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Hyväksytty Suomen Partiolaisten hallituksen kokouksessa 19.10.2022 
 
 
 
 

  
 
Taustaa  
 

Marraskuussa 2020 Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf esitti 
jäsenkokoukselle partion hiilineutraaliustavoitteen asettamista neutraaliksi 
vuoteen 2030 mennessä. Tavoite hyväksyttiin jäsenkokouksessa ja sen 
toimeenpanemiseksi luotiin Kestävä kehitys partiossa –
hallitusohjelmaprojektissa Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelma, jonka 
partioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2020.   
 
Suunnitelma on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen ja tämä raportti 
toiminnasta noudattaa samaa kaavaa. Huomioitavaa on, että suunnitelmaa 
on päivitetty vuonna 2022 ja päivitys käsitellään partioneuvostossa 
marraskuussa 2022. Suunnitelman päivitys ei kuitenkaan vaikuta tämän 
raportin sisältöön.   
 
Vastuullisuusryhmä 2021–2022  

 
Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman toimeenpanoa edistämään 
perustettiin Vastuullisuusryhmä, joka toimii Yhteiskuntasuhdevaliokunnan 
alaisena ryhmänä ja raportoi yhteiskuntasuhdevaliokunnan 
puheenjohtajalle sekä yhteiskuntasuhteista vastaavalle Suomen 
partiolaisten hallituksen jäsenelle. Ryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 
2021.  
 
Ryhmän puheenjohtajana on menneellä kaksivuotiskaudella toiminut 
Annika Stubbe ja ryhmässä on toiminut 13 muuta partiojohtajaa eri 
rooleissa. Ryhmän toiminta, joka Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman 
mukaisesti keskittyy ensisijaisesti ekologisen vastuullisuuden teemoihin, on 
jaettu 9 eri osa-alueeseen:  
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 Kestävästi partiossa -tunnus (Riikka Rängman ja Taru Airissalo)  
 Partio-ohjelma (Laura Lehto) - yhteistyöpesti 

kasvatusvaliokunnan kanssa  
 Vastuullisuuden mittaaminen ja hiilijalanjälki (Tiina Varhee)  
 Hiilikädenjälki ja kompensaatiot (Annina Kainu)  
 Tapahtumatuki (Iiris Somervuori ja Viivi Sydänlammi)  
 Viestintä ja raportointi (Marianna Pouta)  
 Koulutus (Annakaisa Tikkinen ja Ada Segerstam)  
 Verkostot (Henni Pudas)  
 Nuoret rauhan edistäjinä (Vilma Virtanen). Tämä osa-alue 

siirrettiin kansainväliset yhteydet –valiokunnan alle alkuvuodesta 
2022.   

 Lisäksi Eerik Klemetti ja Vilma Virtanen ovat toimineet ryhmän 
tukena erilaisissa projekteissa.   

 
Ryhmän tukena on myös toiminut Hiilineutraali partio 2030 -ohjausryhmä, 
joka on kokouksissaan 3–4 kertaa vuodessa saanut raportin ryhmän 
toiminnasta, antanut siitä palautetta ja sparrannut erilaisia esiin nousseita 
asioita. Ohjausryhmä ei ole päätösvaltainen elin eikä se raportoi partion 
sisällä minnekään. Se on tukiryhmä, jossa ovat edustettuina eri 
korkeakoulut (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto), 
Suomen Ympäristökeskus SYKE, Kestävästi partiossa -
hallitusohjelmaryhmän (2019–2020) jäseniä sekä järjestön johtoa. 
Ryhmässä ovat toimineet jäseninä Malin Lindholm, Mirva Matikka, Mikko 
Jalo, Essi Aarnio-Linnavuori, Jukka Käyhkö, Hanna Savolahti, Laura 
Riuttanen, Eerik Klemetti ja Tiia Merenheimo. Ohjausryhmää on 
puheenjohtanut Annika Stubbe.   
 
Vastuullisuusryhmä ja sen jäsenet ovat toimineet koko toimintakauden 
aktiivisessa yhteistyössä järjestön johdon, toimiston, A-jäsenten, partion eri 
toiminnanalojen ja partioneuvoston kanssa. Ryhmä on kouluttanut, 
neuvonut, ohjeistanut, tukenut, sparrannut ja informoinut eri foorumeilla, 
partion eri tasoilla ja eri kokoonpanoilla kymmeniä kertoja kuluneen vajaan 
kahden vuoden aikana.  
 
Seuraavissa luvuissa kuvataan tarkemmin ryhmän työn tuloksia ja koko 
järjestössä toteutuneita toimenpiteitä Hiilineutraali partio 2030 -
suunnitelman eri osa-alueilla.  
 
 
 
1. Hankitaan tarvittavat resurssit  
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“Ensimmäinen askel hiilineutraalin partion rakentamisessa on tarvittavien 
resurssien hankinta.”  
 
