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TIETOHALLINNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN 
PERIAATTEET PARTIOSSA  

Tässä dokumentissa määritellään tietohallinnon johtamisen ja kehittämisen periaatteet partiossa sekä kuvataan, 
miten partion digitaaliset palvelut suunnitellaan ja tuotetaan kestävästi. Dokumentissa sanoitetaan myös, miten 
partion tietohallintoa on kehitetty viime vuosina ja kuinka kehitystä jatketaan. 1  
 
Tietohallinnon päätöksenteko perustuu vastuineen Suomen Partiolaisten menettelytapa- ja taloussääntöön. Par-
tion tietohallintoa ohjaavat periaatteet ovat voimassa toistaiseksi ja ne koskevat Suomen Partiolaisten henkilöstöä 
ja vapaaehtoisia. Suomen Partiolaisten talousvaliokunta hyväksyi dokumentin 28.10.2019.   

1 Tietohallinnon johtaminen partiossa  
Tietohallinnon perinteinen tehtävä on tuottaa digitaalisia palveluja, kuten tietojärjestelmiä. Moderni tietohallinto on 
digitalisaation ansiosta toiminnan läpäisevää palvelu- ja tuotekehitystä sekä kumppanuustyötä. 2 Tietohallinto mah-
dollistaa datan ja digitaalisuuden hyödyntämisen vastuullisesti toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.  
 
Partiossa tietohallinnosta vastaa talouden toiminnanala. Tietohallinnon tehtävistä huolehtii pääsääntöisesti Suomen 
Partiolaisten palvelutiimi partion projektien ja toiminnanalojen kumppanina. Palvelutiimin tehtävät ja niiden kehit-
täminen, kuten keskitetty hankintatoimi ja palvelujohtaminen, perustuvat soveltuvin osin tietohallintomalliin ja Bu-
siness Technology Standard -viitekehykseen.  
 
Kuvio 1. Tietohallinnon tehtävät partiossa  
 

 
 
Tietohallintoa johtavat taloudesta vastaava hallituksen jäsen ja kehityspäällikkö. Heillä on myös partion tietohallintoa 
ohjaavien periaatteiden tulkintaoikeus niissä tilanteissa, kun menettelytapa- tai taloussääntö eivät määrittele asiaa. 

 
1 Partion tietohallinnon kehitys on perustunut muun muassa tietohallinnon kehittämissuunnitelmaan (2014).  
 
2 Onko tietohallintoa olemassa vielä 10 vuoden päästä?  
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Henkilötietojen käsittelystä 3 vastaa kehityspäällikkö. Tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojavastaavan tehtävä ja 
toteutustapa määritellään erikseen tietosuoja-auditoinnin (2020) jälkeen.  

1.1 Johtamisen työ- ja toimintatavat   

Suomen Partiolaiset soveltaa seuraavia tietohallinnon johtamisen työ- ja toimintatapoja toimiakseen avoimesti ja 
vastuullisesti. Johtaminen perustuu palveluomistajamalliin, joka luo jatkuvuutta.   
 

 Jokaisella Suomen Partiolaisten jatkuvalla, digitaalisella palvelulla on palveluomistaja. Palvelun kehityk-
seen osallistuu tarvittaessa myös työryhmä. Palveluomistaja on työntekijä, joka valmistelee työryhmän 
kokoukset, vastaa palvelun kehityssuunnitelman toteutuksesta ja varmistaa, että palvelun dokumentaatio 
on saatavilla ja ajan tasalla.    

 
 Suomen Partiolaiset on ulkoistanut henkilöstön IT-tukipalvelut ja ostaa jatkuvien, digitaalisten palvelu-

jensa tuki- ja ylläpitopalvelut palvelukumppaneilta.  

