
Suomen Partiolaiset

Partion digitaalisten palvelujen 
kokonaisuudistus



Mitä on tulossa?
Partion JärjestelmäUudistus Paju, on vuosina 
2022 -2025 toteutettava hanke.

Hankkeessa

• Aloitamme tarkastelemalla ja päivittämällä 
partion prosesseja – tavoitteena 

yhdenmukaistaa ja selkiyttää toimintamalleja

• Jatkamme kehittämällä partion 

tietoarkkitehtuuria – Selvitettävänä mm. 

siirtyminen data warehouse –malliin

• Lopuksi uudistamme partion 

jäsenrekisterikokonaisuuden



Uudistuksen 
tavoitteet
Suomen Partiolaisten tuottamat digipalvelut:

Helpottavat partion harrastamista ja 
partiotoiminnan järjestämistä. 

Mahdollistavat luottamushenkilöiden 
ajankäytön kohdistamisen vaikuttavaan ja 
merkittävään partiotoimintaan.

Tarjoavat tietoa ja dataa toiminnan 
ymmärtämisen, kehittämisen ja johtamisen 
tueksi.

Muodostavat kokonaisuuden, jota on 
mahdollista soveltaa ja muokata toiminnan 
ja teknologian kehittyessä.



Projektin tausta 
ja tarkoitus

Partion digitaalisten palvelujen 
kokonaisuudistus on SP:n digitaalisten 
palvelujen kehityssuunnitelman mukainen 
hanke vuosille 2022 - 2025. 

Tavoitteena on luoda digipalvelut ja -
järjestelmät, jotka palvelevat yhteistä 
partion tekemistä. Samalla tarkastellaan ja 
päivitetään palveluita ja prosesseja 
nykypäivän (sekä tulevaisuuden) toimintaa 
tukeviksi

Hankkeessa ei uudisteta kaikkia jo käytössä 
olevia palveluja.

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2020/10/Partion-digitaalisten-palvelujen-kehityssuunnitelma.pdf


Digipalvelujen 
kehityksen tavoitteey
Osa hankkeen tavoitteista muodostuu 

kehityssuunnitelmassa:

Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuus on 

eheä ja että sitä kehitetään taloudellisesti ja 

turvallisesti. 
Teknologisten valintojen on oltava 

tarkoituksenmukaisia ja teknologiatrendeihin 

nähden kestäviä. 
SP:n on kyettävä reagoimaan nopeastikin 

muuttuvissa tilanteissa ja arvioimaan 

digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia 
jatkuvasti.

Järjestöllä on oltava vastaavasti myös herkkyyttä 

suunnitella ja kehittää digitaalisia palveluja 
käyttäjien kanssa heidän tarpeitaan kuullen ja 

kuunnellen. 



LÄHTÖTILANNE



Lähtötilanne

PARTIOID

KULULASKU

Suomen Partiolaisten IT-kokonaisuus koostuu sekä valmiista
Tuotteista, kustomoiduista järjestelmistä, sekä vain partion 
käyttöön rakennetuista järjestelmistä. 



Lähtötilanne 
lukuina

Partion IT-kokonaisuus koostuu noin 80 eri 
järjestelmästä ja toiminnosta

Käyttäjinä sekä harrastajia, huoltajia, 
luottamustoimijoita että työntekijöitä

Keskeisiä käyttäjämääriä:

– Partiotyöntekijöitä n. 100 hlö

– M365 käyttäjiä n. 4 100 kpl

– Jäsenrekisterissä noin 100 000 henkeä:

• kirjautumisia 500 000 /vuosi

• Huoltajien osuus lähes 50 %

kirjautumisista



Tunnistetut riskit 
nykykokonaisuudessa

Kuksa (Jäsenrekisteri):
– Taloudellinen ennustettavuus, testaus- ja 

tilausosaaminen, GDPR, toimittajariski

Digitaalinen partio-ohjelma -
kokonaisuudenhallinta
– Useasta irrallisesta osasta muodostuva

kokonaisuus, jonka kokonaisuudenhallinta 
kriittistä – ja haastavaa

– Rajapinnat ja tilastoinnin laatu

Digipalvelujen johtaminen
– ”Partio on liian erityistä valmiisin

palveluihin”
– Työntekijöiden ja luottisten määrittely-

kehitys- ja ylläpito-osaaminen

Sitoutuminen Microsoftiin
– Lisenssimaksujen muutokset



Fennoa

Yksinkertaistettu kuvaus sovellusarkkitehtuurista (päivitetty 5/2020)



