
Partion strategian 
mittarit 2021-2026

Hallitus

Esitys partioneuvoston ylimääräiselle kokoukselle



Taustaa

Partion strategiaa on valmisteltu vuosien 2019-2020 aikana. Strategiaehdotus jäsenkokoukselle ja lausunto siitä 
hyväksyttiin hallituksessa keväällä 2020. 

Mittareille pyritään saamaan hyväksyntä PN:ltä kahdessa vaiheessa:

• Mittarien PN-hyväksyntä järjestön johdon seminaarin yhteydessä olevassa kokouksessa 19.-20.9.2020

• Mittarien tasot PN syyskokouksessa 28.11.

• SPH hyväksyi mittarit iltakoulukokouksessaan 1.9. Tasojen hyväksyntä SPH:ssa 5.11. (TVK 27.10).

– Kaksivaiheisella hyväksynnällä pyritään välttämään karikoita ja sujuvoitetaan jatkon työstöä

SPH iltakoulu 1.9. työstää ennen kaikkea jäsenmäärätavoitetta, josta sopiminen tulee olemaan kuluvan syksyn ehkä 
suurin yksittäinen kysymys. PN pitää iltakoulun samasta aiheesta 10.9.

Mittareista on pyritty tekemään menossa olevaa kautta (2015-2020) mittaavampia. Nykyisen strategian mittareista
luotiin kauden puolivälissä ennen kaikkea toimintaa suuntaavia työkaluja. Uusi strategiaehdotus on tältä osin
erilainen, mittarit voidaan luoda mittaamaan edistymistä suuntaamisen sijaan.

Mittarien poiminnasta, otostaajuudesta yms on erilliset koontikalvot esityksen lopussa. Ne taustoittavat tehtyjä
valintoja, mutta tieto voi tarkentua kun mittaustapaa mietitään



Mistä päätämme 20.9. ja mistä emme

Mittarin nimi (kohde)

Mittaus- tai 

tiedonkeruuperiaate 

(esim. kysely, 

kuksapoiminta, jne)

Tästä päätämme 20.9. Tästä päätämme myöhemmin Tästä emme päätä (ainakaan vielä)

Tarkka mittausalgoritmi 

(esim rajaus kuksassa)

Mittarin taso

– Jos esim. kyselyn luonti 

on kesken, pyritään 

luomaan suhteellinen 

tavoitetaso (”10% 

parannus”) tai palataan 

päätökseen 2021

Kyselyjen kysymysten 

tarkka muotoilu →

Valiokunta, T&K, tms

Mittaukseen liittyvien 

hankintojen 

budjetoinnista tms

Tavoite on lukita mittarien muoto syyskuussa jotta lokakuussa voidaan valmistella mittausalgoritmi ja taso.



PARTIO -
Jokaiselle nuorelle

taidot muuttaa
maailmaa

Partio kasvaa

Partio on paras 
paikka tehdä 

vapaaehtoistyötä

Partio antaa 
taidot 
elämään

Partio-ohjelmasta saa 
taidot onnistua vielä 2040-
luvullakin

Partiolaiset vaikuttavat 
aktiivisesti yhteisöihinsä ja 
maailmaan

Partiolaiset hillitsevät 
ilmastonmuutosta

Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön 
ja vapaaehtoistyön aikuisille

Partio kehittää vapaaehtoisten osaamista 
monipuolisesti

Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista

Partiossa on yhä enemmän lapsia 
ja nuoria

Maahanmuuttajataustaiset 
löytävät partiosta harrastuksen 
itselleen

Partio toteutuu monipuolisesti 
koko maassa ja luomme rohkeasti 
uusia tapoja harrastaa

Partion strategia 2021-2026



Partioprosentti

Ks erillinen esitys.

Mittarin mekanismi perustuu partioprosenttiin ja yhteiseen 

partioprosenttitavoitteeseen johon kaikkien A-jäsenten ajatellaan pyrkivän, 

huolimatta siitä että jäsenten lähtötasoissa on suuria eroja.

