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SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTA 2020 

Toimintasuunnitelma on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/. Hallitus arvioi ta-
louden toteumaa kuukausiraportein ja neljännesvuosittain kokouksissaan. Hallitus johtaa ja ohjaa toimintaa muun 
muassa strategian mittarein ja raportoi siitä esimerkiksi partioneuvostolle.  
 
Hallitus teki kokouksessaan 16.8.2020 talouden ja toiminnan väliarvioinnin käyden läpi, miten toimintasuunni-
telmaa on toteutettu. Toimintasuunnitelman rinnalla on tänä tehty myös seuraavia tehtäviä ja toimenpiteitä. 
 

1. Koronaviruspandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen reagointi ja etäpartion järjestäminen  
 

2. Partion uusi strategia ja sen mittarit 

 
3. Henkilöstöuudistus (ja työryhmätyöskentely) 

 
4. Jäsenyydenhallinnan ja liittymisen työvälineet 

 
5. Kestävä kehitys partiossa  

 
Huomaa, että oheinen dokumentti on muistiinpanomainen, eikä se kata kaikkea tänä vuonna tehtyä, vaan olen-
naisia poimintoja. Dokumentti on kirjoitettu kesä-elokuussa, jolloin uutta, väliarviointia korjaavaakin tietoa on jo 
olemassa. Hallitus antaa partioneuvostolle erikseen katsauksen partion strategian mittareihin. 
 

 
 

 

  

mailto:info@partio.fi
http://www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/


Väliarviointi 5.8.2020  

 

Suomen Partiolaiset  –  Finlands Scouter  ry  
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

1 PARTIO KUULUU KAIKILLE 

1.1 Teemme kasvutekoja, jotta partiolaisia on 100 000 vuonna 2030  
Jäsenmäärämme kasvaa ensi vuonna kolme prosenttia. Tarpoja- ja samoajaikäisiä on 18 500. Partioon on liittynyt 
vuoden 2020 aikana 12 000 uutta sudenpentua ja seikkailijaa eli 7-12-vuotiasta lasta. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☐ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☐ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☒ 
 
Arvio  Alkuvuoden aikana partioon on liittynyt hieman yli 2 000 jäsentä, mikä on noin tuhat jäsentä edel-

lisvuotta vähemmän. Partion harrastaminen aloitetaan tyypillisesti syksyllä, jolloin uusia jäseniä 
on liittynyt keskimäärin 11 000. Jos yhteiskunnan poikkeusoloja jatkettaisiin koronaviruspande-
mian mahdollisen toisen aallon vuoksi, se vaikuttaa hyvin todennäköisesti kielteisesti uuden har-
rastuksen aloittamiseen ja jäsenmääräkehitykseen. Erityisesti, kun otetaan huomioon, että syksyn 
jäsenlaskutuksen aikaan monta tuhatta partiolaista päättää harrastuksensa. Arvion mukaan tar-
poja- ja samoajaikäisiä on heinäkuun lopussa noin 16 800.  

 
 Partio siirtyi maaliskuussa ensimmäisten harrastusten joukossa etätoimintaan. Bitti-leirin peli-

yhteisö ja tuhannen partiolaisen Discord-keskusteluryhmä ovat erinomaisia esimerkkejä digitaa-
lisen nuorisotyön – digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen – vahvistumisesta parti-
ossa (uusina harrastamisen muotoina). Etäpartion hyvät kokemukset otetaan huomioon esimer-
kiksi päivitettäessä digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelmaa.   

 
On olennaista arvioida, miten poikkeuksellinen vuosi vaikuttaa jäsenmäärään ja sen kehitykseen. 
Samalla on tehtävä näkyväksi, miten erilaiset viestinnän ja markkinoinnin kasvuteot sekä moni-
naisuustyö vaikuttavat jäsenten liittymiseen ja harrastuspysyvyyteen.  
 
On myös keskusteltava pitkän ajan jäsenkasvutavoitteesta suhteessa esimerkiksi aluekehitykseen 
ja väestöennusteisiin. Arviointia tukee henkilöstöuudistuksen työryhmän (Lippukuntaryhmien 
määrittely) kartta-aineistot ja muu tehty analyysi. Vuoden 2021 talousarviota tehtäessä on harkit-
tava jäsenmaksujen tuotto-odotusta ja mahdollisen jäsenmäärän vähentymisen huomioon otta-
mista. 
 
Huom. 31.7. jäsentilastot eivät olleet vielä valmiit em. kirjoitettaessa. Hallitus antaa partioneuvos-
ton ylimääräiselle kokoukselle strategian mittareiden väliarvioinnin. 
 

