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PARTION DIGITAALISTEN 
PALVELUJEN KEHITYSSUUNNITELMA 

Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma on järjestön pitkän ajan taloussuunnitelman osa. 
Se on voimassa seuraavan strategiakauden 2021–2026. Suomen Partiolaisten hallitus tarkistaa kehi-
tyssuunnitelman säännöllisesti. Suunnitelma ohjaa partion tietohallinnon johtamista ja kehittämistä, 
kuten talouden ja toiminnan suunnittelua ja arviointia järjestön johdon ja henkilöstön työvälineenä. 
Kehityssuunnitelma rakentuu kahdesta osasta.   
 
Dokumentin ensimmäinen osa on nimeltään Partion digitaalisen kehityksen strategia. Se on julkinen 
ja julkaistaan avoimesti osoitteessa www.partio.fi/digikehitys.  
 
Ensimmäisessä osassa kuvataan strategisesti merkittävät monivuotiset tavoitteet datan ja digitaali-
suuden hyödyntämiseksi partiossa strategiakaudella 2021-2026. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös 
merkittäviin riskeihin ja kustannuskehitykseen. Tämän suunnitelman vahvistaa Suomen Partiolaisten 
partioneuvosto. 
 
Dokumentin toinen osa on nimeltään Partion digitaaliset ratkaisut. Se on luottamuksellinen, koska se 
sisältää kustannus- ja sopimustietoja. Se on käytettävissä tarvittaessa ja erillisestä pyynnöstä. 
  
Toisen osan muodostavat palvelukortit, joissa eritellään palveluiden ja teknologioiden kehitys kustan-
nuksineen ja mahdollisuuksineen. Toinen osa on tarkoitettu Suomen Partiolaisten sisäiseen käyttöön. 
Partion digitaalisten ratkaisujen suunnitelmassa otetaan kantaa myös toiminnallisuuksien kehittämi-
seen ja korvaamiseen, jolloin palveluja tarkastellaan myös kokonaisuutena. Tämän suunnitelman vah-
vistaa Suomen Partiolaisten hallitus tarvittaessa.  
 
Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman päivittämisestä vastaa Suomen Partiolaisten di-
gitaalisten ratkaisujen suunnittelija.  
 
Liite 1 | Tietohallinnon johtamisen ja kehittämisen periaatteet partiossa    
 
Liite 2 | Digitaalisen kehittämisen periaatteet partiossa     
 
Liite 3 | Partion palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen elinkaarikustannukset 2021–2026 
 
Suunnitelman versiohistoria 
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1 Johdanto 

Suomen Partiolaisten partioneuvosto pyysi hallitukselta digitaalisten ratkaisujen elinkaarisuunnitel-
man tietohallinnon suunnitelmien avaamiseksi ja lähivuosien kustannuskehityksen ennakoimiseksi. 
Hallitus valmisteli partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman vuosille 2021–2026. 
 
Kehityssuunnitelma perustuu digi- ja muotoiluryhmän tekemään kartoitukseen ja palveluomistaja- ja 
henkilöhaastatteluihin syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Tavoitteet dialogin vahvistamista, datan ja ana-
lytiikan soveltamisesta sekä järjestön johdon työkalujen kehittämisestä on otettu huomioon suunnit-
telussa. Suunnitelman ensimmäisen version on tehnyt Suomen Partiolaisten palvelutiimi ja taloustoi-
minnanala syksyllä 2019.  
 
Suomen Partiolaiset on kehittänyt tietohallintoaan suunnitelmallisesti viime vuodet. Järjestö on otta-
nut käyttöön moderneja pilvipalveluita ja se tuottaa partion digitaaliset palvelut yhdessä kumppa-
neidensa kanssa. Datan merkitys järjestön johtamisessa on kasvanut ja järjestöllä on kokemusta ja 
osaamista palveluiden välisestä arkkitehtuurista. Suomen Partiolaiset vastaa valtakunnallisesti partion 
digitaalisten palvelujen kertaluonteisista käyttöönotto- ja projektikustannuksista sekä jatkuvien pal-
velujen säännöllisistä kustannuksista. 
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2 Partion digitaalisen kehityksen strategia   

Suomen Partiolaisten tavoitteena on olla datan ja digitaalisuuden hyödyntämisen edelläkävijä nuori-
soalalla. Datan ja digitaalisuuden merkitys nuorten hyvinvoinnissa ja muutosten arvioinnissa korostu-
vat tulevina vuosina, kuten valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmakaudella 2020–2023.  
 
