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Päätösehdotus (1)
Strategian mittareiden 2021-2026 periaatteita ja taustaa
 SPH esittää Partioneuvostolle Partion strategian 2021-2026 mittareiksi oheisia kymmentä mittaria,
toteutustapoineen ja tavoitetasoineen.
 Mittarit on suunniteltu toimivaksi 2021-2026, mutta joidenkin mittarien kohdalla voi tulla tarpeeseen
tarkentaa niitä kesken kauden.
 Strategiaryhmä ja SPH ovat lähteneet esityksessään siitä että tarkennus tapahtuisi esimerkiksi
vuonna 2023, eli mittareita ei suositella avattavaksi jatkuvasti. Syitä yksittäisten mittareiden
avaamiseen aiemmin voi kuitenkin olla mm.
 Uuden aiempaa paremman tietolähteen tuleminen saataville
 Mittarin toimimattomuus tai hankinnan epäonnistuminen
 Mittarien muokkaamisen lisäksi päätösehdotuksen pohjana on ajatus että mittareita voidaan
täydentää kauden puolivälissä kun nähdään miten mittaristo on siihen saakka toiminut. Mittarien
määrä on pyritty pitämään niin pienenä että mittariston päivittäminen onnistuu ilman nyt ehdotettujen
mittarien karsimista.
 Mittarien kuvauksen kohdat “tarvittava muu päätös” ja “omistaja” annetaan PN:lle tiedoksi vaikutusten
arviointia ja seurantaa varten, eivätkä ne kuulu osaksi strategian mittareita koskevaa
päätösehdotusta.

Päätösehdotus (2)
Ehdotus strategian mittareiksi ja tavoitetasoiksi 2021-2026, koonti
Mittari

Mittaustapa 2021

Taso 2021-2026
6,3% vuonna 2026. Väli
interpoloidaan suoraviivaisesti

Huomioita (25.10.)
Jako A-jäsenten välillä ja eri vuosiin
on tarjolla erikseen. FiSSc
pohjautuen ruotsinkielisten
osuuteen
-

Partioprosentti

Partioprosentti maan eri osissa

Maahanmuuttajataustaisten
määrä

Uusien jäsenten kotikieli kuksassa
(voi valita useita)

Lippukuntien tarjoamat uudet
harrastamisen muodot

Lippukuntien Vuosiselosteessa /
Kuksassa ilmoittamat toimintamuodot
joita ei ole tarjottu edellisenä vuonna

150 tarjottua uutta muotoa joka vuosi

Uusi muoto: LPK ei tarjonnut samaa
muotoa edellisenä vuonna

Ikäkausien päätösmerkkien
määrät

Ohjelman mukaisesti, luetaan
Kuksasta

100% ikäkauden päättävistä saa merkin

Harkittava Kompassia asap.

Koettu kehittyminen taidoissa ja
vaikuttaminen yhteisöihin ja
maailmaan
Lippukuntien ”Kestävästi
partiossa” –tunnusten määrä

Luodaan uusi kysely, likert esim 1-7

Jatkuva parannus keskiarvoon joka
vuosi (2021: lähtötaso)

-

Kuksasta tai vastaavasta
järjestelmästä

100 uutta tunnusta joka vuosi 
2026: 600 tunnusta

-

Budjetista (projektit), kululaskuista
(pysyvä organisaatio), per tapahtuma &
osallistuja
Päivitetty PPTVT-kysely

Parannus edelliseen vastaavaan
tapahtumaan tai vuoteen

Lopputulos tapahtumien ja pysyvän
organisaation parannusten keskiarvo

Keskiarvo 4,2

Nykytaso 3,98

Kehitetään työkalu

Esim: Indeksi 100  parannus per
vuosi
Jatkuvasti paraneva vrt edellinen vuosi
sama ajankohta

Vaatii kehittämistä 2020 jotta valmis

Hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen
Paras vapaaehtoistyöpaikka kysely
Osaamisen kehittyminen
pestissä
Hyvinvointipulssi

Luodaan pulssikysely

1000 vuonna 2026. Väli interpoloidaan
suoraviivaisesti

Päätös työkalusta valmistunee
11/2020

Partioprosentti
1
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
•
•
•
•

Partiolaisten määrän ja siten partiovaikutuksen lisääntyminen Suomessa
Partion saatavuus joka puolella Suomea lisääntyy ja yhtenäistyy
Partio huomioi alueellisen väestömuutoksen
Piirikohtaiset tavoitetasot määritellään kuntakohtaisesti (väestöennusteeseen pohjautuen). Tavoitetasoja voidaan tarkastaa
väestöennusteen muuttuessa.
• 2030 taso on linjattu yhteneväksi 100 000 jäsentä –tavoitteen kanssa