Partioon liitytään useimmiten ensimmäisellä koululuokalla. Järjestämme koululaisten partioseikkailun ykkös- ja 

kakkosluokkalaisille sekä toteutamme esikoululaisten partioviikon, jotta tavoitamme valtakunnallisesti kymmeniä 

tuhansia kohderyhmäikäisiämme heitä kiinnostavalla tavalla ja sisällöllä. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Koululaisten partioseikkailu on tarkoitus järjestää suunnitellusti syyslukukauden aluksi. Materi-

aaleja on tilattu ennätyksellisesti. Jos poikkeustilanne jatkuisi tai uusia rajoituksia asetettaisiin, 
kampanjan toteutus arvioidaan erikseen. Hallitus päätti siirtää kevään esikoulukampanjan ensi 
vuodeksi. Kampanjamateriaali on kuitenkin käytettävissä digitaalisesti.  

 
Hallitus reagoi poikkeustilanteessa vahvistaen markkinointia. Suomen Partiolaiset osallistuu Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjaan. Elokuussa järjestetään Him-
mee-niminen virtuaalinen iltanuotio, johon hallitus myönsi kevään lopussa 20 000 euron lisäin-
vestoinnin. Tapahtumaa on toistaiseksi katsottu Youtubessa yli 5 000 kertaa. 

 
Teemme yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Toteutamme vaikuttajamarkkinointia hyödyntäen 

syksyllä 2019 julkaistun Koitos-Youtube-sarjan tunnettuutta, tavoitteenamme lisätä partioharrastuksen vetovoi-

maa lasten ja nuorten harrastuksena. Teemme myös monikanavaisia viestintä- ja markkinointi- sekä rekrytointi-

kampanjoita yhdessä alueellisten partiopiirien kanssa partion jäsenkasvun hyväksi. 
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Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Vaikuttajamarkkinointi ja kampanjat toteutuvat pääsääntöisesti suunnitellusti poikkeustilanteesta 

huolimatta. Partio osallistui alkutalven TubeTour-kiertueelle. Vajaa puolet tapahtumista siirrettiin 
syksyyn poikkeustilanteen takia ja ne toteutetaan loka-marraskuussa.   

 
Huhtikuun Partioviikon aikuisrekrykampanjan tapahtumia ei järjestetty, vaan kampanja siirrettiin 
elo-syyskuulle (viikoille 35-36), jolloin järjestetään erilaisia aikuisille suunnattuja tempauksia ja 
tapahtumia ympäri Suomen. Kampanjamateriaaleja on tilattu noin 140 tapahtumaan, ja kampanjan 
tukena toteutetaan laajaa sosiaalisen median mainontaa.  

 
Viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala teki kesällä monipuolista vaikuttajamarkkinointia eri 
kohderyhmille. Koitos-sarjasta tuttu Roponen vieraili Bitti-leirillä Minecraft-pelimaailmassa ja 
kertoi videolla partion monipuolisuudesta harrastuksena. Perhetubettaja Inari Fernandezin kanssa 
tehtiin video lasten vanhemmille. Videolla Inari vieraili perheensä kanssa partioleirillä Sodanky-
lässä ja videolla kerrotaan partiosta asioita, joita vanhemmat pohtivat miettiessään lapselleen har-
rastusta. Videota on tarkoitus hyödyntää Liity partioon -markkinoinnissa myös jatkossa. Niko & 
Santtu -tubettajaparin kanssa tehdään vielä pienimuotoista yhteistyötä partioharrastuksen tun-
nettuuden edistämiseksi elokuun alussa TikTokissa ja Instagramissa.  

 
Kolminkertaistamme perhepartiota harrastavien 4-6-vuotiaiden lasten määrän. Perhepartio on alle kouluikäisten 

lasten ja heidän perheidensä yhteinen harrastus. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☒ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  4-6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettu perhepartiotoiminta alkoi valtakunnalli-

sesti vuonna 2018. Tuolloin perhepartiota harrasti 300 sataa lasta, kun perhepartiolaisten määrä 
oli noussut jo lähes 650 vuoden 2019 loppuun mennessä. Arvion mukaan perhepartiolaisia on hei-
näkuun lopussa noin 600.  

