
HENKILÖSTÖORGANISAATIOUUDISTUS

Marraskuu 2020 Partioneuvosto



AIKATAULU



Aikataulu
Marraskuu, SPH (5.11.) ja Partioneuvosto (28.- 29.11.)

– Strategisten tavoitteiden hyväksyntä

– Lausunto projektin jatkosta suunnitellun mallin mukaisesti

• Viestintä ja markkinointi

• Lpk-koordinaattorin työnkuva

• Lpk- ja palvelualueet

• Alustava organisaatiomalli

• Alustava talousmalli

– Työn alla

• Sopimusluonnos

• Ohjelma – ja koulutus, työtehtävien jako alueilla

• Valtakunnalliset työtehtävät ja niiden organisointi



Aikataulu, jatkoa..

Tammikuuhun mennessä viimeistelty ehdotus kokonaisuudesta

– Toimihenkilöpäivä 14.1.

– Perehdytys uudet luottamushenkilöt (piirihallitukset, SPH, Partioneuvosto)

Kevät 2021, neuvottelut piirien ja SP:n nimeämien edustajien välillä

Henkilöstön osaamiskartoitus

Tavoite: päätökset kesään 2021 mennessä 

Syksy 2021 fokus henkilöstössä: organisaatiomallin viimeistely, työtehtävistä sopiminen, nimikkeet, 
käytännöt jne. jne.



Viestintä ja markkinointi uudessa 
organisaatiossa



Työryhmä
Teija Alaraappana (Uusimaa)
Linnea Eerola (PäPa)
Eeva Helle (SP)
Johanna Junkkari (PäPa)
Satu-Maija Kaunisto (L-SP)
Anna-Emilia Piirainen (Häme)
Terhi Takkinen (J-SP)

Ryhmänvetäjät: 
Anna Koroma-Mikkola ja Mimmu Mannermaa



Uudistuksen tavoite
Partion viestinnän ja markkinoinnin onnistumisella on kriittinen rooli partion 

jäsenmäärän kasvussa ja partiotoiminnan tukemisessa. Yhtenäistämällä 

toimintamalleja voimme tehdä vaikuttavampaa, laadukkaampaa ja näkyvämpää työtä 

niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Henkilöstöorganisaation uudistuksen 

tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää partion viestintää ja markkinointia. Haluamme 

tukea viestinnän keinoin laadukasta partiotoimintaa. Lisäksi haluamme saada aikaan 

entistä parempaa jäsenviestintää, tuloksellista markkinointia ja kehittää partion 

brändimielikuvaa. 

Projektissa määritellään:

Millainen on partion viestinnän ja markkinoinnin työntekijöiden organisaatio sekä 

millaisia työtehtäviä tulevaisuudessa tarvitaan?

Miten varmistetaan partioviestinnän laatu paikallisesti?

Miten lippukuntia tuetaan oman toimintansa viestinnässä ja markkinoinnissa?

Miten kehitetään yhteisiä valtakunnallisia toimintamalleja yhtenäisen partiobrändin 

tukemiseksi?



Mitä tehtiin?
Nykytilan kartoitus: mitä piirien viestinnässä tehdään tällä hetkellä? Mitä tekee työntekijä, 
mitä vapaaehtoiset? Mitkä ovat tärkeintä alueellista ydintä, ”luovuttamatonta” omaa?

Jatkotyöstöinä: 1. yhteenveto piirien ”luovuttamattomista”, 2. visiointia viestinnän 
työntekijän ja lpk-koordinaattorin työnjaosta, 3.alueelliset palvelut tulevaisuudessa

Visiointi: Tulevaisuuden tavoitteet ja miten niihin päästään. 

Kahdenkeskiset keskustelut työryhmän vetäjän ja jäsenten välillä

Valtakunnalliset palvelut –ryhmän tuottama yhteenveto ja huomiot

Työstöjen pohjalta luonnos uudesta toimintamallista

– Jatkojalostus oman työryhmän kommenttien pohjalta

– Esittely luottamushenkilöt-toimihenkilöt –työryhmälle + kommentit

Yhteenveto ja mallin jalostus piirien lippukunnille tekemien viestintäkyselyiden pohjalta. 