Yhteiseen partioprosenttiin ajatellaan päästävän vuonna 2040.

Partioprosentin tasoksi vuonna 2040 on määritelty 9,7 jolla päästään vuoden 

2030 kohdalla sataan tuhanteen jäseneen. Vuoden 2026 partioprosenttitasot 

johdetaan tästä.

Mittarin ajatus on että kaikkialla ”partion tarpeessa” olevien lasten ja nuorten 

määrä on sama – on siis luonnollista ajatella että kaikkialla pyritään samaan 

tasoon. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista vuoteen 2026 

mennessä.

Mallin teoreettisesta 20 v aikajänteestä ei kannata hämääntyä – se vaatii

partioprosentin ja erityisesti jäsenmäärän kasvua kaikilta jo ensi vuonna.

1 2 3

Partioprosenttiin sidottuna tavoite huomioi hyvin 

myös väestörakenteen muutoksen vaikutuksen 

alueen kykyyn houkutella jäseniä

Prosentti on myös helppo valuttaa muille 

organisaation tasoille.

Laskennassa on käytetty nuorten partioprosenttia, 

johon on lisätty päälle aikuisten määrä vakiona  

kokonaismäärien laskemiseksi.



Jäsenmäärä

Partioprosentista kommunikoinnin helpottamiseksi johdettu luku eri tasoilla.
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Maahanmuuttajataustaisten määrä  
uudet versiot 1 2 3

Kysytään partiolaisten tai mahdollisuuksien mukaan vanhempien ”kotikieli” (tms
tarkemmin määriteltävä kielivalinta). 

Voidaan kysyä esim vuoden aikana liittyneiden kotikieli, jolloin saadaan 
muutosmittari

Voidaan antaa mahdollisuus vastata useita eri kieliä, jolloin saadaan helpommin 
tieto myös tilanteissa joissa osa perheestä puhuu keskenään suomea, tai jossa 
suomi halutaan ilmoittaa muista syistä (esim viestinnän saamiseksi suomeksi)

Saadaan yksilötasoista tietoa eri kertoo hyvin miten tavoitteessa edetään

Käytetään myös kouluissa, eli ”sopivasti poliittisesti korrekti”, eikä käytössä vain 
partiossa 



Lippukuntien tarjoamat uudet 
harrastamisen muodot

– Luodaan kuksaan lippukuntien toimintamuotoja kuvaavat tietokentät, jotka 
päivitetään ja täytetään vuosittain. Uudeksi muodoksi lasketaan muoto joka 
on ollut korkeintaan pilotoinnissa ennen vuotta 2021. Partioksi lasketaan 
partiomenetelmän ja kasvatustavoitteiden mukainen toiminta. 

– Vaihtoehtoisesti LPK-tasoinen vertailu siihen mitä LPK tarjosi viime vuonna. 
Näin tapojen ei tarvitsisi olla valtakunnallisesti uusia, vaan voisivat olla 
uusia vain sille lippukunnalle.

– Lasketaan kaikissa lippukunnissa tapahtuvat ”uuden muodon tarjoamiset”

– Voidaan kysyä myös vuosiselosteen kautta, tarpeen erityisesti kauden 
loppupuolella kun kysymys vanhenee

– Samalla keräämme tiedon eri lippukuntien uusista ja vanhoista toiminnan 
muodoista ja voimme käyttää sitä esim. LPK-haussa.

– Vaatii Kuksa-toiminnallisuuden lippukuntien toimintamuodoista

– Mittari ei huomioi piirin tai järjestön tarjoamaa uudenmuotoista toimintaa
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Esimerkki kysymyksestä Kuksaan / 

vuosiselosteeseen

(Partiota voi harrastaa monissa eri muodoissa. 

Rastita ne toiminnan muodot, joita 

lippukunnassanne toteutetaan säännöllisesti 

jossakin/joissakin ryhmässä/ryhmissä.