 
Päivitetyt perhepartioaktiviteetit on tarkoitus julkaista kesällä. Perhepartion käynnistäminen oli 
Partion iltateet -webcastin aiheena vuoden aluksi ja se keräsi mukavan kokoisen kuulijajoukon. 
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1.2 Ehkäisemme lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä purkamalla kahdeksan 
partioon liittymisen estettä vahvistamalla lasten ja nuorten hyvinvointia  
Tavoitteemme on, että partiolaiset osaavat ja uskaltavat kohdata erilaisia ryhmiä. Ryhmänjohtajamme osaavat 
toimia erilaisten lasten kanssa. Tarjoamme partiota alueilla, joissa sitä ei vielä ole tarjolla. Varmistamme, ettei 
perheen taloudellinen tilanne ole partioharrastuksen este. Uudistamme tapaamme käsitellä uskontoa partiossa ja 
parannamme partiokolojen eli partiolippukuntien tilojen esteettömyyttä. Tutkimme koulupäivän yhteydessä har-
rastamista mahdollisuuksineen ja varmistamme, että kaikissa ryhmissämme voi olla oma itsensä. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☒ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☐ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio   Partioon liittymisen esteitä puretaan moninaisuustyöllä, jota rahoitetaan Tunkelon säätiön eri-

tyisavustuksella vuosina 2020-2023. Erityisavustus käytetään muun muassa koulupartion ja saa-
vutettavuuden kehittämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioon ottamiseen. Ta-
voitteena on myös, että maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. 

 
 Suomen Partiolaisten on määriteltävä tapa tutkia, miten sen toiminta on vahvistanut lasten ja 

nuorten hyvinvointia. Voidaanko moninaisuustyölle (Tunkelon säätiön erityisavustuksen käytölle) 
määritellä tavat arvioida vaikuttavuutta ja muutosta vuosina 2020-2023? Myös uuden strategian 
ensimmäisen painopisteen (suunnitellut) mittarit tukevat kasvun tekemistä ja harrastamisen ke-
hittämistä.  

 
Tuemme paikallisten partiolippukuntien kasvua ja kehitystä luomalla valtakunnallisia toimintatapoja ja -malleja, 

jotta partion avoimuus, esteettömyys, monimuotoisuus ja saavutettavuus vahvistuvat eri puolilla Suomea. Keski-

tymme erityisesti koulupartion sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminnan suunnitteluun ja ke-

hitykseen. Vahvistamme alue- ja moninaisuustyötämme Tunkelon säätiön tuella. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partion moninaisuuspäivien kiinnostava ohjelma siirrettiin poikkeustilanteen vuoksi maaliskuulta 

syyskuulle. Keväällä järjestettiin kuitenkin Etämoninaisuuspäivät: Esimerkiksi vilkkaiden lasten ja 
nuorten kohtaamiseen liittyvään Kaikki mukaan -koulutukseen osallistui lähes 100 aiheesta kiin-
nostunutta ryhmänjohtajaa. Syksyllä järjestetään myös Kaikki mukaan -kouluttajakoulutus.  

 
Uusia moninaisuustyökaluja on otettu käyttöön, kun esimerkiksi Helppo tulla -tunnuksesta tehtiin 
valtakunnallinen ja Elämänlankoja moninaisuuteen -peli julkaistiin. Paikallisten partiolippukun-
tien kokeilutoiminnan tukea on jatkettu.   

 
 Koulupäivien yhteydessä järjestettävän partiotoiminnan pilotointimallit on julkaistu. Niitä testa-

taan tulevana syksynä.  
 
Keräämme varoja Partion Ystävät -rahastoomme ja jaamme siitä taloudellista tukea partiolaisille, jottei perheiden 

taloudellinen tilanne ole partion harrastamisen este. Taloudellisen tuen tarve on kasvanut merkittävästi viime 

vuosina lapsiperheköyhyyden lisääntyessä. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partion ystävät -rahastoon oli viime vuoden loppuun mennessä kertynyt varoja noin 70 000 euroa, 

joista 13 000 euroa yksityislahjoittamisen konseptin kautta. Rahastoon kertyneillä varoilla olemme 
pystyneet myöntämään jäsenmaksuvapautuksia lähes 1 000 partiolaiselle vuoden 2020 jäsenmak-
susta. 
 
Partion ystävät -yksityislahjoitusohjelmaa markkinoidaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa: 
Kampanjahuiput ovat keväällä ystävänpäivänä ja Partioviikolla ja syksyllä elokuussa ja osana jou-
lukampanjaa. Digitaalisen varainhankinnan työkaluja, kuten iRaiser-palvelua on kehitetty edel-
leen. Myös maksuvaihtoehdot ovat aiempaa monipuolisemmat MobilePay- ja verkkopankkimaksun 
ansiosta. Hallitus muutti Partion ystävät -tuloutusmallia ja asetti kustannuksille enimmäismäärän 
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varainhankinnan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Lahjoitusten ja digitaalisen varainhankinnan 
kustannusten suhdetta seurataan kuukausittain Accuna-raportin perusteella.   