Näin alkaa hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman ensimmäinen osa. 
Keinovalikoimassa nostetaan esiin työntekijäresurssia, partiotoiminnan 
hiilijalanjäljen laskemista, partiokasvatuksen vaikuttavuutta, sekä 
kumppaneiden ja rahoituksen hankintaa, unohtamatta työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten kouluttamista.   
 
Tässä osiossa raportoidaan edistyminen työntekijäresurssin, sekä 
kumppaneiden ja rahoituksen osalta. Muut kohdat löytyvät luvuista 2 ja 3.   
 
 

A. TYÖNTEKIJÄRESURSSI  
 

Suomen Partiolaisten hallitus (SPH) päätti keväällä 2021 palkata 
vastuullisuus- ja metsäkoordinaattorin määräaikaiseen työsuhteeseen 
vuoden 2022 loppuun saakka. Työntekijäresurssi rahoitettiin osittain 
Metsämiesten säätiön rahoituksella. Työntekijän työaika jakaantui 50% 
metsäryhmän ja 50% vastuullisuusryhmän välillä. Työntekijäksi palkattiin 
Tiia Merenheimo, joka aloitti työsuhteessa elokuussa 2021.   
 
SPH päätti syyskuussa 2022 vakinaistaa vastuullisuuden asiantuntijan 
tehtävän.   
 

B. KUMPPANUUDET JA RAHOITUS  

 
Vuonna 2021 partio solmi yhteistyösopimuksen tuulivoimayhtiö Ilmattaren 
kanssa. Ilmatar toimi kummina kestävästi partiossa –lippukunnille. Yhtenä 
tukitoimenpiteenä Ilmatar tuki päästöoikeuksien ostoa Euroopan 
päästöpörssistä 100 eurolla jokaista vuonna 2021 saadusta Kestävästi 
partiossa –tunnusta kohti. Lisäksi Ilmatar sponsoroi Kestävästi partiossa -
rahastoa, josta jaettiin keväällä 2022 4000 euroa lippukuntien Kestävästi 
partiossa -tunnuksen osa-alueita toteuttaviin toimenpiteisiin.  
 
Metsäyhtiö UPM:n kanssa toteutettiin Ilmastoreppu pääministerille -
kampanja vuonna 2021. Ilmastoreppu, johon kerättiin nuorten 
ilmastoterveisiä pääministerille, luovutettiin Sanna Marinille helmikuussa 
2022.  
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Ilmasto- ja vastuullisuusteemat ovat olleet keskeisiä sisältöjä myös 
kumppanuuksissa esimerkiksi HAMK:in, WWF:n ja Metsähallituksen 
kanssa. Vastuullisuusnäkökulman näkymisestä kumppanuustyössä on käyty 
aktiivista keskustelua ja kiinnostus partiota kohtaan nimenomaan 
vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmista on ollut merkittävää.  
 
Yhteistyötä on myös tehty Carbonlinkin kanssa liittyen 
hiilijalanjälkilaskentaan, sekä Climate Universityn kanssa, jonka 
Solutions.now-kurssilla vastuullisuusryhmä oli yhtenä kurssityön 
toimeksiantajana.   
 
 

2. Pienennetään partion hiilijalanjälkeä  

 
Hiilineutraaliustavoitteen toteuttaminen edellyttää ensisijaisesti päästöjen 
vähentämistä. Jotta vähentäminen on mahdollista, on ensin selvitettävä, 
mistä päästöjä syntyy. Ensimmäisiä keinoja edistää päästövähennyksiä ovat 
olleet tapahtumien hiilineutraaliuden kehittäminen, vähäpäästöinen ruoka, 
Kestävästi partiossa -tunnus, matkustusohjeistus, sekä kompensaatiot.  
  
 

A. HIILIJALANJÄLKILASKELMA  

 
Partion hiilijalanjäljen laskentaa on edistänyt Tiina Varheen johdolla 
erikseen nimetty Vastuullisuusryhmän alainen työryhmä. Työ on alkanut 
laskennan rajausten ja tietolähteiden määrittelyllä. Laskenta rajataan 
ensivaiheessa keskusjärjestön ja A-jäsenten toimintaan. Työryhmä on 
luonut tapahtumien päästöihin keskittyvän hiilijalanjälkilaskurin, 
toteuttanut sillä ensimmäiset esimerkkilaskelmat keskusjärjestön 
tapahtumien päästöistä ja edistänyt ostolaskudataan perustuvaa koko 
hiilijalanjäljen arviointia. Samalla Kajo-finnjamboreen vastuullisuustiimi on 
kehittänyt suurten projektien hiilijalanjälkilaskentaa eteenpäin.  
 