__ vesillä tapahtuva partiotoiminta

__ ilmapartio

__ heti koulupäivän jälkeen tapahtuva 
partiotoiminta

__ etänä toteutettava partiotoiminta

__ alueellinen ryhmä esimerkiksi samoaja- tai 
vaeltajaikäkausissa

__ perhepartio

__ sisupartio

__ säännöllisesti muutoin kuin kerran viikossa 
kokoontuvat partioryhmät)

Vaihtoehto 1



Ikäkauden päätösmerkkien määrä

Kun partio-ohjelma on päivitetty 2040-luvulle (joka tapahtuu ehkä 2023) tämä kertoo 
siitä paljonko kasvatuksella on vaikutusta 2040-luvun näkökulmasta. Mittariksi 
ehdotetaan merkkien määrää, ei ohjelman päivittämistä, koska edellinen on vaikutus, 
jälkimmäinen toimenpide.

Jo ennen ohjelman päivitystä mittari kertoo nykyisen kasvatuksen toteutumisesta. 
Vaikka ohjelmaa ei ole päivitetty, uskomme että partio antaa hyvät taidot 2040-luvulle 
myös nykyisellä ohjelmalla. Ohjelman päivitys vain parantaisi vaikutusta.

Voidaan poimia suoraan Kuksasta. Hyötyisi suuresti Kompassista (Partio-appista).

Ensimmäinen ajatus tavoitetason määrittämisestä: Nykytaso Kuksasta. Kun Kompassi 
valmistuu, voidaan liukuen siirtyä siihen (mitataan vuoden verran molempia, jonka jälkeen 
fokus aktiviteettitasolle). Tavoitetaso ohjelmassa määritellyn mukaan:  Sudenpennut jäljet 8, 
seikkailijat ilmansuunnat 2, tarpojat tarpot 2, samoajat taskut 2, vaeltajat rastit 1,5
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Koettu kehittyminen taidoissa ja 
vaikuttaminen yhteisöihin ja maailmaan

Haluamme että taidot ovat hyödyllisiä nimenomaan nuorten kannalta. Paras tapa 
varmistua siitä on kysyä heiltä. Kysymyksissä huomioidaan erityisesti vaikuttaminen 
omiin yhteisöihin, mutta samalla voidaan kysyä tulevaisuuden taidoista, huomioiden 
tietysti että vuoden 2026 samoajakaan ei vielä liene tulevaisuudentutkija.

Luodaan kysely suoraan kohderyhmälle / heidän vanhemmilleen. 

Kyselyssä n kpl likert-kysymyksiä, lopputulos kysymysten keskiarvo.

– Näin tehtynä mittarin lukuarvo sisältää kaikki yllä mainitut taidot.

– Mittarin analyysissä on toki syytä tutkia itse kunkin kysymyksen omaa trendiä jotta
osataan erottaa yhteisöihin vaikuttamisessa onnistuminen ja tulevaisuuden
taitojen kasvattamisessa onnistuminen.
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Kestävästi partiossa –tunnusten 
määrä

Poiminta Kuksasta tai muusta kokoavasta tietojärjestelmästä (jos tunnus ei tule 
Kuksaan) aina kun tarpeen

Tunnus annetaan esim vuodeksi tai kahdeksi, joten määrä voi myös pienentyä
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Hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen

Mitataan

– Leirejä ja suurtapahtumia verrattuna vastaavaan aiempaan tapahtumaan

– Yksikkönä CO2 kg per osallistuja

– Pysyvän organisaation hiilidioksidipäästöjä kulukorvauksien perustella

• Autot kilometrien perusteella, keskimääräisen CO2-kuorman perusteella, per kyydissä ollut 
henkilö

• Muut muodot laskettava erikseen per matka, tieto kerättävä järjestelmässä 
(kulujärjestelmään lisättävä 

• Muut tärkeät muodot (ruoka ja lämpö) on vaikeampia mitata pysyvän toiminnan kohdalla. 
Näitä kannattaa tutkia muilla keinoin ja tarvittaessa tarkentaa mittaria kesken kauden.

Luodaan alkukaudesta pohjataso leireille ja suurtapahtumille.

