
PARTION HENKILÖSTÖORGANISAATION 
KEHITTÄMINEN 

   
 

2015 • Partioneuvoston 
sääntömääräinen 
syyskokous 
 

• Päätettiin partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen 
kokonaisuudistuksen käynnistämisestä 
 

• Keskitetyn taloushallinnon aloitus (L-SP) 
 

2016 • Tulevaisuusseminaari 
 
 

• Jäsenkokous XIV Oulu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partiotyönantajat –

Scoutarbertsgivarna 
 

• Polku-vartion päätelmät tiedoksi SPH, PN, piirinjohtajat, 
toiminnanjohtajat 

• Päätös IT-tukipalveluiden ja työvälineiden yhteishankinnasta 
• ”Haluamme, että partioliike Suomessa toimii nykyistä 

vahvemmin ja tehokkaammin päämääränsä toteuttamiseksi. 
Tavoitteen edistämiseksi kehitämme ja uudistamme partiota 
aiempaa yhtenäisemmin ja aiempaa enemmän yhdessä.” 

• Merkittävimmät muutostarpeet tavoitteen saavuttamiseksi 
ovat:   
 Yksinkertaistetaan Suomen Partiolaisten 

päätöksentekorakennetta ja selkeytetään 
päätöksentekovaltuuksia.   

 Luodaan yhteistä partiota tukevat laadun minimikriteerit 
sekä päätetään toimintatavoista laadun varmistamiseksi.  

 Järkeistetään Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten nykyisiä 
päällekkäisiä toimintoja ja resursseja yhdessä. 

• Vakuutukset, työterveyshuolto yms. 

2017 • Järvi-Suomen Partiolaiset 
 

• SPH hallitusohjelma 

• Partiopiirin ja keskusjärjestön yhteistyösopimus 
henkilöstöpalveluista 

• Yksi hallitusohjelman yhdeksästä ohjelmasta oli Päällekkäisen 
tekemisen poisto SP ja A-jäsenet (2017-2018 edistymistä 
erityisesti viestinnän ja markkinoin toiminnanalalla (partio.fi ja 
piirisivustot, Partio-lehden ja piirilehtien yhteispostitus) 
 

2018 • Tulevaisuuseminaari 
 
 
• Uudenmaan Partiopiiri 

 

• SPH, PN ja piirinjohtajat valtuuttavat toiminnanjohtajat 
jatkamaan henkilöstöorganisaation kehitystyötä. 

• Jäsenmäärätavoite (100.000 jäsentä vuonna 2030) asetetaan  
• Partiopiirin ja keskusjärjestön yhteistyösopimus 

henkilöstöpalveluista 
 

2019 kevät • Kymenlaakson Partiopiiri 
 

• Toimihenkilöpäivät 

• Partiopiirin ja keskusjärjestön yhteistyösopimus 
henkilöstöpalveluista 

• Partiotoimihenkilöitä tiedotetaan meneillään olevasta 
henkilöstöorganisaation kehitystyöstä 
 

2019 syksy • Tulevaisuusseminaari 
 

• Henkilöstökokoukset / 
toimistokokoukset 

• Piirihallitukset 
• Partioneuvoston 

sääntömääräinen 
syyskokous 

• Ensimmäinen luonnos tulevaisuuden henkilöstöorganisaatiosta 
esitellään SPH, PN, piirinjohtajat 

• Ensimmäinen luonnos tulevaisuuden henkilöstöorganisaatiosta 
esitellään partiotoimihenkilöt, piirihallitukset 

• Henkilöstön palautekanava webropolissa 2.10.-23.10. 
• Partioneuvostolle esitellään projektisuunnitelma ja aikataulu 
 
 



• Lapin Partiolaiset, Etelä-
Karjalan Partiolaiset 
 

• Partiopiirien ja keskusjärjestön yhteistyösopimus 
henkilöstöpalveluista 
 

2020 kevät • Työntekijäpäivä 29.1. 
• Toimihenkilöpäivät 11.-

12.6. (ulkopuoliset 
fasilitaattorit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Partioneuvoston 

sääntömääräinen 
kevätkokous 
 

• Mallien rakentaminen 
• Perustetaan työryhmät partiotoimihenkilöistä mm: 

1. Prosessin johtaminen, johtoryhmä 
2. Lippukunnan tarvitsema tuki 

a. lippukuntakoordinaattorin rooli ja työtehtävät 
b. valtakunnallisten vastuiden jakaminen 
c. lippukuntaryhmät, maantieteellinen suunnittelu 

3. Viestintä- ja markkinointi 
4. Palvelualueiden määrittely ja tehtävät 
5. Organisaatio 
6. Talous  

a. sopimusmalli 
7. HR 
8. Piirien luottamushenkillöorganisaation suhde 

työntekijäorganisaatioon (avoin haku piirinjohtajat) 
• Muiden järjestöjen benchmarkkaus 
• Viestintäkanavien perustaminen (Teams-kanavat 

toimihenkilöille ja luottamushenkilöille (piirinjohtajat, PN, SPH) 
 

• Mandaatti / suositus kehitystyön jatkamisesta 

2020 syksy • Työryhmätyöskentely 
 

• Piirien syyskokoukset 
• Partioneuvoston 

sääntömääräinen 
syyskokous 
 

• Partiotoimihenkilöistä koostuvat ryhmät jatkavat 
suunnittelutyötä 

• Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 
• Mandaatti / suositus kehitystyön jatkamisesta  

2021 kevät • Työryhmätyöskentelyn 
koonti 

• Piirihallitukset ja SPH 

• Esitys valtakunnalliseksi henkilöstöorganisaatioksi valmis 
 

• Päätetään uudesta henkilöstöorganisaatiosta 
• Sopimusneuvottelut ja yhteistyösopimusten allekirjoittaminen 

 
2021 syksy  • YT-menettely työtehtävien uudelleenjärjestelemiseksi (ei 

henkilöstövähennyksiä) 
• Työsopimusten päivittäminen 
• Työnkuvien sopiminen 

2022 kevät • Pohjanmaan Partiolaiset, 
Lounais-Suomen 
Partiopiiri, Hämeen 
Partiopiiri, 
Pääkaupunkiseudun 
Partiolaiset 

• FiSSc? 

• Partiopiirien työntekijät aloittavat Suomen Partiolaisten 
työntekijöinä 

2022 syksy   
   

 