Partion tietohallinnon tärkein tavoite on, että partion digitaalisten palvelujen ja tiedon kokonaisuus on 
eheä ja että sitä kehitetään hallitusti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti. Teknologisten valintojen 
on oltava moderneja sekä digitalisaatio- ja teknologiatrendeihin nähden kestäviä. Digitaalisten palve-
lujen tuottaminen perustuu hyvään kumppanuustyöhön, kuten joustavaan palvelu- ja tuotetukeen sekä 
jatkuvaan kehitykseen. Datan ja digitaalisuuden hyödyntäminen edellyttää vahvaa perustaa, kuten inf-
rastruktuuria.  

Strategiakauden 2021–2026 tiekartta  

Seuraavassa esitellään partion olemassa oleva digitaalisten palvelujen kokonaisuus. Tämän jälkeen ku-
vataan partion strategiakauden 2021–2026 kestävä tiekartta strategisesti merkittävine suunnitelmi-
neen, joiden taloudellinen tai työmäärällinen vaikutus on suuri.  
 
Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuus (2019)    
 

 
 
Suomen Partiolaisilla on kolme merkittävää tavoitetta strategiakaudella 2021–2026. Ne muodostavat 
järjestön digitaalisen kehityksen strategian vuosille 2021-2026. Tiekarttaa täydennetään partion kuu-
sivuotisella strategiakaudella. Jokaisesta tavoitteesta kirjoitetaan toimeksianto ja projektisuunnitelma 
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vuonna 2020 arvioiden tarkentamiseksi ja todentamiseksi. Hallitus perustaa projektit erikseen järjes-
tötoimintahyödyn arvioinnin perusteella.  

1 Digitaalisten palvelujen ja tiedon kokonaisuus uudistetaan kokonaisvaltaisesti 

Suomen Partiolaiset uudistaa tietoarkkitehtuurinsa siten, että eri tietokannoissa oleva data kootaan 
yhteen tietovarastoon (Data Warehouse) analytiikkaa ja raportointia varten. Partiolaiset käsittelevät tie-
toa partion digitaalisissa palveluissa, jolloin tietovarasto auttaa luomaan kokonaiskuvan järjestöstä sen 
johtamiseksi. Uudistus tarkoittaa muutoksia myös partion digitaalisiin palveluihin, jotta niiden käy-
tettävyys paranee ja soveltamismahdollisuudet ovat aiempaa monipuolisemmat. 
 
Seuraavan toiminnanohjausjärjestelmän 1 esiselvitys aloitetaan vuonna 2021. Esiselvitys kestää puoli 
vuotta. Varsinaisen kehitysprojektin kestoksi on arvioitu kaksi vuotta, jolloin uusi toiminnanohjaus-
järjestelmä ja siihen liittyvät rekisteripalvelut ovat käytössä vaiheittain vuodesta 2025 alkaen.  
 
Tietoarkkitehtuurin ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen edellyttää muun muassa jäsenyy-
denhallinnan prosessien palvelumuotoilua, datakartoitusta ja -strategiaa, tiedonhallinnan organisoin-
nin mallin luomista sekä käsitteiden ja tiedon mallinnusta. Suomen Partiolaiset määrittelee datan siir-
tämisen, muokkaamisen ja lataamisen (ETL) prosessit tietojen integroimiseksi.  
 

 Suunnitelma  
Aikataulu 2021–2024 
Työmääräarvio 4 henkilötyövuotta eli yksi henkilötyövuosi enem-

män kuin nyt. 
Kustannusarvio  2021: 25 000 euroa  

 
2022: 25 000 euroa  
 
2023: 50 000 euroa  
 
2024: 500 000 euroa  
 
2025: 50 000 euroa  
 
Yhteensä  
 
650 000 euroa  

Lisätiedot   Esiselvitys aloitetaan vuonna 2021 

2 Partion palvelut ja viestintä automatisoidaan järkevästi 

Suomen Partiolaiset automatisoi viestinnän ja varainhankinnan sekä jäsenyydenhallinnan palvelujaan 
ja prosessejaan kokonaisuudeksi. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa partion kasvua, parantaa palve-
lukokemusta sekä tukea viestintää ja varainhankintaa. Automatisointi tuottaa tietoa ihmisten käyttäy-
tymisestä verkossa sisällöntuotannon ja markkinoinnin kohdentamiseksi ja palveluiden suunnittele-
miseksi. Automatisointi vahvistaa tiedolla johtamista partiossa. 
  