Työ hiilijalanjäljen tarkemmaksi määrittelemiseksi jatkuu edelleen ja 
tavoitteena on seuraavaksi laajentaa laskelma kattamaan koko 
keskusjärjestön toiminta ja vuonna 2023 myös A-jäsenten toiminta.  
 
Hiilijalanjäljen laskenta on ollut huomattavasti työläämpi prosessi kuin 
Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelmaa kirjoitettaessa kuviteltiin. 
Suurimmaksi haasteeksi on osoittautunut laskentaan tarvittavan datan 
kokoaminen. Nykyiset tietojärjestelmät vaativat huomattavasti kehitystä, 
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jotta tiedonkeruu saadaan vaivattomaksi. Kehitystarve on tarkoitus 
huomioida partion digitaalisten järjestelmien kehityshankkeessa (PAJU).  
 
 

B. TAPAHTUMIEN HIILINEUTRAALIUS  

 
Kesäkuussa 2022 julkaistiin 10 esimerkkitapahtuman hiilijalanjälkeen 
vaikuttavien osa-alueiden suhteet ja näin otettiin harppaus eteenpäin 
hiilijalanjäljen määrittelyssä. Lisätietoja voi lukea täältä. Huomioitavaa on, 
että Suomen partiolaisten tapahtumissa lähes puolet (48%) päästöistä 
syntyy matkustamisesta. Tämä onkin osa-alue, johon täytyy kehittää uusia 
ratkaisuja jatkossa, vastuullisuusryhmä on jo alustavasti päivittänyt 
matkustusohjeen sisältöä  
 
Vastuullisuusryhmä on toiminut aktiivisesti tapahtumien (Johtajatulet, Kajo 
2022, World Scout Jamboree 2023 –joukkue jne.) kanssa tapahtumien 
vähähiilisyyden edistämiseksi ja tarjonnut projekteille asiantuntijatukea 
sekä järjestänyt erilaisia työpajoja. Lisäksi on julkaistu Ohje kestävien 
partiotapahtumien toteuttamiseen, sekä osallistettu lippukuntia 
verkostotapaamisen muodossa pohtimaan omien tapahtumisensa 
kestävyyttä.  
 
 

C. VÄHÄPÄÄSTÖINEN RUOKA  

 
Tammikuussa 2022 SPH päätti, että keskusjärjestön tapahtumissa tullaan 
jatkossa tarjoilemaan vain kasvisruokaa (lakto-ovo). Päätös on osa 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Kohdassa 2B mainittujen 
esimerkkitapahtumien hiilijalanjäljestä 17% syntyy ruoasta ja se on toiseksi 
suurin yksittäinen päästöjä aiheuttava osa-alue (matkustus 48%, hankinnat 
34%, ruoka 17%).   
 
Koska päätös astui voimaan tammikuussa 2022, vertailukelpoista dataa ei 
vielä ole siitä, miten päätös on vaikuttanut tapahtumien hiilijalanjälkeen. 
Huomioitavaa on myös, että Kajo 2022 rajattiin pois päätöksen piiristä.   
 
Jatkossa hiilineutraaliin partioon tähtääviä päätöksiä olisi hyvä tarkastella 
erityisesti sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat huomioiden, ja tarvittaessa 
lisätä päätöstä edeltävää tiedonhankintaa, osallistamista ja keskustelua.  
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D. KESTÄVÄSTI PARTIOSSA –TUNNUS  

 
Lippukuntatasolla keskeisin toimenpide partion hiilineutraaliustavoitteen 
edistämiseen on Kestävästi partiossa -tunnus, jonka Kestävä kehitys 
partiossa –hallitusohjelmaprojektin työryhmä kehitti yhteistyössä WWF:n 
kanssa. Tunnus julkaistiin alkuvuodesta 2021 ja sen on saanut 9.10.2022 
mennessä yhteensä 80 lippukuntaa seuraavalla piirijakaumalla:  
 

 Etelä-Karjalan Partiolaiset: 6 lippukuntaa  
 Finlands Svenska Scouter: 14 lippukuntaa  
 Hämeen Partiopiiri: 9 lippukuntaa  
 Järvi-Suomen Partiolaiset: 2 lippukuntaa  
 Kymenlaakson Partiopiiri: 4 lippukuntaa  
 Lounais-Suomen Partiopiiri: 18 lippukuntaa  
 Pohjanmaan Partiolaiset: 4 lippukuntaa  
 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: 18 lippukuntaa  
 Uudenmaan Partiopiiri: 5 lippukuntaa  

 
Suomessa toimii yli 700 lippukuntaa, eli tunnuksen jalkauttamisessa ja 
leviämisessä yleisempään käyttöön on vielä tekemistä. Vuonna 2021 
toimintaa vielä vahvasti sotkenut koronapandemia on todennäköisesti 
vaikuttanut lippukuntien halukkuuteen aloittaa uusia projekteja. Tästä 
huolimatta myös tunnuksen näkyvyyttä lippukunnille on tarpeen vielä 
huomattavasti vahvistaa ja kehittää SP:n ja A-jäsenten yhteistyötä 
tunnuksen jalkauttamiseksi. Tunnuksesta voi lukea lisää täältä.   
 