Mittarin ongelma on että se tuottaa parhaan tuloksen jos toimintaa jää tekemättä tai jos projektin tai 
ryhmän luottamushenkilöt ovat maantieteellisesti samalta aluelta (esim pääkaupunkiseudulta). 
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Paras paikka tehdä 
vapaaehtoistyötä -kysely

Nykyinen Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely päivitetään vastaamaan paremmin 
tulevaa strategiaa. Osa kysymyksistä säilyy myös jatkossa ja tarjoaa pitkittäisdataa, mutta osa 
vaihdetaan kuvaamaan paremmin yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden teemoja. Kysely 
lähetetään jatkossakin kerran vuodessa kaikille partion vapaaehtoisille ja tulokset lähetetään 
lippukuntiin syyskauden alussa. Tutkitaan mahdollisuutta tehdä tilauskyselyitä ryhmille ja 
lippukunnan johtajistolle. 

Päivitys on joka tapauksessa suunnitelmissa syksyn aikana
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Osaamisen kehittyminen pestissä

Pyritään tutkimaan ja mittaamaan "kokonaisosaamisen" kasvua partiossa, erityisesti 
partiopestien osalta.

Päivitetään pestien osaamisalueet vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Luodaan sähköinen alusta pestikeskustelun käymiseen (samalla yksinkertaistaen keskustelun 
kaavaa), jossa voidaan samalla tehdä osaamisen kehittymisen arviointi. Kerätty anonyymi data 
käytetään strategian onnistumisen mittaamiseen: paljonko kaikissa partion pesteissä kertyy 
uutta osaamista vuosittain yhteensä ja eri osaamisalueissa? Verrataan aloitus- ja 
päätöskeskustelujen dataa tai pyydetään pestattua arvoimaan kehittymistään pestissään 
päätöskeskustelussa.

Pohjataan työkalu osaamisalueisiin. Osaamisalueiden päivittäminen alkanut jo 2020

Pestien osaamisalueet ja niiden perusteella tehtävä alusta ovat liian iso kokonaisuus
tehtäväksi tänä vuonna, joten tämä jää 2021 suunniteltavaksi ja (lisä)budjetoitavaksi.
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Hyvinvointipulssi

Pitkin vuotta vapaaehtoisille lähetettävä kevyt sähköinen pulssikysely hyvinvoinnista, jaksamisesta ja 

johtamisesta. Lähetetään joko koko aikuisjäsenistölle tai valituille kohderyhmille (esim. pestin mukaan). Esim. 3-

5 kysymystä mobiilikäytettävässä kyselyssä. Kyselyn tulee olla helppo vastata niin kysymyksen muodon kuin 

käyttöliittymän puolesta.

Pitkin vuotta automaattisesti lähettämällä (kuitenkin niin, että yksittäinen vastaaja vastaa vain kerran vuodessa) 

saadaan tietoon reaaliaikaista dataa vapaaehtoisten hyvinvoinnista. 

Mittarin rakentaminen: Hankitaan mobiilioptimoitu sivu tai muu helposti täytettävä väline (tai vaihtoehtoisesti 

hyödynnetään olemassa olevia välineitä) ja asetetaan kysymykset sekä suunnitellaan tulosten hyödyntäminen. 

Vapaaehtoisten hyvinvointia ja jaksamista tutkitaan Hyvinvointi-pulssin lisäksi myös vuoden 2021 

toimintasuunnitelmassa olevan laadullisen tutkimuksen muodossa (esimerkiksi opinnäytetyö tai pro gradu). 

Tavoitteena on selvittää syventävästi vapaaehtoisten hyvinvointia ja jaksamista partion toimintakentässä. 