 Suunnitelma 
Aikataulu 2021–2023 

 
1 Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa uutta tietojärjestelmää tai sen kokonaisuutta. 
Rekisteripalvelut viittaavat muun muassa jäsenyydenhallinnan prosesseihin ja jäsenpalveluun tietojärjestelmän 
avulla.  
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Työmääräarvio 3 henkilötyövuotta eli yksi henkilötyövuosi enem-
män kuin nyt. 

Kustannusarvio 2021: 50 000 euroa 
 
2022: 50 000 euroa 
 
2023: 50 000 euroa 
 
Yhteensä  
 
150 000 euroa  

Lisätiedot   Partion CRM-ratkaisu uudistetaan vuonna 2020.  

3 Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti partiossa ja partiokasvatuksessa.  

Suomen Partiolaiset määrittelee tavat harrastaa partiota myös digitaalisesti. Partion harrastaminen ja 
vapaaehtoistoiminta perustuvat myös digitaaliseen osallisuuteen ja vuorovaikutukseen nuorten toi-
mintaympäristöjen muuttuessa. Suunnittelemme, miten tapahtumiin voi osallistua digitaalisesti. Par-
tiolaisille tarjotaan esimerkiksi kesällä 2022 digitaalinen Finnjamboree-kokemus.  
 
Aluekehitys eli väestönkehitys, työpaikkakehitys ja alueellinen bruttokansantuote vaikuttavat tulevai-
suudessa myös partion harrastamiseen esimerkiksi haja-asutusalueilla ja alueilla, joilla ei toimi par-
tiolippukuntia. Digitalisaatio vaikuttaa sekä nuoriin että nuorisotyöhön. Nuorten digitaitoja ja tiedon 
lukutaitoa sekä digitaalista hyvinvointia on tuettava aiempaa vahvemmin.  
 
Kun aluekehitys ja digitalisaatio muuttavat yhteiskuntaa palveluineen, partion on purettava omalta 
osaltaan nuoria mahdollisesti haavoittavia ja syrjäyttäviä rakenteita. Yhteiskunnan digitalisoituminen 
ja teknologinen kehitys vaikuttavat henkilöstön osaamiseen.  

Tiekartan 2021–2026 riskien arviointi  

Suomen Partiolaiset on tunnistanut myös merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit tiekar-
tallaan edellä mainittujen tavoitteiden rinnalla. Riskit liittyvät kustannustenhallintaan, teknologiava-
lintoihin ja käyttäjäkokemukseen. Riskien arvioinnissa on otettava huomioon myös (välitön) järjestö-
toimintahyöty ja järjestön digitaalisen kehittämiskyvyn vahvistuminen oivalluksineen. Partion palve-
lujen ja digitaalisten ratkaisujen riskejä arvioidaan yksityiskohtaisesti tämän suunnitelman toisessa 
osassa.  
 

1. Partiorekisteri Kuksan elinkaari tai palvelukumppani ei muodosta partiolle riskiä. Taloudelli-
nen riski liittyy kustannustenhallintaan kehitettäessä Kuksaa rajapintoineen. Testausosaami-
sen ja -politiikan puuttuminen lisää käyttäjäkokemukseen liittyviä riskejä. Henkilötietojen 
lailliseen ja luotettavaan käsittelyyn liittyviä riskejä on ennaltaehkäisty hallinnollisesti ja tek-
nisesti. Tietosuojariski on myös taloudellisesti merkittävä otettaessa huomioon henkilötietojen 
käsittelyn laatu ja laajuus partiossa. Osa partiolippukunnista ja partion vapaaehtoisista suh-
tautuu henkilötietojen käsittelyyn välinpitämättömästi, minkä vuoksi tarvitaan sekä neuvontaa 
että ohjausta osaamisen kehittämiseksi.  