Mitä haluamme tulevaisuudessa vimalta?

Kiteytetty työstöjen ja haastattelujen pohjalta (+ linjassa työn alla olevien vima-linjausten 
kanssa)

KETTERYYS  - valmius muuttua ja kehittyä, tarttua tilaisuuksiin ja luopua rohkeasti 
vanhasta. 

BRÄNDI - houkutteleva ja ylpeyttä herättävä harrastusbrändi. Edelläkävijyys, 
ajanmukaisuus, visuaalisuus tärkeitä! Yhteiskunnallisesti näkyvä toimija, haluttu kumppani. 

KOHDENNUS - käyttäjää palvelevaa, kohdennettua ja laadukasta viestintää. Kannustava ja 
innostava sävy, hyödyllistä tukea omaan pestiin ja harrastukseen. 

LIPPUKUNNILLE ENEMMÄN- tasalaatuista, aktiivista vima-tukea lippukuntiin. Valmiita 
materiaaleja, pohjia, koulutusta, tukea paikalliseen näkyvyyteen jne.  

YHDESSÄ TEKEMISTÄ - Tukea ja valmiita työkaluja muille toiminnanaloille ja projekteille, 
tiivis yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa. 



Mitä uudistus 
tarkoittaa muille 
työntekijöille?

Tarjolla entistä enemmän valmiita pohjia ja 
materiaaleja, koulutusta

Yhtenäisemmät käytännöt ja toimintamallit

Aktiivisempaa tiedonkulkua lippukuntiin ja 
lippukunnista

Enemmän viestintätukea tarvitsevat lippukunnat 
löydetään

Osa toimintamalleista ja työnjaosta vielä auki, 
esim. edunvalvonta-/vaikuttamisviestinnän 
toteutus



Valtakunnalliset palvelut 
–viestinnän kanavat ja 
ratkaisut

Some

Uutiskirjeet

Partio-lehti ja Partiomedia

Verkkosivukokonaisuus

Mediaviestintä ja –seuranta, kriisiviestintä

Viestinnän kouluttaminen ja perehdyttäminen

Ohjeet ja välineet viestinnän toteuttamiseen

Sparraus

Julkaisut ja esitteet

Partion visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu, kuvat



Valtakunnalliset 
palvelut - markkinointi

Valtakunnallinen markkinointi

Valtakunnalliset markkinointikampanjat

Varainhankinnan markkinointi

Yleiset markkinointimateriaalit

Materiaalipankki

Digitaalisen mainonnan toteuttaminen

Partion brändituotteet



Valtakunnalliset 
palvelut -
lippukunnille

Lippukuntien nettisivuratkaisu

Materiaalipankki

Kuvapankki

Esitteet ja muut fyysiset materiaalit

Ohjeet ja (osin) koulutus lippukunnan viestinnän tueksi



Paikalliset palvelut –
vima-työntekijä

Suunnittelu ja koordinoiminen: Piirin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu 

ja koordinoiminen, yhteistyö piirien vima-johdon kanssa. 

Lippukuntien viestintätuki: erityistarpeet, joita lpk-koordinaattori ei pysty 

hoitamaan

Some: paikallisen somen koordinointi, muiden sisällöntuottajien sparrailu. 

Kärkenä lippukuntia tukevat sisällöt ja paikallisen identiteetin rakentaminen –

tuttujen tarinat, onnistumiset, caset, oma kieli ja tyyli, nopea reagointi. 

Paikallinen jäsenviestintä: Lippukuntiin ja jäsenille tehtävän paikallisen 

sisällön koordinointi ja tuottaminen, muiden sparraaminen, kärkien 

kirkastaminen. 

Uutiskirjeet, viestiryhmät: Valtakunnallisten uutiskirjeiden paikalliset 

täydennykset. Mahdolliset omat uutiskirjeet. Whatsapp/FB-ryhmät yms.  



Paikalliset palvelut –
vima-työntekijä

Nettisivut: Piirin nettisivujen päävastuu 

Luottisten tukeminen: Piirin vima-luottisten ja projektien tukeminen

Muiden sparraus: Muiden toiminnanalojen viestinnällinen tuki ja sparraus 

Piirilehti: Piirilehti tms. säännöllinen piirijulkaisu. Kevyt toimitussihteerin rooli, ei 

yksin työntekijän vastuulla. 