 

E. MATKUSTUS  

 
Matkustamisesta, sen eettisyydestä ja ilmastovaikutuksista on käyty laajaa 
keskustelua partiossa hiilineutraaliustavoitteen myötä. Syksyllä 2022 työn 
alla on kestävän matkustuksen ohje. Työn teossa on kuultu myös partion 
ulkopuolisia asiantuntijoita.   
 
 

F. KOMPENSAATIOT  
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Hiilineutraaliustavoite edellyttää, että ne päästöt, joita ei pystytä 
vähentämään, kompensoidaan. Kompensoinnin tulee kuitenkin olla 
viimeinen keino päästövähennysten jälkeen.  
 
SP on jo vuodesta 2020 kompensoinut kaikki tehdyt lentomatkat. Keväällä 
2022 partio oli toimeksiantajana Climate Universityn Solutions.now -
kurssilla, jossa opiskelijat kartoittivat partion mahdollisuuksia 
kompensointiin käytännön toiminnan kautta rahallisen kompensoinnin 
lisäksi.  
 
Vastuullisuusryhmä työstää syksyn 2022 aikana kompensaatiomallien 
rajausta ja suosituksia. Yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttävät 
kompensaation määritelmät ja kriteerit ovat kesken ja laajan keskustelun 
kohteena. Määritelmien muuttuessa voi olla tarpeen jatkuvasti kehittää ja 
tarkentaa myös partion kompensaatiokeinoja.  
 
 
3. Kasvatetaan partion hiilikädenjälkeä  

 
Hiilikädenjälki eli postiviinen ilmastovaikutus, sen määrittely ja painoarvo 
partiotoiminnassa on tarkentunut noussut keskeiseksi aiheeksi vuoden 2022 
aikana Vastuullisuusryhmän työskentelyssä.   
 
Hiilikädenjälki ei ole hiilijalanjäljen kanssa yhteismitallinen eikä sitä siksi 
voi laskennallisesti huomioida hiilineutraaliuden tavoittelussa, mutta 
kasvatusjärjestönä partion hiilikädenjälki voi olla huomattavasti 
vaikuttavampi ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kuin jalanjälki. 
Hiilikädenjäljestä on kuitenkin oikeutettua puhua vain, jos toiminnan 
hiilijalanjälki samalla minimoidaan. Lisäksi hiilijalanjäljen pienentäminen 
käytännön partiotoiminnassa voi tekemällä oppimisen kautta auttaa 
partiolaisia kasvattamaan omaa hiilikädenjälkeään muilla elämän osa-
alueilla.  
 
Keinoja hiilikädenjäljen kasvattamiseen ovat olleet esimerkiksi partio-
ohjelman ympäristösisältöjen päivitys, koulutusjärjestelmän ilmasto- ja 
vastuullisuussisällöt, vastuullisuuskoulutus, kansainvälinen yhteistyö, sekä 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen.   
 
 

A. KÄDENJÄLJEN MÄÄRITTELY JA VAIKUTTAVUUS  
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Kesäkuussa 2022 valmistui Jukka Käyhkön KoGi-kehittämistehtävä partion 
hiilikädenjäljestä, sen määrittelystä ja vaikuttavuudesta. Akateemisesti ja 
yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen raportti on luettavissa täältä. Raportin 
tilaajana toimi Vastuullisuusryhmä ja työryhmään osallistui jäseniä 
vastuullisuusryhmästä sekä suomalaisista yliopistoista.  
 
Työ kuvaa hiilikädenjälkipotentiaalia partion ikäkausiohjelmassa ja 
partiotapahtumissa toteutettavassa kasvatuksessa sekä avaa partion 
vapaaehtoisten osaamisen merkitystä hiilikädenjäljen syntymisessä. Sen 
pohjalta on tavoitteena jatkaa partio-ohjelman sisältöjen, vapaaehtoisten 
osaamisen ja konkreettisten työkalujen kehittämistä hiilikädenjäljen 
kasvattamiseksi.  
 
 

B. PARTIOKASVATUKSEN HIILIKÄDENJÄLKI  

 
Partiokasvatuksen hiilikädenjäljen kasvattaminen partio-ohjelman 
sisältöjen kehittämistä ja jo olemassa olevien sisältöjen jalkauttamista, jotta 
niitä toteutetaan kaikissa lippukunnissa. Vastuullisuusryhmä ja 
kasvatusvaliokunta kehittävät ympäristö- ja vastuullisuuskasvatusta 
tiiviissä yhteistyössä.  
 