 
2. Digitaalinen partio-ohjelma rakentuu erilaisista, elinkaarensa eri vaiheissa olevista sovelluk-

sista. Digitaalisen partio-ohjelman kehittäminen edellyttää kokonaisuudenhallintaa ja johta-
mista. Partio-ohjelman verkkopalvelun (partio-ohjelma.fi) laatu ja tekninen toteutus muodos-
tavat riskin. Digitaalisen partio-ohjelman ja partiorekisterin Kuksan toiminnallisuuksien elin-
kaarten yhteensovittaminen vaatii huolellisuutta erityisesti partion tutkimus- ja kehitystoi-
minnan, kuten tilastoinnin aikasarjojen, trendien ja raporttien, jatkuvuuden varmistamiseksi.  
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3. Suomen Partiolaisilla on sovelluskehityskokemusta palvelukumppaniensa kanssa. Uusien so-
vellusten suunnittelussa ja teknisessä toteuttamisessa on usein työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten osaamiseen ja työmäärään liittyviä riskejä, mikä vaikuttaa Suomen Partiolaisten kykyyn 
saada sovelluskehitysprojektit valmiiksi määräajassa.     
 

4. Partion digitaalisessa työympäristössä on tuhansia käyttäjiä, mikä on poikkeuksellista. Koska 
Office 365 on lahjoitukseen perustuva palvelu, partion nykyinen taloudellinen riski on pieni. 
Taloudellinen riski kasvaa merkittävästi, jos Suomen Partiolaiset joutuu syystä tai toisesta et-
simään vaihtoehtoisen digitaalisen työympäristön nykyiselle käyttäjämäärälle. Käytön tukea, 
koulutusta ja digitaalisen työskentelyn ohjausta vaaditaan paljon suuren käyttäjämäärän 
vuoksi. Digitaalisen työympäristön tiedonhallintaa ja tietoturvaa parannetaan palveluomista-
jan osaamisella ja kumppanuustyöllä, kuten työvälinemuutosten ennakoinnilla.   

 
5. Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma ja partion tietohallinnon johtamisen ja ke-

hittämisen periaatteet vähentävät taloudellisia riskejä ja parantavat toiminnan ennakoita-
vuutta. Palvelupyyntöjen arviointi tukee teknologista kehitystä ja ohjaa parantamaan palvelu-
jen käytettävyyttä.   

Kustannusten kehitys vuosina 2021–2026 

Ohessa esitetään tiiviisti partion tietohallinnon kustannusten kehitys tämän suunnitelman perusteella. 
Kustannuskehityksessä näkyvät erityisesti edellä mainitut tavoitteet alustavine kustannusarvioineen. 
Kustannusarviota (ja kustannusten kehityksen taulukkoa) tarkennetaan vuonna 2020 edellä mainittu-
jen projektisuunnitelmien ja järjestön pitkän ajan taloussuunnittelun perusteella.   
 
Tämän suunnitelman erillisessä liitteessä arvioidaan tätä yksityiskohtaisemmin olemassa olevien pal-
veluiden ja digitaalisten ratkaisujen kustannuskehitystä strategiakaudella 2021–2026. Liite on tieto-
hallinnon talousjohtamisen työväline.  
 
Huomaa, että kustannuskehitys perustuu talousarvioihin. Talousarvion toteuma raportoidaan erikseen 
tilinpäätöksessä tai tarvittaessa toimintakaudella.  
 
Suomen Partiolaisten esihenkilöt määrittelevät vuodenvaihteessa 2019–2020 tietohallinnon henkilös-
tökustannusten perusteet. Työmäärää arvioidaan vuonna 2020 työajanseurannan perusteella työmää-
räarvion tarkentamiseksi.  
 