 
 Palveluomistaja huolehtii, että palvelukumppanin kanssa käydään kevättalvella strateginen keskustelu 

tuotteen tai palvelun teknisestä kehityksestä, tuesta sekä tuotteen tai palvelun elinkaaresta. Suomen Par-
tiolaisten digitaalisten ratkaisujen suunnittelija osallistuu kaikkiin strategisiin keskusteluihin. Palveluo-
mistaja sopii ja dokumentoi tapaamiset.  

 
 Palveluomistaja käy vähintään kahdesta neljään palaveria palvelukumppanin kanssa vuoden aikana. Pa-

lavereissa käsitellään kehityssuunnitelmat, palvelupyynnöt ja yhteistyön laatu sekä muut ajankohtaiset 
aiheet. Palveluomistaja sopii ja dokumentoi palaverit.  

 
 Digitaalisten ratkaisujen suunnittelija varmistaa, että palveluomistajat tapaavat kahdesti vuodessa pitkän 

ajan suunnitelmien tarkentamiseksi.   

 
 Palveluiden kehittäminen perustuu priorisointiin sekä toiminnallisten ja laadullisten vaatimusten ja vai-

kutusten kokonaisarviointiin. Priorisoinnista vastaavat taloudesta vastaava hallituksen jäsen, kehitys-
päällikkö ja digitaalisten ratkaisujen suunnittelija yhdessä palveluomistajan ja muiden tarpeelliseksi kat-
sottujen henkilöiden kanssa. Priorisointikeskustelu käydään osana talouden ja toiminnan suunnittelua 
sekä tarvittaessa useammin.   

 

 Talouden toiminnanala käyttää työryhmiä tarvittaessa tietohallinnon tukena. Hallitus vahvistaa uudet 
ryhmät ja luottamushenkilöt Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti.   

 
 Suomen Partiolaiset kehittää tietohallintoaan jatkuvasti. Kehityksessä sovelletaan esimerkiksi julkishal-

linnon digitalisaation malleja, kuten avoimen hallinnon periaatteita, Digi arkeen -neuvottelukunnan ma-
teriaaleja ja tietopolitiikkaa. Digitaidot ja tiedon lukutaito ovat moderneja kansalais- ja työtaitoja. 

1.2 Johtamisen työvälineet  

Suomen Partiolaiset käyttää seuraavia tietohallinnon johtamisen työvälineitä, mikä parantaa viestintää ja yhteistyötä.   
 

 Tietohallinnon strategisen johtamisen työvälineitä ovat digitaalisten palveluiden kehityssuunnitelma 
2021-2026 ja datastrategia sekä järjestön pitkän ajan taloussuunnitelma. Ne luovat raamin myös vuosi-
suunnittelulle. Dokumentit ovat vielä kesken. Jokaiselle dokumentille määritellään myös omistaja.    
 

 Talouden suunnittelu ja arviointi perustuvat kirjanpidon tietohallinnon tiliryhmään, jolloin talouden to-
teuma nähdään oikea-aikaisesti talousraportointipalvelussa. Digitaalisten palveluiden ylläpito- ja pien-
kehityskulut erotetaan kirjanpidossa toinen toisistaan. Digitaalisen palvelun poistoaikataulu perustuu 
elinkaarisuunnitteluun. 

 
 
3 Laillisen ja luotettavan henkilötietojen käsittelyn periaatteet partiossa on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja. Lasten digitaalinen 
hyvinvointi ja turvallisuus on keskeistä.   
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 Partion digitaalisen kehittämisen periaatteet ja resurssit kuvataan osoitteessa www.partio.fi/digikehitys. 

Viestinnällinen sivusto on avoimen hallinnon ja osallisuuden työväline. Sen tarkoituksena on kertoa, mitä 
digitalisaatio tarkoittaa partiossa ja jakaa sekä tietoa että työvälineitä.  

 
 Suomen Partiolaiset käyttää yhteisiä tietohallinnon malleja, jotka julkaistaan osoitteessa www.par-

tio.fi/digikehitys. Kilpailutusraportti- ja tarjouspyyntömallit on jo julkaistu. Seuraavaksi tehdään käyt-
töönotto- ja testaussuunnitelmamallit sekä projektisuunnitelma- ja toimeksiantomallit.  