Vuosien 2022-2023 Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksessa on kehitetty ja 
jalkautettu partio-ohjelman kestävän kehityksen sisältöjä, mukaan lukien 
ympäristökasvatusta. Ohjelmapainotuksessa on vuonna 2022 opittu 
kestävän kehityksen tavoitteista ja vuonna 2023 tehdään tekoja paremman 
huomisen puolesta. Ohjelmapainotuksesta voi lukea lisää täältä.   
 
Sudenpentu- ja samoajaohjelmien päivityksessä  kasvatusvaliokunnassa on 
lisätty ja kehitetty ympäristökasvatussisältöjä ja lisätty niihin 
ilmastoteemaa. Kohdassa 3A mainitussa hiilikädenjälkiraportissa 
tarkasteltiin erityisesti sudenpentuohjelmaa esimerkkinä partio-ohjelman 
hiilikädenjälkipotentiaalista.   
 
Loputkin ikäkausiohjelmat tullaan käymään läpi, ja kaikissa ikäkausissa on 
edelleen tarve kehittää ja ylläpitää konkreettisia, vaikuttavia 
toteutusvinkkejä ja aktiviteetteja, joiden kautta partiolaiset voivat oppia 
arjen ilmasto- ja luontotekoja.  
 
  

C. KOULUTUSSISÄLLÖT  
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Toinen merkittävä hiilikädenjäljen luoja on partiossa vapaaehtoisille 
tarjottava koulutus.   
 
Vastuullisuusryhmä järjesti vuonna 2021 Vastuullisuusseminaarin. Vuonna 
2022 seminaari päätettiin jättää tekemättä, sillä vastuullisuusteemaa on 
koulutettu kohdennetummin eri kohderyhmille esimerkiksi A-jäsenille 
säännöllisesti järjestetyissä verkostotapaamisissa, partion iltateet-
webinaareissa Kestävästi partiossa -teemalla sekä A-jäsenten tapahtumissa 
ja eri projekteille tarjotuissa työpajoissa ja koulutuksissa.  
 
Lisäksi vastuullisuusryhmä on työstänyt vastuullisuusmateriaalia 
käytettäväksi erityisesti partion johtamiskoulutuksissa, partiojohtajan 
peruskurssilla, sekä Ko-Gi –kursseilla. Vapaaehtoistuen valiokunta on myös 
ottanut aktiivisen otteen kädenjäljen tarkasteluun osana toiminnan 
suunnittelua.  
 
Jatkossa Vastuullisuusryhmän ja Vapaaehtoistuen valiokunnan on tarpeen 
edelleen kehittää keinoja kasvattaa kaikkien partion vapaaehtoisten 
osaamista vastuulliseen ja vähäpäästöiseen toimintaan sekä 
ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.  
 
  

D. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  

 
Kansainvälinen yhteistyö on osaltaan keskeinen kanava kasvattaa partion 
hiilikädenjälkeä, mutta siihen liittyy myös paljon potentiaalia vähentää 
toiminnan päästöjä. Kansainvälistä yhteistyötä tekemällä, aktiivisuudella 
maailmanjärjestöissä, sekä vuoropuhelulla muiden kansallisten 
partiojärjestöjen kanssa, pystymme edistämään ilmastonmuutoksen 
torjuntaa laajemmin kuin pelkästään kotimaassa toimimalla.   
 
Vastuullisuusryhmän Ada Segerstam osallistui Glasgown ilmastokokoukseen 
(COP26) marraskuussa 2021 osana WOSM:n delegaatiota. Lisäksi Iiris 
Somervuori on ollut aktiivisesti mukana viemässä vastuullisuusteemoja 
eteenpäin   Euroopan ja maailman tason konferensseissa osana KVY-
pestiään, sekä jakanut Vastuullisuusryhmän osaamista WAGGGS European 
Sustainability ryhmässä.   
 
 

E. VAIKUTTAMINEN  
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Yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan perustehtävä on edistää partion 
yhteiskunnallista vaikuttamista partion yhteiskunnallisen toiminnan 
linjausten mukaan. Syksyllä 2020 Partioneuvoston hyväksymissä 
linjauksissa on vahvasti mukana vastuullisuusteemoja, mukaan lukien 
luonnon ja ilmaston suojelun edistäminen. Ilmastoon ja luontokatoon 
liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun voimistuessa myös partion 
vaikuttamistyössä näiden teemojen merkitys on kasvanut.  
  