Partion tietohallinnon kustannusten kehitys 2021–2026 
 

Kustannukset  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Digitaalisten palvelujen 
säännölliset kustan-
nukset 

298 451    
 
+25 000 

 
 
+25 000 

   

Digitaalisten palvelujen 
pienkehitys- ja kor-
jauskustannukset 

94 500        

Asiantuntija- ja konsul-
tointityö 

11 000  
+25 000 
+25 000 

 
+25 000 

 
+50 000 

   

Henkilöstön IT-tuki-
palvelut  

65 339       

Henkilöstön puhelin-
kustannukset 

21 538       

Partioaseman ja henki-
löstön IT-laitteet 

80 747        



 

8 
 

Tietoliikenne- ja kapa-
siteettipalvelut 

29 972       

Tietohallinnon henki-
löstökustannukset 

       

Digitaalisten palvelujen 
investointi- ja kehitys-
kustannukset (hankin-
tavuosi) 

  
 
+25 000 

 
 
+25 000 

 
 
+25 000 

 
+500 000  

 
+50 000 

 

Yhteensä  601 547       
Digitaalisten palvelujen 
investointi- ja kehitys-
kustannukset (poistot) 

44 960       
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3 Partion digitaaliset ratkaisut  

Partion digitaaliset ratkaisut on ryhmitelty seuraavassa osassa toiminnallisiin, toiminnanalarajat ylit-
täviin teemoihin, kuten palveluihin.  
 

Partion palvelut   Digitaaliset ratkaisut  
Jäsenyydenhallinta Rekisterit, kirjautumispalvelut 
Osallisuus ja johtaminen Henkilöstön ja vapaaehtoisten johtamisen ja kehit-

tämisen työvälineet  
Henkilöstö- ja taloushallinto Henkilöstöjohtamisen ja talousjohtamisen työväli-

neet 
Viestintä ja markkinointi Viestintä- ja markkinointipalvelut, digitaaliset me-

diat sekä työvälineet  
Kasvatus ja koulutus Digitaalinen partio-ohjelma, digitaalinen oppimi-

nen, koulutus 
Infrastruktuuri Kapasiteetti- ja tietoliikennepalvelut 

 
Jokaisella palvelulla on oma tietokorttinsa, jonka malli ja selitteet on julkaistu tämän suunnitelman 
liitteenä. Palvelukortit mahdollistavat elinkaarisuunnittelun, palveluiden välisten riippuvuuksien huo-
mioon ottamisen ja kehittämisen sekä työsuunnittelun. Elinkaari tarkoittaa aikaa, jolloin palvelua käy-
tetään.  
 
Partion digitaalisten ratkaisujen suunnitelman avulla tarkennetaan partion digitaalisen kehityksen 
strategiaa seuraavien vuosien aikana. Vastaavasti olemassa olevia digitaalisia palveluja täytyy kehittää 
strategisten projektien perusteella, mikä on otettava huomioon vuotuisessa talouden ja toiminnan 
suunnittelussa.   
 
Suomen Partiolaisten talouden toiminnanala ja palvelutiimi arvioivat palveluomistajien kanssa sovi-
tulla tavalla palvelun kriittisyyden, luotettavuuden ja riskit. Arvioinnit tehdään seuraavan kerran ke-
väällä 2020 taloutta ja toimintaa suunniteltaessa. Arvioinnin yhteydessä mainitaan arvioijat. Arviointi 
perustuu seuraaviin asteikkoihin.  
 
Palveluiden arviointiperusteet  
 

 Kriittisyys Luotettavuus Riskit 
1 Erittäin kriittinen: Pal-

velun pettäessä toi-
minta pysähtyy suu-
rella todennäköisyy-
dellä päivissä. 
 

Erittäin hyvä Erittäin epätodennä-
köinen 

2 Kriittinen: Palvelun 
pettäessä toiminta kär-
sii selkeästi 1-2 kuu-
kauden kuluessa. 
 

Hyvä Epätodennäköinen 

3 Tärkeä: Palvelun pettä-
essä toimintaa voidaan 
jatkaa nykyisellä tasolla 
korkeintaan tilikauden 
loppuun. 
 

Keskimääräinen Keskimääräinen 

4 Jokseenkin tärkeä: Pal-
velun pettäessä toimin-

Huono Korkea 
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taa voidaan jatkaa ny-
kyisellä tasolla kor-
keintaan vuosi. 

5 Harmiton: Palvelun 
pettäessä toimintaa 
voidaan jatkaa nykyi-
sellä tasolla vuosia. 
 

Erittäin huono  Erittäin korkea 

 
Palvelukortti on osa kunkin palvelun dokumentaatiota ja sen ajantasaisuudesta vastaa palveluomistaja. 
 
