Vuotta 2021 koskeva arviointi ja selvityslomake

VALTIONAVUSTUKSEN
SELVITTÄMINEN

KÄYTÖN

ARVIOINTI

JA

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 10.2.2021 Suomen Partiolaisille 1 455 000,00 euron
valtionavustuksen nuorisotoimintaan (OKM/124/627/2020). Valtionavustuksella edistetään
nuorisolain 1285/2016 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia. Avustukseen sovelletaan myös
valtioneuvoston asetusta nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017 ja valtionavustuslakia 688/2001.
Suomen Partiolaiset siirsi saamaansa, vuotta 2021 koskevaa, valtionavustusta varsinaisille
jäsenilleen delegointisopimuksin.
Tämä arviointi- ja selvityslomake perustuu em. valtionavustuspäätökseen sekä sen liitteenä oleviin
ehtoihin, ohjeisiin ja rajoituksiin (VM/25613/2020) . Suomen Partiolaisten muut ehdot määritellään
Suomen Partiolaisten ja varsinaisen jäsenen välisessä delegointisopimuksessa ja sen liitteissä.
Suomen Partiolaiset siirtää valtionavustusta varsinaisille jäsenilleen harkinnanvaraisesti
selvitysten perusteella. Jos Suomen Partiolaiset huomaa varsinaisen jäsenen toiminnassa tai
taloudessa laiminlyöntejä, se voi periä varsinaiselta jäseneltä joko osan tai koko valtionavustuksen
takaisin delegointisopimuksen mukaisesti. Suomen Partiolaiset käyttää arvioinnissaan myös muuta
tietoa varsinaisten jäsentensä taloudesta ja toiminnasta.
Suomen Partiolaiset edellyttää, että kaikki varsinaisten jäsenten dokumentit ovat saatavilla oikeaaikaisesti. Suomen Partiolaisten on voitava seurata varsinaisen jäsenen taloudenhoitoa
luotettavasti. Varsinaisen jäsenen tulee järjestää hallintonsa myös asianmukaisesti.
Lisätietoja:
Maija Kangasniemi
Hallintopäällikkö
044 7343 373
maija.kangasniemi@partio.fi
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Vuotta 2021 koskeva arviointi- ja selvityspyyntö
Suomen Partiolaiset edellyttää, että varsinainen jäsen arvioi valtionavustuksen käyttöä vuonna 2021 ja
antaa siitä selvityksen 28.2.2022 mennessä.
Selvityksen perustiedot
Siirretyn avustuksen käyttäjä:
Selvityksen yhteyshenkilön tiedot:
Avustuksen siirtoa ja käyttöä koskevan sopimuksen päiväys:
Siirretyn avustuksen käyttötarkoitus:
Siirretyn avustuksen summa:
Siirretyn avustuksen käyttöaika :

Arvioinnin ja selvityksen perusteet
Arviointi- ja selvityspyyntö perustuu:
a. opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätökseen sekä sen ehtoihin, ohjeisiin ja
rajoituksiin;
b. nuorisolakiin 1285/2016 sekä asetukseen nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017;
c.

opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen Partiolaisilta edellyttämiin tietoihin ja arviointitehtävään
sekä

d. varsinaisen jäsenen oman talouden ja toiminnan tietoon perustuvaan arviointiin.
Varsinaisen jäsenen tulee toimittaa arviointinsa ja selvityksensä liitteenä hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen hyväksymä vuosikertomus ja tilinpäätös. Liitteet tulee toimittaa myös määräaikaan 28.2.2021
mennessä. Suomen Partiolaiset edellyttää, että varsinainen jäsen arvioi ja reflektoi talouttaan ja
toimintaansa vuosiselosteen, partion strategian ja sen mittareiden sekä muiden talouden ja toiminnan
tunnuslukujen perusteella.
Arvioinnin ja selvityksen tekeminen
Arviointi- ja selvityslomake on rakennettu järjestön johtamisen ja kehittämisen työvälineeksi varsinaisille
jäsenille. Se on avuksi myös kirjoitettaessa vuosikertomusta. Arviointi on osa tiedolla johtamisen
parantamista partiossa. Tutustu myös
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a. Partiota ohjaavat dokumentit www.partio.fi/partiota-ohjaavat-dokumentit/
b. Partion tietotuotteet www.partio.fi/tietoa ja Microsoft Power BI
c. Taloushallinnon palvelut

Nuorisolain tavoitteiden toteuttaminen
Nuorisolaki 1285/2016: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
Nuorisolain tavoitteena on esimerkiksi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä
kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös esimerkiksi edistää nuorten
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.
1. Mitä konkreettisia toimia varsinainen jäsen teki vuoden aikana toteuttaakseen nuorisolain
tavoitteita, miksi?