Muut julkaisut: ne yksittäiset tarpeelliset julkaisut, joita ei voida tehdä 

valtakunnallisesti

Kuvat: Piirin kuvien ylläpito kuvapankissa 

Tapahtumien markkinointi: Piirin suurten tapahtumien markkinoinnissa 

tukeminen, näkyvyys alueellisissa isoissa tapahtumissa ja aluemedioissa

Kampanjoiden tuki: Valtakunnallisten kampanjoiden paikallinen tuki



Paikalliset palvelut –
lpk-koordinaattori

Lippukunnan tuki perusviestinnässä: Valmiiden materiaalien, pohjien, 

koulutusten ja työkalujen esittely, lippukunnan sisäisessä viestinnässä 

sparraaminen, alueelliseen näkyvyyteen kannustaminen ja lippukunnan 

markkinoinnissa tukeminen.

Piirin ja SP:n viestien välittäminen: lpk-koordinaattori vie eteenpäin 

valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeitä teemoja, tapahtumia, aiheita. Tuo 

toiveita ja ajatuksia vimalle.

Sisällöt: Lpk-koordinaattorit tuovat tarinoita ja esimerkkejä lippukunnista 

vimaan ja tuottavat tarvittaessa itsekin pieniä sisältöjä tapahtumista ja 

kohtaamisista.

Toimenkuvassa on oltava jatkossa selkeästi mainittuna myös viestintä ja 

siihen liittyvät tehtävät, huomioitava myös uusissa rekrytoinneissa.



Muut työntekijät
Koulutuksista ja tapahtumista vastaavat työntekijät hoitavat itse niiden 

markkinoinnin ja esim. tapahtumakalenterin kokoamisen. Isommat 

tapahtumat ja projektit katsotaan vuosittain erikseen työnjaollisesti. 

Jokaisella työntekijällä velvollisuus huolehtia omalla vastuullaan olevien 

asioiden viestimisestä. Avuksi tarjotaan säännöllistä koulutusta, sparrausta, 

valmiita työkaluja. Tapauskohtaisesti isommista projekteista/asioista sovitaan 

erikseen.



Toimenkuvien esimerkkejä
Vima-koordinaattori 1

Palvelualueen piirien paikallisviestinnästä huolehtiminen

Lippukuntien nettisivupohjan tuki ja kehittäminen

Partion esitteiden ja oppaiden ylläpito ja kehittäminen

Taittotyöt

Vima-koordinaattori 2

Valtakunnalliset markkinointikampanjat

Digitaalisen mainonnan suunnittelu ja toteuttaminen

Somen kehittäminen ja analytiikka

Vima-koordinaattori 3

Palvelualueen piirien paikallisviestinnästä huolehtiminen 

(monta eri piiriä)

Vima-koordinaattori 4

Valtakunnallinen ”sisäinen” viestintä

Kumppanuuksien ja projektien viestintätuki

Työntekijöiden viestintäkoulutukset



Valtakunnallisia vastuualueita voisivat olla 
esimerkiksi:

Valtakunnallisia vastuita/osaamisalueita esimerkiksi

Valtakunnallinen tuki lippukuntien nettisivupohjalle

Vastuu tietystä markkinointikampanjasta

Viestinnän saavutettavuusekspertti

Vima-luottiskoulutusten vastuu

Vima-koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen

Työntekijöiden vima-koulutukset

Analytiikan kehittäminen

Somen kehittäminen valtakunnallisesti

Valtakunnallisen kuvapankin ylläpito ja kuvavalikoiman ja -

tuotannon kehittäminen

Suurtapahtuman/projektin viestintätuki

Partion yhteisten esitteiden valikoima

Julkaisujen/ohjeiden koordinointi ja valikoiman kehittäminen

Lippukuntien materiaalin (valmiit pohjat yms.) ylläpito ja 

kehittäminen

Taittotyöt 

Jne.