• A-jäsenten sitoutuminen
kasvutavoitteisiin omissa
kokouksissaan

• Kuksaan kirjattujen kohderyhmäikäisten määrä jaettuna postinumerokohtaisesti kohderyhmäikäisten määrällä. Kunnat on jaettu
SP:n piireille kunnan alueella asuvien partiolaisten eniten edustaman piirin mukaan, poislukien Ahvanamaa
• Kuntakohtainen väestöennuste on jyvitetty SP:n ja FiSSc:n kesken väestön kielen mukaan 2019: FiSSc lukuun laskettu
ruotsinkieliset, SP:n lukuun muun kuin ruotsinkieliset (eli Suomi, Saame ja vieraskieliset). Ahvenanmaan ruotsinkieliset on laskettu
FiSSc:n lukuun, mutta Ahvenanmaan suomenkielisiä ei ole laskettu mukaan.
• Aikuiset lisätään kuksaan kirjattujen suhteessa (esim. 1 aikuinen / 3 kohderyhmä-ikäistä  partioprosentista johdettu tavoite 1,25x
kohderyhmäikäisten tavoite)
• Laskettavissa 31.12 tiedoilla, joka saadaan maaliskuussa (tilastokeskuksen vuosittaisen väestötilaston julkaisuajankohta)

• 9,7% vuonna 2040. Väli 2020-2040 interpoloidaan suoraviivaisesti vuosien 2026 ja 2030 tasojen määrittämiseksi.
• Valtakunnalliset tasot:
• 2019 4,6 %
• 2026 6,3 %
• 2030 7,3 %
• A-jäsenkohtaiset tasot löytyvät erillisestä liitteestä

3

Tarvittava muu päätös

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)

Ehdotus mittarin tasoksi

2

Omistaja
• Järjestön johto

Maahanmuuttajataustaisten määrä
1
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Maahanmuuttajataustaisten partiolaisten suhteellinen osuus jäsenistöstä nousee lähemmäs vastaavaa osuutta valtaväestössä
• Kasvatetaan partion absoluuttista jäsenmäärää
• Nousevan jäsenmäärän perusteella voidaan todeta partion olevan aiempaa houkuttelevampi harrastus maahanmuuttajataustaisten
kohderyhmässä

• Kuksa-investointi (SPH)

• Kysytään jäsenen kotikieliä Kuksassa
• Kyselyssä mahdollisuus vastata useampia vaihtoehtoja. Jos yksikin on muu kuin Suomi/Ruotsi/Saame, oletetaan että
taustalla on juuria Suomen ulkopuolella (ei täydellisen osuva mittaus, mutta trendinä oikein).
• Määritellään tavoite uusien jäsenten määrästä vuodessa, koska se on vertailukelpoisempaa ja reagoi selkeämmin muutokseen.

• Partioon liittyi viime kaudella 13060 jäsentä. Maahanmuuttajataustaisten väestöosuus Suomessa on 8%, joka vastaisi 1045
liittynyttä.
• Tavoitetaso vuonna 2026: 1000 liittynyttä joiden kotikielistä vähintään yksi on muu kun suomi tai ruotsi.
• Tavoite muille vuosille: interpoloidaan suoraviivaisesti (2020=0, 2026=100)

3

Tarvittava muu päätös

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)

Ehdotus mittarin tasoksi

2

Omistaja
• Järjestön johto

Lippukuntien tarjoamat uudet harrastamisen
muodot
1

Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Lippukunnat tarjoavat aiempaa monipuolisempia mahdollisuuksia harrastaa ja saa siten piiriinsä enemmän jäseniä.
• Muotojen ei tarvitse olla valtakunnallisesti uusia, kunhan kyseinen LPK ei ole tarjonnut niitä aiemmin.

2

Tarvittava muu päätös
• Kuksa-investointi (SPH)

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)
• Jatkuva seuranta Kuksassa lippukuntien toimintamuotoja kuvaavien tietokenttien kautta

Ehdotus mittarin tasoksi
• Lippukuntien tarjoamien uusien muotojen kokonaismäärä joka vuosi (yksi ”muoto” = lippukunta joka ei aiemmin tarjonnut muotoa
tarjoaa sitä nyt)
• 150 uutta lippukuntien tarjoamaa muotoa per vuosi, eli noin joka neljäs LPK keksii uuden muodon joka vuosi (eli jokainen
LPK keksii uuden muodon kerran neljässä vuodessa).