 
 Projektien johtamisessa käytetään Suomen Partiolaisten digitaalista työympäristöä ja palveluja, jollei toi-

sin sovita perustellusta syystä. Tämän tarkoituksena on vahvistaa projektien dokumentinhallintaa.  

 
 Käyttäjien kehittämisehdotukset sekä käyttäjähallinnan ja käytön tuen palvelupyynnöt käsitellään Jira-

ratkaisussa. Työ- ja kehitysjonot julkaistaan avoimesti verkossa, jotta käyttäjät voivat seurata jatkuvien 
palveluiden kehittämistä.  

 
 Jatkuvia, digitaalisia palveluja koskevat erilliset käyttäjä- tai tyytyväisyystutkimukset tehdään tarvitta-

essa helmi-maaliskuussa osana vuosisuunnittelua. Palveluomistajat vastaavat tutkimuksista toteuttaen 
ne yhdessä partion tutkimus- ja kehitysryhmän kanssa.   

 
 Avoimet lähdekoodit julkaistaan GitHub-palvelussa, josta vastaa digitaalisten ratkaisujen suunnittelija. 

Palveluomistaja varmistaa palvelukumppanilta vastaako se itse lähdekoodin ajantasaisuudesta GitHub-
palvelussa. 
 

 Avoin data julkaistaan www.avoindata.fi -palvelussa, josta vastaa tiedonhallintakoordinaattori. Henkilö-
tiedot eivät ole koskaan avointa dataa.  

2 Digitaalisten palveluiden kehittäminen partiossa 
Digitaalisten palveluiden kehittämisessä on partiossa kolme vaihetta. 

2.1 Suunnitteluvaihe  

Suomen Partiolaiset kannustaa ja tukee niin henkilöstöään kuin vapaaehtoisiaankin suunnittelemaan ja kehittä-
mään digitaalisia palveluja. Kun digitaalinen palvelu on tarkoitettu partion työvälineeksi ja jatkuvaksi palveluksi, 
se on suunniteltava yhdessä sovituin periaattein.  
 
Uuden projektin hyväksyy lähtökohtaisesti aina Suomen Partiolaisten hallitus toiminnanalan esityksestä joko 
osana talousarviota ja toimintasuunnitelmaa tai erillisenä päätöksenä. Projektisuunnitelmassa on aina oltava ta-
lousvaliokunnan tietohallinnon lausunto.  
 
Seuraavat ehdot tulee ottaa huomioon palvelun suunnitteluvaiheessa:   
 

 Toiminnanalan toimeksiannon ja projektisuunnitelman tulee perustua Suomen Partiolaisten digitaalisten 
palvelujen kehityssuunnitelmaan 2021-2026 ja datastrategiaan eli tietohallinnon johtamisen työvälinei-
siin. Projektisuunnitelmassa tulee kertoa, miten uusi palvelu sopii osaksi partion olemassa olevaa ja ta-
voitteellista kokonaisarkkitehtuuria. Suunnittelussa on otettava huomioon myös järjestön pitkän ajan ta-
loussuunnitelma.   
 
Toiminnanalan on keskusteltava sekä toimeksiannosta että projektisuunnitelmasta joko talousvaliokun-
nan tai palvelutiimin kanssa. Talouden toiminnanalalla on oikeus pyytää lisätietoja palvelun suunnitte-
lusta ja kehityksestä missä vaiheessa tahansa, sillä toiminnanala vastaa tietohallinnosta ja siitä, että pal-
velut ovat laadukkaita eli tietoturvallisia, helposti löydettäviä, helppokäyttöisiä, saatavilla ja yhteensopi-
via partion muiden palveluiden kanssa. 

 
 Suomen Partiolaiset suunnittelee ja kehittää digitaaliset palvelunsa pääsääntöisesti avoimesti, jolloin sekä 

data että lähdekoodit ovat avoimia. Joskus on tarkoituksenmukaista hankkia valmis tuote. 
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 Uuden digitaalisen palvelun tulee olla Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.   
 