 
Uudistamme partiolupauksen ja partion toimintaa ohjaavan peruskirjan, jotta jokainen partiolainen voi harrastaa 

partiota omana itsenään, arvojensa mukaisesti ja vakaumukseen katsomatta. Jokaisella partiolaisella on oikeus 

harrastaa kokematta häirintää tai syrjintää. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partion peruskirja uudistetaan suunnitellusti. Hallitus hyväksyi maaliskuussa kolmikielisen pe-

ruskirjaesityksensä marraskuun jäsenkokoukselle. Ruotsinkielinen käännös tehtiin Finlands 
Svenska Scouter rf:n kanssa. Peruskirjaesityksessä otettiin huomioon maailmanjärjestöpalaute, ja 
partioneuvoston kevätkokous antoi peruskirjan uudistamisesta jäsenkokouslausuntonsa. Peruskir-
japrosessi on dokumentoitu huolellisesti osoitteessa partio.fi/arvokeskustelu.  

 
Noin viisi sataa lasta ja nuorta tarvitsee erityistä tukea partioharrastuksessaan. Järjestämme sisupartiokoulutuksia 

kehittääksemme partiojohtajien osaamista toimia erilaisten lasten ja nuorten sekä ryhmien kanssa. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Suomen Partiolaiset aloitti yhteistyön Vammaisten Lasten ja Nuorten Tukisäätiön (Vamlas) kanssa 

sisupartio-ohjelman ja sisupartiojohtajakoulutuksen kehittämiseksi. Sisujohtajakoulutus järjeste-
tään syyskuulle siirretyillä Moninaisuuspäivillä. Kaikille avoimen maaliskuisen moninaisuuswe-
binaarin aiheena oli sisupartio. 
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2 PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN 

2.1 Partiossa kasvaa johtajana ja kehittyy johtamisessaan  
Tavoitteemme on, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistoimintaa. Ainakin joka viidennessä partiolippu-
kunnissa vähintään kymmenen prosenttia yli 16-vuotiaista vapaaehtoisista on osallistunut johtajakoulutukseen 
vuoden 2020 aikana. Partiojohtajilla on vahvat itsensä johtamisen taidot sekä organisointi-, visiointi- ja vuoro-
vaikutustaidot. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☐ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☒ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio  Kyselyjen ja selvitysten perusteella voidaan sanoa, että partiossa kasvaa johtajana ja kehittyy joh-

tamisessaan. 
 

Noin 1 800 yli 15-vuotiasta partiolaista vastasi maalis-huhtikuussa Paras paikka tehdä vapaaeh-
toistyötä -kyselyyn. Kyselyn kaikkien vastaajien keskiarvo nousi 3,98 (karkeasti pyöristäen) 4,0, 
joka on täksi vuodeksi määritelty strategian tavoitetaso. Partion harrastamisella on tutkitusti po-
sitiivisia vaikutuksia nuorten kehitykseen: Partiolaisten organisointi- ja johtamistaidot korostuvat 
keväällä julkaistussa vaikuttavuustutkimuksessa.  

 
Partiokasvatuksen eli partio-ohjelman ohjelmapainotuksemme on johtajuus. Tavoitteemme on, että jokainen par-

tiojohtaja ymmärtää, että partio-ohjelma kasvattaa johtamistaitoja monipuolisesti. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☒ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Kuluvan vuoden ohjelmapainotus on nimeltään Minäkin johdan! Partiolippukuntia on muistutettu 

partio-ohjelman johtamisharjoitteista. Koska partiotoimintaa on järjestetty poikkeuksellisen pal-
jon etänä, eikä koloiltoina, myös aktiviteettejä on tehty tavallista vähemmän. 

 
Kehitämme jatkuvasti järjestämiämme johtajakoulutuksia, kuten kokemusperäistä Value-Based Leadership -joh-

tajakoulutusta ja partiojohtajan jatkokoulutusta eli Ko-Gi -koulutusta. Tutkimme johtajakoulutustemme vaikutta-

vuutta arvioimalla koulutusten käyneiden kehittymistä johtajina. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Johtajakoulutukset järjestetään mukautetusti. Johtajuuden itsearviointi toteutuu suunnitellusti. 

Valtakunnallisen koulutuspalautejärjestelmän suunnittelua on aloitettu.   
 