Integraatioarkkitehtuuri 11/2022



Tavoitteellinen integraatioarkkitehtuuri 



DataToiminnan alat

Sovellus Tietoturva

Kaikessa ratkaisukehityksessä on noudatettava
• Ohjeistusta

• Tietoturva
• Tietosuoja

• Vallitsevaa tietosuojalainsäädäntöä (GDPR)
Partio käsittelee korkeimman prioriteetin henkilötietoja

• Tietojen käsittely tulee rajata vain välttämättömiin
henkilötietoihin pestin tai roolin mukaan

Kaikella kehityksellä täytyy olla toiminnanalojen tarve ja tahtotila, 
joka kuvataan ja toteutuu yhteisesti määritellyissä

• toimintasuunnitelmassa
• prosesseissa
• tiedoissa
• teknologiavalinnoissa

Toiminnan alojen tarpeet käsiteltävä yhtenäisesti
Yhteisesti sovitun idea- ja tarvehallinnan toimintatavan
mukaisesti (PMO)

Toimintamalleilla (prosessit) oltava omistajuus

Datan sisällöllä oltava selkeä omistajuus
• Perustiedon pääkäsitteiden omistajuus on määritelty hallintomallissa
• Tiedon elinkaari on kuvattu ja mallinnettu

• Tiedon syntyminen ja käyttö kuvattu
• Roolit ja vastuut kuvattu
• Hallintomalli

Data saatavilla kaikille
• Käytettävissä läpi organisaation
• Suojattu asianmukaisesti
• Testauksessa käytetty henkilötieto pseudonymisoitu
• Luovuttaminen ulospäin tulee olla perusteltua ja liittyä työtehtäviin

Kerätään vain tarpeellista dataa
• Ei kerätä dataa jolla ei ole toiminnan alojen perustelemaa tarvetta
• Datan keräyksessä noudatetaan SP:n datastrategiaa

Teknologian oltava yhtenäistä
• Kaikessa kehittämisessä tavoitellaan mahdollisimman

yhtenäisiä yhteiskäyttöisiä ratkaisuja ja alustoja
Standardiratkaisuja hyödynnettävä ensisijaisesti

• Mahdolliset toiminnallisuuden sovitukset suoritetaan
konfiguroimalla tai omia toimintamalleja mukauttamalla

Sovelluskehityksessä oltava yhteiset suunnitteluperiaatteet
• Sovellukset on suunniteltava käyttäjälähtöisesti
• Sovellusten rajapinnoittaminen otettava suunnittelussa

huomioon
• Testaamisen vaatimukset huomioitu alusta lähtien

Pilvipohjaiset ratkaisut ensin
• Suositaan SaaS, PaaS ja IaaS –tyyppisiä ratkaisuja
• Edellyttää integraatiokyvykkyyttä

Sovelluksilla oltava omistajat ja pääkäyttäjät

Suomen Partiolaisten kokonaisarkkitehtuurin periaatteet



HANKKEEN ETENEMINEN



Projektin aikataulu

2022: Hankkeen käynnistys

Projektisuunnitelma, 
talousarvio ja ensimmäiset 

pestaukset

2023: Yhteiset toimintatavat 

Prosessit ja toimintamallit

IT-hankintojen 
tunnistaminen, konseptointi 

ja tiekartta

2024: Kilpailutus ja hankinta
Yksityiskohtaiset 

vaatimusmäärittelyt

Valmistautuminen 
kilpailutukseen ja hankintaan

2025: Loikka uuteen 
jäsenrekisteriin

Jäsenrekisterin hankinta ja 
käyttöönotto

Koulutus ja tuki



Tarkempi aikataulu



LISÄTIETOJA
Maija Kangasniemi

IT- ja palvelupäällikkö, Suomen Partiolaiset

044 7343 373

maija.kangasniemi@partio.fi