LIPPUKUNTA-
KOORDINAATTORI

Kuva: Harri Halmejärvi



Lippukuntakoordinaattorin 
työnkuva

Työnkuva on tehty lippukuntalähtöisesti ja kaikki työtehtävät tähtäävät 
laadukkaan lippukuntatoiminnan tukemiseen. Työn pohjana on käytetty 
Laadun portaat -työkalua. Piirit voivat arvioida, jos joitain tehtäviä tulee 
tehdä valmentajien toimesta. Pääasia on kuitenkin se, että työnkuvassa 
määritellyt tehtävät tulee tehtyä. 

Työn kantavat ajatukset: 
Lippukuntalähtöisyys 
Tehtävät on mietitty lippukunnan tarpeiden mukaan  
Tasalaatuinen tuki kaikille lippukunnille 
Oman työn omistajuus 

Työn onnistumisen kannalta on tärkeää tuntea oman alueen lippukunnat ja 
ymmärtää erilaisten tukitoimien tarve. Toinen lippukunta tarvitsee enemmän 
tukea, kun toinen pärjää vähemmällä. Lippukuntakoordinaattorin tärkein 
tehtävä on lippukuntien tukeminen. 



Lippukuntakoordinaattorin 
työnkuva

Lippukuntakoordinaattoreiden perehdytykseen ja koulutukseen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Työn sisältöä tukemaan luodaan 
Lippukuntakoordinaattorin ABC –dokumentti (tai muu päivittyvä sisältö) ja 
selkeä listaus ”mistä apua mihinkin”.

Muiden toiminnanalojen työntekijät tukevat osaamisellaan 
lippukuntakoordinaattoreiden työtä. 

Työnkuvaa voidaan päivittää johtoryhmän tms. toimesta ja päivitystarvetta 
seurataan tasaisin väliajoin.



LPK-KOORDINAATTORIN TYÖTEHTÄVÄT



Lippukunnan toiminnan 
tunteminen 

On yhteydessä säännöllisesti lippukuntaan 

Varmistaa asioiden toteutumisen – kysyy perään/vie loppuun 

Tuntee lippukunnan toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut 

Pystyy tekemään kehitysehdotuksia lippukunnalle sen toimintaan 

Pitää lippukunnan ajan tasalla partion ajankohtaisista asioista 

Kehuu ja kannustaa lippukuntaa 

Puuttuu tarvittaessa epäkohtiin ja auttaa kriisitilanteissa 

Tekee tiivistä yhteistyötä valmentajan kanssa 

Järjestää aluetapaamisia 

Järjestää muita johtokolmikoille suunnattuja tapahtumia 



Lippukunta järjestää partio-ohjelman mukaista 
toimintaa jokaiselle ikäkaudelle tai huolehtii, että 

alueelliset ikäkausitapahtumat ovat helposti 
saavutettavia 

Tukee lippukunnan ohjelmajohtajaa 

Tuntee lippukunnan jäsenrakenteen ja toiminnan sisällön 

Antaa asiantuntija-apuaan partio-ohjelman sisällöissä 

Auttaa lippukuntaa toiminnan tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa 



Lippukunnan toimijat ovat koulutettuja 
ja uusia aikuisia otetaan mukaan & 

tuetaan  
Tukee lippukunnan pestijohtajaa 

Edistää lippukunnan rekrytointiosaamista 

Ohjaa toimijoita pestinmukaisiin koulutuksiin 

Vahvistaa lippukunnan kykyä tukea uusia aikuisharrastajia 

Osallistuu johtokolmikoiden perehdyttämiseen 



Lippukunnan jäsenmäärä kasvaa

Varmistaa, että lippukunta markkinoi toimintaansa ja näkyy alueellisesti 

Auttaa ja kannustaa rekrytointitapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa 

Tuntee toiminta-alueen partiopotentiaalin 

Opastaa yhteydenpidossa huoltajien kanssa 

Ohjaa uuden lippukunnan perustamista 



Yhdistyksen hallinto on riittävän 
hyvin hoidettu 

Pitää huolta, että lippukunnanjohtaja saa kaiken tarvitsemansa avun ja tuen 

Varmistaa, että lippukunnalla on käytössä Kuksa-partiorekisteri 

Varmistaa, että lippukuntien tiedot ovat Yhdistysrekisterissä ajan tasalla 
(kannustaa sen käyttöön) 