Jos projekti ei ole toimintasuunnitelmassa eikä talousarviossa, hallitus tekee tarvittaessa lisäinvestointi-
päätöksen.  
 

 Toiminnanala määrittelee itse projektiryhmänsä, mutta hallitus vahvistaa ryhmät uusine vapaaehtoisi-
neen Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön perusteella.   

2.2 Projektivaihe  

Kehitysprojekti on dokumentoitava avoimesti ja huolellisesti.  
 
Seuraavat ehdot tulee ottaa huomioon palvelun projektivaiheessa.  
 

 Kilpailutus ja hankintapäätös tehdään avoimesti ja eettiset kysymykset huomioon ottaen Suomen Partio-
laisten taloussäännön perusteella. Hankinnassa ja kilpailutuksessa on oltava mukana aina vähintään yksi 
työntekijä.  

 
 Projektisopimuksen allekirjoittavat Suomen Partiolaisten sääntöjen perusteella ne henkilöt, joilla on ni-

menkirjoitusoikeus.  
 

 Projektinaikaiset taloudelliset sitoumukset hyväksyy aina työntekijä kirjallisten työmääräarvioiden pe-
rusteella. Sama työntekijä tarkistaa laskut ja tehdyt työt laskunkiertojärjestelmässä.  

 
 Jokainen uusi toiminnallisuus testataan huolellisesti ennen käyttöönottoa testaussuunnitelman perus-

teella ja mahdollisen takuuajan sisällä. Uusi toiminnallisuus tai palvelu otetaan käyttöön käyttöönotto-
suunnitelman perusteella. Projektipäällikkö ja/tai palveluomistaja vastaavat em. suunnitelmien tekemi-
sestä ja toteuttamisesta mahdollisen projektiryhmän kanssa.  

 
 Suomen Partiolaisia voi käyttää referenssinä pääsääntöisesti, kun kehitysprojekti on valmis ja kun yh-

teistyöhön ollaan tyytyväisiä. Referenssioikeudesta keskustellaan Suomen Partiolaisten kumppanuus-
koordinaattorin kanssa. 

2.3 Jatkuvan palvelun vaihe  

Kun kehitysprojekti on valmis, projektipäällikkö tai -ryhmä siirtävät palvelun tai tuotteen jatkuvaksi palveluksi, 
josta vastaa sekä talouden toiminnanala että palvelutiimi. Palvelun kehittänyt toiminnanala omistaa esimerkiksi 
datan ja prosessin sekä osallistuu palvelun kehittämiseen, mutta talouden toiminnanala ja palvelutiimi vastaavat 
palvelusta hallinnollisesti ja teknisesti osana tietohallintoa ja kokonaisarkkitehtuuria.  
 
Seuraavat ehdot tulee ottaa huomioon jatkuvan palvelun vaiheessa.  
 

 Suomen Partiolaisten jatkuvien palveluiden tuesta ja ylläpidosta vastaa asiantuntijayritys. Palvelusopimus 
tehdään lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi ja sen allekirjoittajilla on oltava nimenkirjoitus-
oikeus. Allekirjoitetut sopimukset siirretään Suomen Partiolaisten sopimussalkkuun. Toistaiseksi voi-
massa olevat palvelusopimukset tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein.  
 

 Jatkuvan, digitaalisen palvelun säännölliset ylläpitokustannukset ja pienkehityskustannukset tulee arvi-
oida realistisesti talousarviossa. Jos ratkaisu edellyttää uusia investointeja, rajapintoja tai muutoksia 
muussa tietojärjestelmä- tai tietoarkkitehtuurissa, kaikki kustannukset on oltava kokonaisuudessaan ko. 
ratkaisun kustannuspaikalla. Uudet investoinnit merkitään tyypillisesti kirjanpidon poistoiksi. 
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