Tavoitteena oli järjestää viisi Ko-Gi -kurssia. Niille ilmoittautui yhteensä noin 90 partiolaista. Ko-
Gi 138 -kurssi peruttiin vähäisen osallistumamäärän vuoksi. Sen lisäksi niin kutsuttu Pitkä kesä-
leiri -kurssi eli Ko-Gi 137 -kurssi peruttiin poikkeustilanteen takia, ja kurssiosallistujat voivat ha-
lutessaan ottaa osaa Ko-Gi 136 tai Ko-Gi 139 -kursseille tai ensi vuoden kursseille. TG Nordic -
kurssin toteutus siirtyy ensi vuoteen Ruotsin partiolaisten päätöksellä. Kaiki Ko-Gi -kurssien kou-
luttajat osallistuivat tammi-helmikuussa Ko-Gi-staabikoulutukseen. 

 
Tänä vuonna järjestetään kaksi Value Based Leadership -koulutusta. Niihin haki noin 120 nuorta 
aikuista. VBL-diplomiseremonia siirrettiin syksyyn, samoin VBL 7 -koulutuksen ensimmäinen osa 
siirrettiin suunniteltua myöhempään ajankohtaan.  

 
Partiopiirien partiokouluttajat ja koulutuksen työntekijät vastasivat keväällä koulutusjärjestelmän 
palautekyselyyn. Siinä painotettiin monimuotoista oppimista sekä Suomen Partiolaisten ja partiopii-
rien yhteistyön kehittämistä. Tuloksissa näkyy se, että monia koulutuksia järjestetään aiempia vuo-
sia enemmän ainakin osittain verkkokoulutuksina. Verkkokoulutuksien järjestämiseen tarvitaan pal-
jon konkreettista tukea, kuten ohjeita ja koulutuksia sekä koordinoitua partiopiirien yhteistyötä. 
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Kehitämme digitaalista oppimista suunnittelemalla valtakunnallisia verkko-oppimiskoulutuksia ja -suorituksia. 

Parannamme koulutustemme tasalaatuisuutta muun muassa varmistamalla, että useita johtajakoulutuksiamme 

voi opiskella digitaalisesti PartioMoodle-oppimisympäristössämme. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  PartioMoodle-oppimisympäristöstä vastaava yritys järjesti kaksi etäkoulutusta Suomen Partiolais-

ten ja partiopiirien vapaaehtoisille. Tavoitteena oli kehittää osallistujia Moodle-osaamista ja var-
mistaa, että partiokoulutuksissa on laadukkaat verkkomoduulit. Osallistujia oli yhteensä noin 50. 
Lisäksi partiopiirien kanssa yhteistyössä on tehty verkkototeutuksia yleisimpien koulutusten mo-
duulisisällöistä.   

 
Valtakunnalliseen Väre-vaeltajatapahtumaamme osallistuu tuhat 18-22-vuotiasta nuorta aikuista. Tapahtuma on 

ikäkauden partiovuoden kohokohta ja se kehittää sekä partiolaisten että partiota vielä harrastamattomien nuorten 

aikuisten johtajataitoja partio-ohjelman mukaisesti. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☒ 
 
Selite  Valtakunnallinen Väre-tapahtuma peruttiin, koska tapahtumalle ei löytynyt sopivaa johtajaparia. 
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2.2 Parannamme tiedolla johtamista partiossa tutkimus- ja kehitystoiminnallamme  
Tavoitteemme on lisätä dialogia sekä soveltaa dataa ja analytiikkaa aiempaa monipuolisemmin partion johtami-
sessa ja jo nyt avoimessa hallinnossamme, kuten talouden ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Suunnit-
telemme ja kehitämme partion digitaalisia ratkaisuja, mikä vahvistaa myös tiedolla johtamista eli tietoon perus-
tuvaa päätöksentekoa niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☒ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☐ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio  Partioneuvosto hyväksyi pitkän ajan taloussuunnitelman ja digitaalisten palvelujen kehityssuun-

nitelman sen liitteenä. Ne on otettu huomioon suunniteltaessa ensi vuoden taloutta. Tietohallinnon 
talousarvio on noin 100 000 euroa tätä vuotta suurempi. Ensi vuonnakin jatketaan partiokasvatuk-
sen työvälineiden digitalisointia sekä viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä, kuten automaa-
tion työvälineiden käyttöönottoa.  

 
 Tietohallinnon johtamisen ja kehittämisen avoimuuteen – erityisesti yhteiseen tavoitteeseen, 

osallistavaan päätöksentekoon ja yhteiskehittelyyn – on kiinnitettävä jatkossa yhä enemmän huo-
miota. Tietohallinnon resursseja, kuten henkilöstön kyvykkyyttä, on vahvistettava jatkossakin. 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja tulee arvioida, jotta toiminta jatkuu, vaikka vapaaeh-
toisia ei olisikaan. Tietohallinnon sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan nykytilaa ja tavoitetilaa on 
hyvä arvioida digi- ja talousvaliokunnan uudelleen organisoituessa.  