Palvelukortit saa käyttöönsä tarvittaessa ja pyynnöstä perustellusta syystä.  
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4 Liitteet  

Jokaisesta Suomen Partiolaisten palvelusta ja digitaalisesta ratkaisusta julkaistaan tässä suunnitel-
massa palvelukortti, joka perustuu oheiseen malliin. Kopioi taulukko ja täytä pyydetyt tiedot. Palvelu-
kortti lisätään suunnitelmaan, kun palvelu on Suomen Partiolaisten talousarviossa ja toimintasuunni-
telmassa tai kun hallitus on hyväksynyt lisäinvestoinnin. Palvelukortit tarkistetaan vuosittain ja niitä 
päivitetään tarvittaessa.  

 
Suomen Partiolaisten talousvaliokunta antaa projektisuunnitelmasta lausuntonsa. Tarkoituksena on 
varmistaa, että palvelu sopii partion palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen sekä tiedon kokonaisuu-
teen. Palvelukortit täytetään avoimen hallinnon periaattein niin, että ne antavat riittävät ja ymmärret-
tävät tiedot järjestön johdolle ja päätöksentekijöille.  

Palvelukorttimalli  

Kuvaus Lyhyt kuvaus palvelusta? 
Toiminnallisuudet Mitä palvelulla pääasiallisesti tehdään? 
Hyödyt Miksi palvelu on hankittu ja/tai toteutettu? Mitä hyötyä siitä on Partiolle? 
Palveluomistaja Kuka vastaa palvelun käytöstä ja kehittämisestä? 
Toimittaja / Ylläpi-
täjä 

Kuka on toimittanut palvelun? Kuka ylläpitää palvelua?  

Teknologia Mitä teknologiaa palvelun toteuttamisessa käytetään? 
Dokumentaatio ja 
lähdekoodi 

Onko palvelun dokumentaatio kunnossa? Onko palvelun avoin lähdekoodi jul-
kaistu GitHub-palvelussa? Kuka sitä valvoo?  

Ympäristöt Mitkä ovat palvelun tuotanto- ja kehitysympäristöjen osoitteet? Mitä muita 
tietoja on ympäristöistä?  

Ylläpito Onko palvelun tuki- ja ylläpitosopimus voimassa? Mikä on palvelun kuukau-
simaksu? Onko palvelu toteutettu teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksen-
mukaisesti ja kestävästi? 

Tietosisällöt Mitä tietoa palvelu sisältää? Onko sitä mahdollista hyödyntää muissa palve-
luissa tai käyttötarkoituksissa. Käsitelläänkö palvelussa henkilötietoja?  

Rajapinnat Onko palvelussa rajapintoja, ja jos niin millaisia?  
Riippuvuudet 
muista ratkaisuista 

Mistä muista palveluista tämä palvelu on riippuvainen? Millaisia riippuvuudet 
ovat?  

Muiden ratkaisujen 
riippuvuudet 

Onko joku muu palvelu riippuvainen tästä palvelusta? Millaisia riippuvuudet 
ovat?  

Kriittisyys Kuinka kriittistä palvelun toiminta on partiotoiminnalle? Arviointi perustuu 
asteikkoon 1-5 ja sanalliseen arviointiin laadusta.  

Luotettavuus Kuinka luotettava palvelu on? Arviointi perustuu asteikkoon 1-5 ja sanalliseen 
arviointiin laadusta.  

Riskit Millaisia riskejä palveluun liittyy. Arviointi perustuu asteikkoon 1-5 ja sanal-
liseen arviointiin laadusta. 

Tekniset tulevai-
suudennäkymät 

Mitkä ovat palvelun tekniset kehitysnäkymät partiossa ja palvelukumppa-
nilla? Kuinka nämä eroavat toinen toisistaan.   

Palvelun tulevai-
suudennäkymät 

Mitkä ovat palvelun ja prosessin kehitysnäkymät partiossa eli mihin palvelua 
käytetään nyt ja tulevaisuudessa.  

Palvelun elinkaari 
ja tekninen kehi-
tyssuunnitelma 

Mikä on palvelun elinkaari? Mitkä ovat palvelun vuotuiset kehityssuunnitel-
mat.  

Osaamisen tarve Puuttuuko partiolta palvelun käyttöön tai kehittämiseen liittyvää osaamista.  

 