3

Omistaja
• Järjestön johto (Alue, kasvatus ja
Vapaaehtoistuki)

Ikäkauden päätösmerkkien määrä
1

• Mittarin tavoitteena on seurata osaamisen lisääntymistä ja ohjelman toteutumista.
• Mittarin oletuksena on, että partio-ohjelma on päivitetty ja tulevaisuudessa päivitetään vastaamaan 2040-luvulle asti osaamisen
tarpeita,
• Jo ennen päivitystä mittarin voidaan ajatella mittaavan tulevaisuuden taitoja siinä määrin kuin nykyinen ohjelma vastaa niihin.

•-

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)
• Ensimmäisessä vaiheessa poimitaan Kuksasta tehdyt ja kirjatut päätösmerkit ja demografiset tiedot merkin saavuttajista, verrataan
päätösmerkkien määrää partiolaisten määrään ikävuodessa jolloin päätösmerkki tulisi saavuttaa
• Toisessa vaiheessa seurataan samaa partio-appissa eli Kompassissa. Tämä kuitenkin edellyttää Kompassin laajaa käyttöönottoa
• Siirtyvästä ikäluokasta 100% saavuttaa päätösmerkin. Mittarin kokonaistaso = ikäkausien keskiarvo.

Ehdotus mittarin tasoksi
Tavoite 100% 2024 – väli interpoloidaan suoraviivaisesti

3

Tarvittava muu päätös

Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus

Jokainen ikäkauden päättävä saa päätösmerkin

2

Omistaja
vuosi

nykytila

• Kasvatusvaliokunta

tavoite

Supe päätösmerkkejä / 10-v.

2019

0.7

1

Seik päätösmerkki / 12-v.

2019

0.6

1

Tarp päätösmerkki /15-v.

2019

0.8

1

Samo päätösmerkki /18-v.

2019

0.5

1

Vael päätösmerkki / 23-v.

2019

0.4

1

Koettu kehittyminen taidoissa ja vaikuttaminen
yhteisöihin ja maailmaan
1

Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Selvittää kokeeko kohderyhmä saavansa lisääntyvässä määrin niitä taitoja joita meidän strategian mukaan tulisi heille antaa.
• Olennaista siis kohderyhmän kokemus – mittarin tuloksen parannus on hyväksyttävää oli sen taustalla aito kehittyminen tai vain
taitojen tiedostaminen (=kokemus).

• Päätös kyselystä laajennetuissa
1/2021

• Vuosittainen kysely, vastaukset Likert –asteikolla 1-7 tai 1-10.
• Kohdennus kahteen eri aiheeseen – lopputulos on näiden keskiarvo. Toimenpiteitä arvioidessa on tutkittava erikseen tulokset
taidoissa kehittymisen ja yhteisöihin vaikuttamisen osalta.
• Vastaajat: sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien huoltajat, samoajat ja vaeltajat itse. Lähetetään koko ikäluokalle, syytä miettiä
myös muuta markkinointia esim somessa.

• Asetetaan pohjataso vuonna 2021
• Jatkuva parannus joka vuosi asteikolla 1-x (parannustaso skaalattava valitun asteikon mukaan)

3

Tarvittava muu päätös

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)

Ehdotus mittarin tasoksi

2

Omistaja
• Kasvatusvaliokunta

Kestävästi Partiossa –tunnusten määrä
1
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Selvittää, kuinka moni lippukunta huomioi toiminnassaan omat vaikutuksensa ympäristöön ja yhteiskuntaan kestävällä tavalla,
jatkuvalla tavalla (tunnuksen määräaikaisuus).

• Kuksa-investointi

• Poiminta tietokannasta (todennäköisesti Kuksa), kuinka monella lippukunnalla tunnus on voimassa.
• Kerran vuodessa, mutta periaatteessa mitattavissa milloin vain.

Lippukuntia joilla tunnus
2021: 100
Joka vuosi 100 lisää  2026: 600 (n. 80% kaikista lippukunnista)

3

Tarvittava muu päätös

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)

Ehdotus mittarin tasoksi

2

Omistaja
• Kestävä Kehitys –ryhmä

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Huomioitava myös kululaskujärjestelmän muutokset, paitsi tiedonkeräyksen
helpottamiseksi myös lisätiedon keräämiseksi.
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
•
•
•

Ymmärtää partion tuottaman hiilidioksidipäästöjen määrä valikoiduissa kategorioissa
Mitata ja pienentää tuotetun hiilidioksidin määrää tapahtumalajikohtaisesti
Mitata ja pienentää tuotetun hiilidioksidin määrä pysyvässä organisaatiossa

1

• Kululaskujärjestelmän kehitys:
Matkustuslajit lisätään
kululajityyppeihin.