 
Määrittelemme partion datastrategian ja tavoitetietoarkkitehtuurin. Vakiinnutamme partion tutkimus- ja kehitys-

toiminnan osaksi pysyvää toimintaamme. Visualisoimme partion tietotuotteita, kuten partiolippukunnille tarkoi-

tettuja lippukuntaviisareja. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelmaan sisällytetään tiedon käytön suunnitelma, 

jonka valmistelu on aloitettu. Partion tutkimus- ja kehitysviestintää varten suunniteltua avointa 
nettisivua ei ole vielä julkaistu, eikä talouden ja toiminnan tunnuslukuja ole visualisoitu.   

 
Suunnittelemme suuria alueellisia ja valtakunnallisia partiotapahtumia varten palvelun, jonka ansiosta tapahtu-

mat käyttävät yhteisiä työvälineitä rekisteripalveluissaan sekä palvelupyyntöjen ja tapahtumien hallinnassaan. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Valtakunnallisen tapahtumapalvelun konsepti on luotu. Sitä on tarkasteltu yhdessä muun muassa 

Kajo-Finnjamboreen leirinjohtajien kanssa. Syksyllä aletaan rakentaa tapahtumapalvelujen työka-
lupakkia, kuten uutta leirirekisteriä, jota voidaan testata ensi kesänä. Palvelutiimin työaikaa suun-
nataan uudelleen uuden palvelun tuottamiseen.  

 
Hankimme modernin CRM-ratkaisun digitaalisen kehittämisen periaatteidemme mukaisesti. CRM-ratkaisu mah-

dollistaa varainhankinnan, viestinnän ja markkinoinnin automaation kehittämisen lähivuosina. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ottavat tämän vuoden aikana käyttöön uuden Dynamics CRM -

palvelun. Se laajentaa Microsoft-teknologioiden käyttöä partiossa ja mahdollistaa Microsoft-pil-
vipalveluosaamisen kehittämisen. Cloudriven Oy valittiin kumppaniksi alkutalven kilpailutuksen 
perusteella. Projekti etenee pääsääntöisesti hyvin. Tietomalli on valmis ja olemassa olevaa tietoa 
on alettu tarkistaa uuteen palveluun siirtämiseksi. Tavoitteena on, että uusi palvelu on käytössä 
alkusyksyn aikana. Dynamics CRM luo pohjan myös automaation työvälineille.   

  

mailto:info@partio.fi


Väliarviointi 5.8.2020  

 

Suomen Partiolaiset  –  Finlands Scouter  ry  
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

2.3 Kehitämme partiolippukuntien johtamisen ja partiojohtajien työvälineitä  
Tavoitteemme on, että jokaisella tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmällä on luotsi ja että jokaisessa partiolippu-
kunnassa toimii johtokolmikko eli lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☐ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☒ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio  Partiolippukuntien johtamisen ja partiojohtajien työvälineitä kehitetään suunnitellusti. Digitaali-

sen partio-ohjelmasovelluksen eli Kompassin tekeminen on viivästynyt muun muassa projektin-
johtamisen, toimittajayhteistyön ja teknisten ratkaisujen vuoksi. Projekti on analysoitava huolel-
lisesti, jotta vastaavat aikataulu- ja kustannusriskit vältetään vastaisuudessa.  

 
Johtokolmikko toimii tällä hetkellä noin joka toisessa partiolippukunnassa.  

 
Julkaisemme uuden version Partiojohtajan käsikirjasta. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Uusi Partiojohtajan käsikirja julkaistiin huhtikuun Partioviikolla. Partiojohtajan käsikirja on jul-

kaistu sekä kirjana että digitaalisesti.  
 
Digitalisoimme partiokasvatuksen, -koulutuksen ja ohjauksen työvälineitä. Kehitämme digitaalista partio-ohjel-

maa ja sen sovelluksia partion jatkuvina palveluina. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partio-ohjelmasovellus eli Kompassi julkaistaan arvion mukaan elokuussa. Käyttäjäpalautetta 

hyödynnetään toista versiota suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tänä vuonna huomattiin myös, että 
olemassa oleva partio-ohjelma.fi -verkkopalvelu tulee uudistaa laatuvirheiden ja toimintavar-
muusongelmien korjaamiseksi. Uuden palvelun suunnittelu on aloitettu. Molemmat partiokasva-
tuksen työvälineet on otettu huomioon tulevan vuoden talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa.  

 
Kompassi-sovelluksen viivästyminen on selkein tietohallinnon haaste. 

 
Teemme vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen arviointityökalun. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Arviointityökalun suunnittelu on aloitettu.  
 