Lippukunnan toimintaympäristö ja 
resurssit ovat kunnossa 

Auttaa kolotiloihin liittyvissä akuuteissa haasteissa (isompi kuva 
yhteiskuntasuhteilla) 

Paikallisen seurakuntayhteistyön tukeminen 

Neuvoo lippukuntaa varainhankinnassa 



Lippukunta kehittää 
toimintamuotojaan 

Edistää lippukunnan toimintakulttuurin kehittämistä 

Ohjaa lippukuntaa ideoimaan uusia toimintamuotoja ja auttaa tarvittaessa 
alkuun 



Lippukunta on vetovoimainen 
toimija alueellaan 

Seuraa ja arvioi partion tunnettuutta toiminta-alueella 

Tukee paikallista viestintää ja näkyvyyttä 

Kannustaa lippukuntaa yhteistyöverkostoissa ja on tarvittaessa mukana 
itsekin 

Tuo esille partiotoiminnan merkitystä nuoriso- ja harrastustoiminnassa 



Lippukunnan jäsenistö on 
moninaista 

Ohjaa lippukunnan johtajistoa tarvittaviin koulutuksiin ja tarvittavien 
lisätietojen äärelle 

Kannustaa ja auttaa lippukuntia perustamaan uusia ryhmiä (sisuryhmät, 
kouluissa pidettävät partioryhmät) 

Auttaa lippukuntia solmimaan yhteistyötä esim. maahanmuuttajayhteisöjen 
ja muiden sopivien yhteistyötahojen kanssa 



Lippukuntatoiminnan kehittäminen 

Arvioi toimintaa yhdessä valmentajien ja valmentajavastaavien kanssa 

Tuo asiantuntijanäkemyksensä työntekijätiimeihin 

Laatii dokumentteja ja ohjeita lippukunnan toiminnan tueksi 

Neuvoo lippukuntaa viestinnän kehittämisessä ja tuo lippukunnan 
tukitarpeet ja onnistumiset tiedoksi viestintätyöntekijöille 



KARTTATYÖRYHMÄ
- Palvelualueet  3 kpl
- Lippukuntaryhmät 17 kpl



PALVELUALUEET JA 
LIPPUKUNTARYHMÄT

TAUSTATIEDOT: Lippukuntien määrä, partiolaisten määrä, 
väestön määrä, väestön ennuste, partioprosentti, 
partiotapahtumat, työssäkäyntialueet, partiopiirien rajat, 
hiippakuntien rajat, lippukuntien aluetyön toiminnalliset rajat

Palvelualueet 3 kpl

Mahdollisimman yhtäläiset resurssit palveluiden 
tuottamiseen

Palvelualueet noudattavat partiopiirien rajoja

LIPPUKUNTARYHMÄ= Lippukuntakoordinaattorin vastuulla 
oleva ryhmä lippukuntia, joiden kanssa hän työskentelee 
päivittäin työnkuvan mukaisesti.

Lippukuntaryhmät 17 kpl

Lippukuntaryhmät noudattavat 1. palvelualueen rajoja             
2. kuntarajoja 3. postinumeroalueita

Valkoiset (ilman partiotoimintaa) alueet liitetään vielä 
lippukuntaryhmiin





LUONNOS ORGANISAATIOMALLISTA



Lippukuntakoordinaattori 5-6 kpl/palvelualue (17+1 htv)

Palvelualueiden (18 htv) henkilöstön johtaminen

Vima (9 htv)

Valtakunnalliset toiminnot 
(noin 24 htv) 
• Lpk-työ ja T&K (7 htv)
• Palvelut 

• Taloushallinto ja HR 
(5 htv)

• Jäsenpalvelu, digi ja 
data, T&K (5 htv)

• Y-suhteet, 
varainhankinta ja  
kumppanuudet (3 htv)

• Järjestön hallinto ja HR 
(2-3 htv)

• Projektit (1 htv)

Sisällön johtaminen

Hallinto ja y-suhteet (2 
htv)

Ohjelma/kasvatus ja 
koulutus/vapaaehtois-
tuki (3 htv)

(Projektit, kiinteistö, 
säätiöt yms. tietylle 
piirille osoitetut 
työntekijät) 