Vuosina 2021 SP on osallistunut vuosina 2021-2022 ilmasto- ja 
luontoteemaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun lausumalla keskipitkän 
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan ja osallistumalla nuorisoalan 
yhteiseen kannanottoon ilmastolain toimeenpanossa. Lisäksi SP:n 
Metsäryhmä on vaikuttanut Kansallisen metsästrategian päivitystyöhön. 
Myös vuonna 2022 laadituissa vaikuttamisen tavoitteissa 
eduskuntavaaleihin 2023 yhtenä teemana on Metsät ja ilmasto. Tavoitteisiin 
voi tutustua täällä.  
 
Virallisten lausuntojen ja kannanottojen lisäksi vaikuttamistyötä on tehty 
aktiivisen viestinnän sekä erilaisten kumppanuuksien ja yhteistyöprojektien 
kautta.  
 
Vaikuttamistyössä on peräänkuulutettu erityisesti nuorten kuulemista ja 
osallisuutta ilmastopolitiikkaan sekä järjestöjen roolin tunnistamista.  
 
 
4. Miten saadaan kaikki mukaan  

 
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi on kriittistä saada kaikki 
mukaan.  
 
Kuluneen toimintakauden aikana on käyty keskusteluja siitä, mitä 
hiilineutraalius partiossa oikeastaan tarkoittaa, ja miten päätös velvoittaa, 
ohjaa tai kannustaa partiotoiminnan eri tasoja, ja mitkä päätökset ovat 
välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi.   
 
Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman päivityksen yhteydessä 
selkeytettiin A-jäsenten kanssa suunnitelman velvoittavuutta. 
Partioneuvoston kokouksessa huhtikuussa 2022 keskusteltiin, että 
suunnitelma velvoittaa keskusjärjestöä, ohjaa piirejä ja kannustaa 
lippukuntia. Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelmassa mainittuja keinoja 
koko partiokentän saamiseksi mukaan hiilineutraaliustyöhön ovat 
suunnitelman laatiminen tavoitteen edistämiseksi kaikilla partiotoiminnan 
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tasoilla, vastuutahojen nimeäminen A-jäsenten vastuullisuustyöhön sekä 
avoimen ideakilpailun järjestäminen hiilineutraaliustavoitteen 
toteuttamisen keinoista.   
  
 

A. VASTUULLISUUSJOHTAMINEN A-JÄSENTEN ORGANISAATIOISSA  

 
Tavoitteena on, että kaikilla A-jäsenillä olisi nimetyt resurssit 
vastuullisuustyön edistämiseen ja omat suunnitelmat 
hiilineutraaliustavoitteen edistämiseen, ja tämän toteutuminen vaatii vielä 
työtä. Vuosina 2021–2022 A-jäsenet ovat käynnistäneet vastuullisuustyön 
organisointia ja suunnittelua ja useamalla A-jäsenellä onkin vastuullisuus- 
tai kestävän kehityksen ryhmä tai aihealueesta vastaava henkilö nimettynä  
 
A-jäsenten välillä on vielä suuria eroja vastuullisuustyön käynnistämisessä. 
Yhteinen tahtotila A-jäsenten johdon tasolla on ollut vahva, mutta haasteita 
aiheuttaa vapaaehtoistesurssien puute, ja lisäksi alueiden välillä on eroja 
siinä, millaiset painotukset vastuullisuustyössä koetaan. Keinot 
hiilineutraaliustavoitteen edistämiseen voivat olla alueiden välillä osin 
erilaisia, ja A-jäsenten tehtävä onkin omissa suunnitelmissaan löytää 
toimintaansa sopivat painotukset ja keinot. SP ja Vastuullisuusryhmä voi 
osaltaan tukea tässä.  
 
Vastuullisuusryhmä tarjosi vuonna 2022 kaikille A-jäsenille mahdollisuutta 
tapaamiseen, jossa A-jäsen saisi yksilöllistä tukea vastuullisuustyön 
edistämiseen liittyviin kysymyksiin. Mahdollisuuden käytti 6 A-jäsenistä. 
Lisäksi A-jäsenten vastuullisuustyöstä vastaaville luottamushenkilöille on 
järjestetty etäyhteyksin verkostoiltoja 2-3 kuukauden välein. Tapaamiset 
ovat olleet pidettyjä.   
 
Vastuullisuusryhmästä on myös käyty A-jäsenten pyynnöstä toteuttamassa 
erilaisia työpajoja ja koulutuksia näiden omissa tapahtumissa. Kysynnän 
kasvaessa on jatkossa tarpeen vahvistaa A-jäsenten omia valmiuksia ja 
resursseja kouluttaa ja jalkauttaa teemaa omissa tapahtumissaan. Tähän 
voidaan luoda yhteisiä malleja ja jakaa A-jäsenten kesken toimivia 
toteutusvinkkejä.  
 