Julkaisemme uuden painoksen Laadun portaat -työkalusta. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite Lisätilaus tehtiin jo vuoden 2019 lopussa. Ainakin yhtä korttia on tarkoitus päivittää myöhemmin 

uuden strategian perusteella.  
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3 PARTION ON ALOITTEELLINEN 
YHTEISTYÖKUMPPANI 

3.1 Mahdollistamme lasten ja nuorten harrastamisen kumppanuuksillamme, varainhankin-
nallamme ja yhteiskuntavaikuttamisellamme 
Partioliike saapui Suomeen vuonna 1910. Partiolaisia on kansainvälisesti noin 45 miljoonaa 170 eri maassa. Ta-
voitteemme on olla yhteiskunnallinen muutosvoima ja liike jatkossakin. Tuemme paikallisten partiolippukuntien 
toimintaedellytyksiä niin, että jokaisella partiolippukunnalla on vähintään 3,5 kumppania. Odotamme, että par-
tiolippukunnat saavat kumppaneiltaan taloudellista tukea vähintään 3 300 euroa vuoden aikana. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☐ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☒ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio  Uusi kumppanuusstrategia on otettu käyttöön, minkä lisäksi yritysyhteistyöstä on neuvoteltu eri 

toimijoiden kanssa. Digitaalista varainhankintaa on kehitetty. Kuntavaalivaikuttaminen on myös 
aloitettu.    

 
 Partiolippukuntien tuen keskimääräinen määrä selviää seuraavasta vuosiselosteraportista.  
 
Juhlavuotemme näkyy tapahtumissamme ja viestinnässämme. Haastamme ihmisiä ja yhteisöjä tekemään tekoja 

paremman maailman puolesta. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☒ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partio tekee juhlavuotenaan tekoja ympäristön hyväksi. Juhlavuosi tuotiin esiin esimerkiksi huh-

tikuun Partioviikolla. Kestävä kehitys näkyy partiossa yhä enemmän.  
 
Laadimme uuden varainhankintastrategian, jonka avulla teemme tulopohjastamme aiempaa monipuolisemman. 

Valtakunnallinen varainhankintastrategiamme tukee taloutemme kestävää suunnittelua. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☒ 
 
Selite  Varainhankintastrategian uudistamista ei ole aloitettu. Hallitus päätti, että Partion ystävät -yksi-

tyislahjoitusohjelman tilannetta ja varainhankinnan kehitystä tarkastellaan vuonna 2022, jolloin 
hallitus tekee päätöksen yksityislahjoitusohjelman jatkamisesta.   

 
Valmistaudumme ottamaan käyttöön partion yhteisen verkkokaupan vahvistaaksemme varainhankintaamme ja 

brändiviestintäämme. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☒ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Verkkokauppaselvityksen suunnittelu on aloitettu.  
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3.2 Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat sekä toimintaamme että projektejamme  
Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on näkyvä osa partiotoimintaa. Tavoitteemme on varmistaa, että 
ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet otetaan huomioon sekä toiminnassamme että tapah-
tumissamme. Päätämme kaksivuotisen kestävän kehityksen projektimme onnistuneesti. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☐ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☒ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio  Kestävän kehitys on otettu huomioon uudessa strategiassa ilmastonmuutoksen hillitsemisenä, 

minkä lisäksi aihetta on työstetty kuluvana vuotena hallitusohjelmaprojektina. Hallitus hyväksyi 
Hiilineutraali partio 2030 -periaatepäätöksen jäsenkokousesityksenään. Hallitus päätti myös len-
tomatkapäästöjen kompensoinnin periaatteista. Kestävästi partiossa -sertifikaattia on työstetty 
myös eteenpäin ja sitä on suunniteltu yhdeksi uuden strategian mittariksi.   

 
Suunnittelemme Satahanka-meripartioleirin (2021) ja Suomen suurimman partiotapahtuman Finnjamboreen 

(2022) Agenda 2030 tavoitteiden mukaisesti. Löydämme Finnjamboree-projektissamme uuden merkittävän yh-

teistyökumppanin. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Kajo-nimen saaneen Finnjamboreen (2022) suunnittelu etenee odotetusti. Partioneuvosto hyväk-

syi tapahtuman tavoitteet, minkä lisäksi hallitus hyväksyi sen toimeksiannon toukokuussa. Kajon 
tavoitteena on muun muassa kasvattaa osallistujansa ja tekijänsä tekemään vastuullisempia va-
lintoja. 

 
Satahanka-meripartioleiri peruttiin poikkeustilanteen vuoksi, kun partion tapahtumia peruttiin tai 
siirrettiin. Perumispäätökseen vaikutti myös, ettei saman kesän tapahtumiin riitä vapaaehtoisia. 
Poikkeustilanteen vuoksi perutut tai siirretyt tapahtumat vaikuttavat myös partion pitkän ajan ta-
pahtumasuunnitteluun. 