Tutkimusta voidaan tehdä esimerkiksi haastatteluiden muodossa. Tutkimuksen pohjalta voidaan löytää 

kehityskohteita vapaaehtoisten jaksamisen parantamiseen sekä mahdollisia uusia tutkimuskohteita.
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Mahdollinen otos, otostaajuus, yms

Partioprosentti

Otosajankohta Otos / väline Muuta huomioitavaa

Milloin vain.
31.7. relevantein

Myös väestödatan ajantasaisuus vaikuttaa 
laatuun

Maahanmuuttaja-
taustaiset

Vuosiseloste 
(vuodenvaihde)

Myös väestödatan ajantasaisuus vaikuttaa 
laatuun

Kaikki LPK:t

Uusissa muodoissa 
mukana olevat

Vuosiseloste 
(vuodenvaihde)

Kaikki LPK:t

Kuksa, 
väestödata

Päätösmerkkien 
määrä

milloin vaan Kaikki ikäkausiin 
kuuluvat / Kuksa tai 
Kompassi 

Koettu kehittyminen 
taidoissa

Kerran vuodessa 
(valittava sopiva aika)

Samoajat, vaeltajat / 
kysely

Voidaan ajatella laajennettavan nuorempiin, 
mutta silloin kyselyyn vastaa huoltaja?

Kestävästi partiossa 
-tunnukset

Milloin vaan –
vuosiselosteen aikoihin 
relevantein? Jatkuu…

Kuksa tai muu tietokanta



Mahdollinen otos, otostaajuus, yms

Hiilidioksidi-
päästöjen 
vähentäminen

Otosajankohta Otos / väline Muuta huomioitavaa

Milloin vain Laskettava matkakohtaiset päästöt huomioiden 
käytetty väline. Vaatii jonkin verran työtä jos 
halutaan kattava. Trendi nähtävissä 
yksinkertaistuksin?

PPTVT Keväällä (TBC) -Kaikki luottamushenkilöt 
(SP, Piiri, LPK)

Osaamisen 
kehittyminen pestissä

Jatkuva (aina kun 
pestikeskustelu käydään)

Kaikki pestikeskustelut 
(kaikki luottikset)

Kululaskut

Hyvinvointipulssi Esim 4/vuosi Erillinen kevyt kysely Lähetetään kullekin vastaanottajalle vain kerran 
vuodessa – otokset järjestettävä niin että joka 
kierroksella on edustava otos kaikista A-jäsenistä.



Päätösesitys

Seuraavalla sivulla kuvataan lyhyesti ehdotetut 10 mittaria, sekä niiden mittaus- tai 
tiedonkeräystapa. Järjestön johdon seminaarissa toivomme päätöstä nimenomaan näistä 
seikoista.

Pyrimme seuraamaan aiemmin tässä esityksessä olleita mittarin tarkempia esittelyjä
mahdollisimman tarkkaan kun määrittelemme mittarin tarkkaa mittaustapaa ja tavoitetasoa. 

Käytännössä voi kuitenkin ilmetä että jokin asia ei onnistu esim vielä toistaiseksi
määrittelemättömien kysymysten tai työkalutoiminnallisuuksien kohdalla. 



Päätösesitys lyhyesti

Partioprosentti

Mittausperiaate 
tai -väline

Kuksapoiminta

Maahanmuuttaja-
taustaiset jäsenet

”Kotikielen” kysyminen 
kuksassa

Lippukunnan tarjoamat 
uuden harrastamisen 
muodot

Kysymys lippukunnalle 
vuosiselosteessa tai 
Kuksassa

Päätösmerkkien määrä Kuksa- tai 
kompassipoiminta

Koettu kehittyminen 
taidoissa

Kysely valituille 
ikäkausille

Kestävästi partiossa -
tunnukset

Poiminta Kuksasta (tai 
muusta tietokannasta)

Jatkuu…

Mittari

Hiilidioksidi-
päästöjen 
vähentäminen

Paras paikka tehdä 
vapaaehtoistyötä

Osaamisen 
kehittyminen pestissä

Hyvinvointipulssi

Mittausperiaate 
tai -väline

Mittari

Lasketaan kulukorvausten ja 
tapahtuman budjetin tms
perusteella

Kysely, fokus organisaatiossa 

Elektroninen pestikeskustelu-
lomake, poimitaan 
osaamiseen liittyvää dataa

Lyhyt, usein toistuva kysely, 
fokus yksilössä