Vastuullisuusverkostossa tulee edelleen vahvistaa koordinointia hyvien 
käytäntöjen jakamiseksi A-jäsenten kesken. Yhteistyössä tarvitaan aktiivista 
otetta sekä SP:ltä että A-jäseniltä. Esimerkiksi isojen projektien ja 
suurleirien välinen tiedonvaihto ja vähäpäästöisten toimintatapojen 
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kehittäminen on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi A-jäsenten ja SP:n 
yhteistyön osa-alueeksi.  
 
  

B. YKSITTÄISTEN PARTIOLAISTEN OSALLISTUMINEN 
ILMASTOTYÖHÖN  

 
Työ osallistumisen ja jäsenistön äänen kuulemiseksi hiilineutraaliustyössä 
on vasta alussa, ja osallistumisuuden keinoja on tarpeen vahvistaa.  
 
Partion kevät- ja syyspäivillä on vuosina 2021 ja 2022 toteutettu avoimia 
työpajoja, joissa vapaaehtoiset ovat voineet keskustella ja työstää keinoja 
ilmastotavoitteiden edistämiseen. Syksyllä 2021 kokeiltiin sosiaalisen 
median kampanjaa, jossa jäsenet voisivat nostaa yksittäisten partiolaisten 
ilmastosankaritekoja, mutta kampanjaan saatiin hyvin vähän osallistujia. 
Näiden toimenpiteiden lisäksi vaikuttaminen hiilineutraaliustyöhön on 
nojauduttu jäsendemokratian rakenteisiin ja A-jäsenten edustajien 
kuulemiseen: Partioneuvostoa, järjestön johdon seminaareja sekä A-
jäsenten vastuullisuusverkostoa on kuultu moniin hiilineutraaliustyöhön 
liittyviin kysymyksiin.  
 
Laajempia yksittäisten partiolaisten mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan on 
tarpeen kehittää. Erityisesti keskusjärjestön kasvisruokapäätöksen 
herättämä keskustelu nosti selvästi esiin, että vaikka 
hiilineutraaliustavoitteelle oli jäsenkokouksen yksimielinen päätös, 
tarvitaan keinoista ja toimenpiteistä paljon lisää vuoropuhelua ja 
yksittäisten jäsenten vaikuttamiskanavia.  
 
Osittain tarve liittyy koko järjestössä jäsenistön kuulemisen keinojen 
kehittämiseen laajemmin teemasta riippumatta, osittain siihen, että juuri 
hiilineutraaliustyössä kokonaan uutena teemana puuttuu vielä 
toimintatapoja osallisuuden varmistamiseen. Tässä yhteistyö 
keskusjärjestön ja A-jäsenten välillä on erittäin keskeistä, sillä A-jäsenten 
tapahtumat ja viestintäkanavat tavoittavat laajemman joukon jäsenistöä ja 
etenkin lippukuntatoimijoita kuin keskusjärjestön kanavat.   
 
  
5. Tavoitteiden saavuttamisesta viestiminen  

 
Hiilineutraaliustyön etenemisestä on tärkeää viestiä. Tämä tukee myös 
partiolaisten motivaatiota osallistua ja edistää tavoitetta. Koska numeerisia 
tavoitteita ei ole vielä voitu asettaa hiilijalanjälkilaskelmien 
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keskeneräisyyden vuoksi, on tulosten viestintäkin painottunut toistaiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä ja kehittämisen tilanteesta kertomiseen.  
 
Osa-alueen keinovalikoimassa listataan esimerkiksi seuraavia 
toimenpiteitä: vuosittain päivitettävä viestintäsuunnitelma, viestiminen 
omissa kanavissa jäsenille ja ulkoisille sidosryhmille ja annetaan 
tilannearvio jokaiseen jäsenkokoukseen.   
  
 

A. VIESTINNÄN VUOSISUUNNITELMA  

 
Vastuullisuusviestinnälle on luotu viestinnän vuosikello, joka on ollut 
aktiivisessa käytössä koko vuoden 2022. Vuosikello määrittää teemat ja 
sisällöt, joista on vuosittain tarpeen viestiä tiettyinä ajankohtina. 
Vastuullisuusviestintää tehdään tiiviissä yhteistyössä SP:n viestinnän ja 
markkinoinnin kanssa. Vuosikello on ryhmän viestinnästä ja raportoinnista 
vastaavan vapaaehtoisen sekä työntekijän työkalu viestinnän suunnitteluun. 
Vastuullisuusviestinnän koordinointia A-jäsenten suuntaan on tehty 
työntekijäorganisaatiossa osana yleisiä viestinnän koordinoinnin prosesseja, 
mutta tätä voisi edelleen vahvistaa.  
  