 
Teemme tasa-arvotyötä tyttöjen koulunkäynnin mahdollistamiseksi Ugandassa No Missed School Days - kehitys-

yhteistyöhankkeessa. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Poikkeuskevät näkyi myös Ugandassa, minkä takia hankkeen aktiviteetteja ei ole päästy tekemään 

suunnitellusti. Sen sijaan Suomessa on jatkettu suunnittelutyötä ja valmistelua: Partiolippukuntien 
kaksikielistä aktiviteettipakettia on tehty yhdessä Pinkkipartion ja Finlands Svenska Scouter rf:n 
kanssa. Leiriaktiviteetit tehtiin kesää varten, mutta niiden käyttöönotto siirtyi piirileirien peruun-
tuessa tai siirtyessä. Hanke näkyi Suomen Partiolaisten sosiaalisessa mediassa 28.5.2020 kansain-
välisenä Menstrual Hygiene Management -päivänä. Lunette Oy:n kanssa neuvotellaan yritysyh-
teistyöstä. Hankevuosi 2019 on raportoitu ulkoministeriölle. 

 
Varmistamme kumppaneidemme kanssa, että Helsingin Töölönkadun Partioasema on hiilineutraali vuoden 2020 

loppuun mennessä. Partioasema on yksi Helsingin suosituimmista nuorten aikuisten kohtauspaikoista 25 000 vuo-

tuisella kävijällään. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☐ Toteutuu mukautetusti ☒ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Partioasemalla investoidaan energiatehokkuuteen: Kesällä oli tarkoitus tehdä suuri energiare-

montti, jossa lämmitysmuoto vaihdetaan kaukolämmöstä maalämpöön. Samalla kiinteistön auto-
maatio ja ilmanvaihto modernisoidaan ja rakennetaan jäähdytys. Projekti on noin kaksi kuukautta 
myöhässä, mutta luvat ja suunnitelmat ovat valmiit. Viivästyminen johtui poikkeuskeväästä. Pro-
jektin näkyvin osa eli toteutus alkaa elokuun puolivälissä.    
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3.3 Kasvatamme harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kehittyvän osaamisen yhteiskunnal-
lista merkitystä 
Tavoitteemme on, että vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatku-
van oppimisen tukeminen on yksi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020-2023 painopisteistä. 
Tavoittelemme valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen nelivuotista valtionapukelpoisuutta ja rahoitusta. 
 
Tavoitteet saavutetaan hyvin ☒ Tavoitteet saavutetaan kohtalaisesti ☐ Tavoitteet saavutetaan heikosti ☐ 
 
Arvio  Suomen Partiolaiset onnistui tavoitteessaan hyvin, kun Osaamiskeskus Kentaurille myönnettiin 

sekä valtionapukelpoisuus että rahoitus. Uusi osaamiskeskus on sekä henkilöstöltään että tehtä-
viltään laajempi kuin Partion nuorisoalan osaamiskeskus, joka loi hyvän pohjan uuden osaamis-
keskuksen perustamiselle. Parhaillaan työstetään osaamiskeskuksen viestintää ja hallinnollisia 
prosesseja, kuten yhteistyösopimusta. 

 
Haemme valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden opetus- ja kulttuuriministeriön 

ohjeiden mukaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa, jotta voimme jatkaa ja saattaa loppuun nykyisessä par-

tion osaamiskeskuksessa aloitetun tuloksellisen työn. Valtionapukelpoisuus- ja rahoitushakemuksemme perustu-

vat valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023. 
 
Toteutuu suunnitellusti ☒ Toteutuu mukautetusti ☐ Edellyttää huomiota ☐ Ei toteudu ☐ 
 
Selite  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kuudelle nuorisoalan osaamiskeskukselle valtionapukelpoi-

suuden. Suomen Partiolaiset johtaa Osaamiskeskus Kentauria, jonka painopistealueena on nuori-
soalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Kentaurissa jatketaan siten osin samaa 
työtä kuin Partion nuorisoalan osaamiskeskuksessa vuosina 2018-2019, mutta Kentaurin tehtävät 
ovat kuitenkin selvästi laajemmat. 

 
Yhteenliittymässä ovat mukana Suomen Partiolaiset, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Hu-
mak), Opintokeskus Sivis sekä Talous ja nuoret TAT. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi osaa-
miskeskukselle 745 000 euron erityisavustuksen kuluvaksi vuodeksi, mikä jäi hieman tavoitellusta. 
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