Jäsenpalvelu 1 htv/alue 



SUUNNITELMA TALOUDEN LASKENTAMALLISTA



YLEISTÄ
Kolme palvelualuetta 

• Palvelualueet 3 kpl lähes samankokoisia jäsenmäärältään

• Palvelualue A ) PäPa, Uusimaa, Lappi 

• Palvelualue B ) Häme, J-SP, Kymi, Etelä-Karjala

• Palvelualue C ) L-SP, Pohjanmaa

Laskentamalli

• Malli perustuu nykyisiin toteutuneisiin henkilöstökuluihin, jossa palvelualueen henkilöstökulut jaetaan 
piireille niiden jäsenmäärän suhteessa. Yhteisten valtakunnallisten toimintojen kulut jaetaan erikseen 
määritetyllä tavalla.

• Tämän lisäksi partiopiireillä on halutessaan mahdollisuus pitää muita toiminnalleen tarpeellisia 
henkilöitä (mm. projektit, kiinteistöt jne.). Tällöin niiden osalta kustannus lisätään 100% kyseisen piirin 
maksamaan palvelumaksuun.

• Palvelumaksuun sisällytetään laskennallinen erä (perustuu todellisiin kustannuksiin), joka kattaa 
vapaaehtoiset sivukulut (työterveyshuolto, koulutus, vakuutukset) sekä työvälineistä (it-palvelut, 
tietokoneet, puhelin yms.) aiheutuvat kustannukset.

• Pääperiaatteena on pitää piirien maksamat vastaavat kulut nykytasolla. 



VALTAKUNNALLISET TOIMINNOT

Valtakunnalliset toiminnot

• Valtakunnallisesta kasvatuksen, vapaaehtoistuen, alue- ja lippukuntatuen, varainhankinnan ja y-
suhteiden, sekä valtakunnallisen hallinnon ja muiden tukitoimintojen osalta kustannuksista vastaa 
Suomen Partiolaiset.

Valtakunnalliset yhteiset toiminnot

• ViMa-tiimi muodostaa valtakunnallisen tiimin, 9 htv, jonka kokonaiskulut jaetaan 50 % Suomen 
Partiolaiset / 50 % partiopiirit. Palvelualueille kohdistetaan yhteensä 4,5 htv eli jokaiselle 
palvelualueelle 1,5 htv. Kustannukset jaetaan eteenpäin piireille jäsenmäärän suhteessa.

• Taloushallinto, 4 htv, sekä taloushallinnon ohjelmistot, laskutetaan partiopiireiltä nykyisten 
palvelumallisopimuksien mukaisesti.



PALVELUALUEET
Kolme palvelualuetta 

• jokaisella palvelualueella on seuraavat henkilöresurssit:

• hallinto ja y-suhteet, 2 htv

• jäsenpalvelu, 1 htv

• viestintä- ja markkinointi, 1,5 htv

• lpk-koordinaattorit, 5-6 htv

• ohjelma- ja koulutus, 3 htv

-> yhteensä 12,5-13,5 htv palvelualueen yhteenlasketusta jäsenmäärästä riippuen 

Edellisten lisäksi partiopiireillä voi olla itse määrittelemiä ja kustantamia henkilöitä 
erityistehtävissä, kuten projekteissa ja kiinteistönhoidossa. 

Taloushallinnon palvelut tulevat keskitetysti Suomen Partiolaisilta.



ESIMERKKI PALVELUALUEEN 
KUSTANNUKSISTA

Sisältää seuraavat henkilöstöresurssit työvälineineen:

– hallinto ja y-suhteet, 2 htv

– jäsenpalvelut, 1 htv

– viestintä- ja markkinointi, 1,5 htv

– lpk-koordinaattorit, 5-6 htv

– ohjelma- ja koulutus, 3 htv

– taloushallinto (sisältää henkilöstön ja ohjelmistot)

– it-tuki (tietokoneet, ohjelmistot, puhelimet)

Kustannukset noin 66 000 € / kk (viman osuus 7 300 € ja taloushallinnon osuus 5 300 €)

Palvelualueen kustannukset jaetaan piireille jäsenmäärän suhteessa

-> A) 60 % = 39 600 € B) 30 % = 19 800 € C) 10 % = 6 600 €



KIITOS!
WWW.PARTIO.FI


