien väliseen yhteistyöhön liittyvät mahdolliset ristiriidat ratkotaan 

kumppanuus- ja hankesopimuksissa sovituin tavoin, ensisijaisesti yhdessä 

kyseisen partioalueen kanssa. SP-FS:n hallitusta on informoitava ennen 

neuvottelujen aloittamista. 

 

4. Kansainvälisyys - partion sisäinen ja ulkoinen vahvuus 

a. Viestittäessä partiosta Suomessa, nähdään tärkeäksi, että laaja yleisö hahmottaa 

Suomen suurimman nuorisojärjestön toiminnan koko sen moninaisuudessaan – 

sisältäen myös kumppanuudet ja kehitysyhteistyön. 

i. Tästä ulottuvuudesta viestimällä voidaan herättää kiinnostus partiosta 

harrastuksena aivan uudenlaisissa kohderyhmissä. 

b. Osalle suomalaisista partiolaisista partioliikkeen maailmanlaajuisuus ja sen kautta 

tulevat mahdollisuudet ovat vieraita. Kansainvälisyys ja paremman maailman 

luominen ovat alusta saakka olleet osa partioliikkeen ydintä.  

i. Varmistetaan, että oma jäsenistö tuntee ja tiedostaa harrastuksensa kaikki 

ulottuvuudet.  

c. Kansainvälisellä partiokentällä arvostetaan partiojärjestöjen välistä yhteistoimintaa. 

Vaihdetaan hyviä kokemuksiamme ja edistetään SP-FS:n kuvaa kansainvälisesti 

vastuullisena partiojärjestönä. 

d. Tehdään kehityspoliittista vaikuttamistyötä yhteistyössä SP-FS:n 

yhteiskuntasuhderyhmän kanssa erityisesti lapsia ja nuoria koskevissa 

kysymyksissä ja teemoissa, jotka koskevat partiota ja joita maailmanjärjestöt ovat 

nostaneet esiin. Työtä voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden 

kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä yhteiskuntasuhderyhmän kanssa. SP-



FS:n kannanmuodotusprosessi ja lausuntoprosessi sekä SP-FS:n yhteiskunnalliset 

linjaukset ja kärjet ovat tämänlaisen vaikuttamistyön perustana. 

 

LIITTEET 

 

LIITE 1  

SP-FS: Kansainvälisen toiminnan linjaukset, 2013 

http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/sp_kv-toiminnan_linjaukset.pdf 

 

LIITE 2 

SP-FS: Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset 

http://toiminta.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteiskuntasuhteet/yhteiskunnallisen-toiminnan-

linjaukset 

 

LIITE 3 

Partion kasvatustavoitteet 

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=1.2._Kasvatustavoitteet 

 

LIITE 4 

SP-FS: Projektiopas 

https://teltta.partio.fi/SP/projektit/Yleist%20projekteista/Projektiopas.pdf 

 

LIITE 5 

SP-FS: Taloussääntö 

https://teltta.partio.fi/Ohjeet%20ja%20lomakkeet/Lomakkeet/Luottisten%20kulukorvaukset,%20tal

ous-%20ja%20hankintaohje/SP%20Talouss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%202011.pdf 

 

LIITE 6 

Menettelytapasääntö 

http://www.partio.fi/sites/partio.fi/files/uploads/Tapahtumat/jasenkokous/menettelytapasaanto_201

0.pdf 

 

LIITE 7  

Kehitysyhteistyöhankkeiden aloittamisarvioinnin työkalu 

https://docs.google.com/document/d/1HAI2WmWK7hqskY9js4ohKMoxEgG9txujOnHhCPF2_Uo/

edit#heading=h.mqpp3tbo4apd 

 

LIITE 8 

WOSM: Kumppanuusyhteistyön yleiset linjaukset (Marrakech charter, Bangalore revised edition) 

● http://scout.org/node/6259 

 

LIITE 9 

WAGGGS/WOSM European Region: Partnership Guidelines 

● http://europe.wagggs.org/en/grab/485/1/GuidelinesonPartnershipE.pdf  

http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/sp_kv-toiminnan_linjaukset.pdf
http://toiminta.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteiskuntasuhteet/yhteiskunnallisen-toiminnan-linjaukset
http://toiminta.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteiskuntasuhteet/yhteiskunnallisen-toiminnan-linjaukset
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=1.2._Kasvatustavoitteet
https://teltta.partio.fi/SP/projektit/Yleist%20projekteista/Projektiopas.pdf
https://teltta.partio.fi/Ohjeet%20ja%20lomakkeet/Lomakkeet/Luottisten%20kulukorvaukset,%20talous-%20ja%20hankintaohje/SP%20Talouss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%202011.pdf
https://teltta.partio.fi/Ohjeet%20ja%20lomakkeet/Lomakkeet/Luottisten%20kulukorvaukset,%20talous-%20ja%20hankintaohje/SP%20Talouss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%202011.pdf
http://www.partio.fi/sites/partio.fi/files/uploads/Tapahtumat/jasenkokous/menettelytapasaanto_2010.pdf
http://www.partio.fi/sites/partio.fi/files/uploads/Tapahtumat/jasenkokous/menettelytapasaanto_2010.pdf
https://docs.google.com/document/d/1HAI2WmWK7hqskY9js4ohKMoxEgG9txujOnHhCPF2_Uo/edit#heading=h.mqpp3tbo4apd
https://docs.google.com/document/d/1HAI2WmWK7hqskY9js4ohKMoxEgG9txujOnHhCPF2_Uo/edit#heading=h.mqpp3tbo4apd
http://scout.org/node/6259
http://europe.wagggs.org/en/grab/485/1/GuidelinesonPartnershipE.pdf


 

 

MUUT LIITTEET 

 

KEPA: taloushallinnon itsearviointityökalu 

http://www.kepa.fi/toiminta/hankeneuvonta/taustamateriaalit/taloushallinnon-itsearviointityokalu 

 

KEPA: kumppanuus-kompassi 

http://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/12014 

 

 

 

 