 

B. VIESTINTÄÄ OMISSA KANAVISSA JÄSENILLE JA ULKOISILLE 
SIDOSRYHMILLE  

 
Viestintä vastuullisuusteemoista on ollut jatkuvaa ja säännöllistä. Uutisia ja 
sosiaalisen median julkaisuja on tehty lähes kuukausittain. Tärkeimpiä 
viestittäviä teemoja ovat olleet Kestävästi partiossa -tunnus, 
hiilijalanjälkilaskennan eteneminen, Johtajatulien 2021 ja Finnjamboree 
Kajon 2022 vastuullisuustyö, Sanoista tekoihin -ohjelmapainotus sekä 
erilaiset vastuullisuuteen liittyvät yhteistyökumppanuudet.  
 
Suurin yksittäinen ponnistus liittyen vastuullisuusviestintään on vuoden 
2021 vastuullisuusraportti, joka julkaistiin osana Partion vuoden 2021 
vuosikirjaa - tällä kertaa sähköisessä muodossa. Vastuullisuussisällöt 
löytyvät koottuna yhteen paikkaan täältä.   
 
Tämän lisäksi partio.fi -sivustolla on käyty läpi, päivitetty ja järjestelty 
uudelleen. Tavoitteena oli jaotella sisällöt selkeämmin eri kohderyhmille 
löydettäviksi. Tehdystä kehittämistyöstä ja työkaluja on viety verkkosivuille 
sitä mukaa, kun niitä on valmistunut. Sisältöjä ja niiden selkeää 
organisointia on tarve edelleen jatkuvasti kehittää.   
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C. TILANNEARVIO JÄSENKOKOUKSELLE  

 
Tämä raportti ja siitä koostettava esitys on vastuullisuusryhmän vastaus 
raportointivaatimukseen.   
 
 
6. Tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen ja arviointi  

 
Kuten todettua luvun 5 alussa, ei numeerisia mittareita ole vielä voitu kovin 
monessa asiassa asettaa. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan (hyväksytään 
partioneuvostossa marraskuussa 2022) on kirjattu joitain mittareita, joita 
voidaan perustoiminnassa seurata (esimerkiksi kestävästi partiossa –
tunnusten määrä, joka on myös strategian 2021-2025 mittari).    
 
Keinovalikoimassa on listattu pitkä lista mahdollisia keinoja, ja 
vastuullisuusryhmä on arvioinut niiden toimivuutta nykytiedon valossa. 
Lähtökohtaisesti mittaristoa tullaan vielä kehittämään ja yksi mittari tulee 
varmasti olemaan tapahtumien hiilijalanjälki osallistujaa kohden. Näin 
tapahtumien vertaileminen onnistuu jatkossa helpommin.   
 
Myös esimerkiksi partio-ohjelmasta saadaan numeerista tietoa, jolla 
voidaan mitata sitä, kuinka monta ympäristökasvatusjälkeä tai -
ohjelmaosiota on tehty vuoden aikana. Samoin johtamiskoulutusten 
käyneiden määrä antaa osviittaa kädenjäljestä.   
 
Mittaristo kehittyy sitä mukaa, kun saamme lisätietoa jalanjäljestä, 
kädenjäljen vaikutusten arvioinnista ja mahdollisista 
kompensaatiomalleista. Tiettyjä toimenpiteitä on helppo tehdä, mutta 
vaikuttavuuden ja päästövähennyksen mittaaminen ei aina ole 
yksinkertaista tai helppoa.  
 
 
Yhteenveto  

 
Kuluneet vajaat kaksi vuotta ovat olleet täynnä työtä hiilineutraali partio 
2030 –suunnitelman täytäntöönpanossa. Tässä raportissa on esitetty niistä 
pintaraapaisu ja suuret linjat. Tarkemmat toimenpiteet ja niiden toteutus on 
luettavissa partion toimintasuunnitelmista ja toimintakertomuksista 
vuosilta 2021–2022.   
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Partiolla on vielä pitkä matka hiilineutraaliuteen eikä aikaa ole 
hukattavaksi. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että partion 
hiilineutraaliustyö on edistyksellistä moneen muuhun järjestöön verrattuna 
ja tekemämme työ on vaikuttavaa ja vakuuttavaa myös ulkopuolisten silmin 
tarkasteltuna.   
 
Voimme järjestönä olla ylpeitä tekemästämme päätöksestä ja 
asettamastamme tavoitteesta, samalla kun realistisesti toteamme matkan 
olevan vasta alussa. Seuraavat suuret päätökset tulee kohdistaa tapahtumiin 
ja niistä pois matkustamisen tarkasteluun sekä aktiiviseen 
päästövähennykseen, suurtapahtumien päätösvähennystavoitteisiin ja 
hiilineutraaliuteen, hiilineutraaliustyön ja laajemmin vastuullisuuden 
johtamiseen partion kaikilla tasoilla, sekä jäsenistön osallistamiseen ja 
innostamiseen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.   
 
Yksi askel kerrallaan, nousujohteisesti ja esimerkillä johtaen – voimme 
saavuttaa asetetun tavoitteen yhdessä tekemällä.   
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