2. Minkä tavoitteiden toteuttamisessa varsinaisella jäsenellä on puutteita tai haasteita? Miten
varsinainen jäsen on suunnitellut puuttuvansa haasteisiin ja kehittävänsä toimintaansa?

Järjestön toiminnan laatu ja laajuus
Asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170211
Järjestön (varsinaisen jäsenen) toiminnan laatua arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan
tavoitteellisuus, kehittyminen, oman toiminnan seuraaminen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi.
Toiminnan laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon järjestön (varsinaisen jäsenen) toiminnan määrä ja
monipuolisuus, toimintaan osallistuvien nuorten määrä, toiminnan valtakunnallisuus ja saavutettavuus.
Toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan merkityksellisyys
nuorisotyössä ja -politiikassa sekä järjestön (varsinaisen jäsenen) toimialalla.
Järjestön (varsinaisen jäsenen) taloudenhoitoa arvioitaessa otetaan huomioon järjestön (varsinaisen
jäsenen) toiminnan kustannukset suhteessa toiminnan valtakunnallisuuteen ja laatuun sekä hallinto- ja
henkilöstökustannusten osuus kokonaiskustannuksista.
Järjestön (varsinaisen jäsenen) osallisuuden edistämisen arvioinnissa otetaan huomioon, miten järjestö
(varsinainen jäsen) tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua järjestön (varsinaisen jäsenen)
päätöksentekoon ja miten järjestö (varsinainen jäsen) muulla tavoin edistää nuorten kykyä ja edellytyksiä
toimia yhteiskunnassa.

3. Mitkä olivat varsinaisen jäsenen tärkeimmät tavoitteet vuonna 2021? Miten varsinainen jäsen
saavutti asettamansa tavoitteet?
4. Miten varsinainen jäsen hyödynsi arviointi- ja mittaamistapoja sekä tiedolla johtamista
järjestönsä johtamisessa ja kehittämisessä?
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5. Millä keinoilla varsinainen jäsen edisti partiolaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta alueellaan ja
sen partiolippukunnissa?

6. Miten varsinainen jäsen edisti toimintansa saavutettavuutta ja kuinka se onnistui tavoittamaan
kohderyhmänsä, kuten 7-22-vuotiaat partiolaiset?

7. Mikä on varsinaisen jäsenen oma arvio merkityksestään alueellisena nuorisojärjestönä?

8. Miten varsinainen jäsen kehitti vapaaehtoistensa ja henkilöstönsä osaamista ja hyvinvointia?

9. Mitkä olivat varsinaisen jäsenen lähimmät yhteistyökumppanit?

Valtionavustuksen käyttäminen
Tämän selvityksen liitteenä tulee toimittaa tilinpäätös.
10. Kuinka varsinainen jäsen käytti saamansa valtionavustuksen taloudellisesti ja
tarkoituksenmukaisesti nuorisotoimintaan?
11. Mitkä olivat varsinaisen jäsenen keskeiset varainhankintakeinot vuonna 2021?

12. Mikä oli varsinaisen jäsenen henkilötyövuosimäärä ja henkilöstön lukumäärä vuonna 2021?

13. Kilpailuttiko varsinainen jäsen omat ja projektiensa (ml. piirileirit ja suurtapahtumat)
pienhankinnat kohtuullisten kustannusten selvittämiseksi?

14. Arvioi, missä varsinainen jäsen menee eli tee kevyt nykytila-analyysi.

15. Arvioi perustellen, miten varsinainen jäsen on täyttänyt partiotoiminnan
vähimmäisvaatimukset?
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