• Mitataan suurtapahtumien ja –leirien päästöjä (CO2e per osallistuja) projektikohtaisesti
• Hankintojen mittaus budjetin kautta – lasketaan päästöt tilattujen materiaalimäärien yms perusteella. Käytetään standardoitua
mittaristoa
• Matkakulujen mittaus perustuen kulkuvälineisiin ja niiden keskimääräiseen kuormitukseen.
• Pysyvän organisaation matkojen hiilidioksidipäästöjä kulukorvauksien perustella *)
• Autot kilometrien perusteella, keskimääräisen CO2e-kuorman perusteella, per henkilö.
• Muut kulkutavat lasketaan erikseen per matka (kerätään tieto välineestä kululaskulla)

• Määritellään perustasot:
• Edellinen vastaava tapahtuma projekteissa, per henkilö
• Vuosi 2021 lähtötasoksi kiinteälle organisaatiolle
• Seurataan muutosta
• Projekteissa projektiraportilla (väli-/loppuraportit)
• Kululaskujärjestelmästä ajetulla / lasketulla raportilla
• Kuksasta tapahtumien muiden valintojen osalta

• Mittarin tarkka kuvaus:
Mittausvuoden projektien ja tapahtumien
parannus-%:n keskiarvo. Pyritään jatkuvaan
parannukseen 2021-2026

3

Tarvittava muu päätös

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)

Ehdotus mittarin tasoksi

2

Omistaja
• Kestävän kehityksen ryhmä

Paras vapaaehtoistyöpaikka -kysely
1
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Mittari tutkii lippukuntia ja toimintaryhmiä niiden kyvykkyydessä tarjota hyvää tukea vapaaehtoisille.

2

Tarvittava muu päätös
•-

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)
• Lähetetään Webropol-kyselynä kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille
• Aikataulu: kysely maalis-huhtikuussa, tulokset ja toimintaohjeet lippukuntiin elo-syyskuussa
• Kyselyyn lisätään kysymyksiä joita voidaan käyttää tilanteen parantamiseen

Ehdotus mittarin tasoksi
• Kyselyn kokonaiskeskiarvo 4,2 joka vuosi 2026 saakka
• Vuonna 2020 3,98
• Bonus: 40% lippukunnista saa "omat vastaukset" eli yli 5 ihmistä on vastannut

3

Omistaja
• Vapaaehtoistuen valiokunta

Osaamisen kehittyminen pestissä
1
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Mittari tutkii "kokonaisosaamisen" kasvua partiossa, erityisesti partiopestien osalta.

2

Tarvittava muu päätös
• Työkalun hankinta

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)
• Pestikeskustelun yhteydessä tehtävä Kehittyminen pestissä -työkalu, jossa on mukana osaamisen kasvun arviointi.
• Työkalu toimii ensisijaisesti yksilön osaamisen kehittymisen apuna, tarjoten sanoituskeinoja omalle osaamiselle.
• Pitää kehittää tapa kerätä dataa sähköisesti, jotta saadaan kokonaiskuva ja dataa strategian mittariin.

Ehdotus mittarin tasoksi
• Ensimmäinen vuosi kun mittari on laajassa käytössä -> indeksi 100.
• Seuraaville vuosille voidaan asettaa tavoite indeksiin nähden

3

Omistaja
• Vapaaehtoistuen valiokunta

Hyvinvointipulssi
1
Mittarin tavoite – vaikutuksen kuvaus
• Selvittää vapaaehtoisten hyvinvoinnin tasoa
• Saada tietoa vapaaehtoisten hyvinvoinnista lähes jatkuvasti, sekä vuosikelloon perustuen
• Mahdollistaa hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ja oikeisiin alueisiin

2

Tarvittava muu päätös
• Mahdollinen investointi työkaluun
(aikataulu tarkentuu)

Mittarin mittaustapa (tarkka kuvaus)
• Useassa kohdassa vuoden mittaan lähetettävä tai pitkin vuotta automaattisesti lähetettävä pulssikysely
• Tavoitteena rajallinen määrä (esim yksi) vastauksia / vastaaja / vuosi

Ehdotus mittarin tasoksi
• Tarkennetaan kun kysely valmis, esim
• Likert asteikko 1-5
• Tavoite vuodelle 2021: keskiarvo >3,5
• Tavoite vuosille 2022-2026: jatkuvasti paraneva keskiarvo verrattuna vuotta aiempaan samaan aikaan tehtyyn kyselyyn

3

Omistaja
• Vapaaehtoistuen valiokunta

KIITOS!

