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1 Paju-hankkeen kuvaus ja tavoitteet 
 
Tässä kappaleessa kuvataan Paju-hankkeen sisältö ja tavoitteet pääpiirteittäin. Sekä projektin 
tavoitteet, että keskinäinen sisältö on määritelty hankkeen toimeksiannossa Partioneuvoston 
kevätkokouksessa PN I/2022. 
 

Hankkeen kuvaus 

 
Paju, eli Partion JärjestelmäUudistus on Suomen partiolaisten digitaalisten palvelujen kehityshanke 
vuosille 2022-2025. Projektin tilaaja on Suomen Partiolaisten hallitus. 
 
Hankkeen tarkoituksena on uudistaa ja selkeyttää partion digitaalisten palvelujen kokonaisuutta sekä 
partion tieto- ja sovellusarkkitehtuuria. Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuuden tulee tarjota 
välineet järjestön johtamiseen ja kehittämiseen tiedolla sekä vastata eri lähteistä kertyvän tiedon 
yhdistelyn tarpeisiin. Käyttäjän näkökulmasta uudistus parantaa ja selkeyttää palvelukokemusta. 
Kokonaisuuden uudistaminen parantaa digitaalisten palvelujen korvattavuutta, käytettävyyttä ja 
saavutettavuutta eli soveltamismahdollisuuksia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 
 
Uudistuksen tarkoituksena ei ole korvata kaikkia jo käytössä olevia digitaalisia palveluja, vaan 
tarkoituksena on kehittää partion tietoarkkitehtuuria sekä käynnistää partion toimintaa ohjaavan ja 
jäsenyydenhallinnan mahdollistavan jäsenrekisterin uudistus. Onnistuneen järjestelmäuudistuksen 
edellytyksenä on partion jäsenyydenhallinnan prosessien ja toimintojen tarkastelu ja yhtenäisten 
toimintamallien löytäminen. Jäsenrekisteristä muodostuu partion digitaalisen ekosysteemin ydin, ja 
jäsenkokemusta rikastetaan erilaisin sovelluksin. Jotta jäsenrekisteri palvelee kaikkia partiotoimijoita, 
tulee se toteuttaa monikielisenä ja mahdollisimman monelle käyttäjälle saavutettavana. 
 
Projekti tukee partion strategian toteuttamista – mahdollistaen sujuvan partiotoiminnan niin nyt, kuin 
seuraavillakin strategiakausilla. Seuraavassa kappaleessa esiteltyjen tavoitteidensa lisäksi projekti 
tukee partion tärkeimmän resurssin, vapaaehtoisten, jaksamista ja osaamista kasvattaen 
partioharrastukseen käytetyn ajan vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä, jotta partio olisi paras paikka 
tehdä vapaaehtoistyötä. 
 
 

Hankkeen tavoitteet 

 
Projektin tavoitteet on muodostettu alkuvuonna 2022 hanketyöpajojen pohjalta. Työpajoihin osallistui 
Suomen Partiolaisten hallitus, piirinjohtajat sekä partioneuvosto. Mittareista koostetaan myöhemmin 
oma, erillinen liitteensä, jossa on määritelty mitattavien asioiden lähtötasot, hyödynnettävä data sekä 
tavoitellut tulostasot. Mittareiden rakentamisessa tullaan hyödyntämään nykyisen partiorekisterin 
käyttäjäkyselyä, käytettävyystestejä sekä haastatteluja ja nykytilan arviointia. Vastaavia menetelmiä 
hyödynnetään myös tulosten mittaamisessa. Hankkeen erillinen mittaridokumentti hyväksytään 
kevään 2023 aikana. 
 
I. Suomen Partiolaisten tuottamat digipalvelut helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan 
järjestämistä. 
 
Partion tuottamat digipalvelut tarjoavat partiolippukunnille aidosti toimivat ja sekä A-jäsenten & 
lippukunnan jäsenhallintaa helpottavat välineet. Partiolaisen ja huoltajan on helppo hallinnoida partion 
jäsenyyttä, tapahtumailmoittautumisia sekä maksuja.  
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Mittarit 
 

• Lippukunnilla ja A-jäsenille tarjottava partiorekisteri- ja digipalvelukokonaisuus on 
helppokäyttöinen ja selkeä. Toimintamallit ja vastuunjako Suomen Partiolaisten, A-jäsenten ja 
lippukuntien välillä on määritelty. 

• Jäsenyyteen liittyviä toimintamalleja ja prosesseja ja järjestelmien ohjaavuutta on kehitetty ja 
selkiytetty siten, että partiolaisten ja huoltajien tarve järjestelmien käytön ja omien tietojen 
ylläpidon tuelle pienenee merkittävästi. 

 
 
II. Suomen Partiolaisten tuottamat digipalvelut mahdollistavat luottamushenkilöiden ajankäytön 
kohdistamisen vaikuttavaan ja merkittävään partiotoimintaan. 
 
Suomen partiolaiset tarjoaa selkeitä ja käyttäjälähtöisiä palveluja, joiden käyttäminen on 
tarkoituksenmukaista ja vaivatonta. Kehitämme prosessejamme ja hyödynnämme automaatiota 
vapaaehtoisten luottamustoimijoiden ajankäytön helpottamiseksi. Tavoitteenamme on vähentää 
luottamushenkilöiden järjestelmien parissa manuaaliseen työhön käyttämää aikaa. 
 
Mittarit 
 

• Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuus ja toiminnot on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Luottamustoimijoilla on tieto ja käsitys siitä, minkälaisia välineitä heille on pestien tueksi tarjolla. 

• Luottamustoimijoiden rutiininomaisiin tehtäviin käytettyä aikaa partion digitaalisissa 
järjestelmissä ja erityisesti partiorekisterissä on vähennetty automaatioiden ja paremman 
käytettävyyden avulla. 

 
 
III. Suomen Partiolaisten tarjoamat digipalvelut tarjoavat tietoa ja dataa toiminnan ymmärtämisen, 
kehittämisen ja johtamisen tueksi.  
 
 Partiotoimintaa suunnitellaan ja kehitetään tietoon perustuen. Suomen partiolaisten digitaalisten 
palvelujen käytössä syntyvä tieto on käytettävissä kaikilla toiminnan tasoilla: Lippukunnissa, piireissä 
ja valtakunnallisessa toiminnassa.  
 
Mittarit 
 

• Partion digitaaliset järjestelmät keräävät, hyödyntävät ja tarjoavat tietoa osana partion prosesseja. 
• Partion tuottama tieto on saatavilla ja hyödynnettävissä kaikilla toiminnan tasoilla. 

 
 

IV. Suomen Partiolaisten tarjoamat digipalvelut muodostavat kokonaisuuden, jota on mahdollista 
soveltaa ja muokata toiminnan ja teknologian kehittyessä. 
 
Partion tarjoamat digitaaliset välineet ovat mukautettavissa toiminnan ja toimintaympäristön 
kehittyessä. Teknologiset ratkaisut ovat nykyaikaisia ja partion kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden 
mukaisia. Suomen Partiolaiset tunnistavat teknologisiin valintoihin liittyvät riskit ja pyrkivät 
varautumaan niihin. 
 
Mittarit: 

• Digitaalisten palvelujen muokattavuus ja mukautettavuus toiminnan ja teknologian kehittyessä. 
• Partion digitaaliset palvelut ovat partion kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukaisia. 

Järjestelmät, prosessit ja tekniset ratkaisut pienentävät partion toiminnallisia riskejä.  
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2 Hankkeen määritelmät 
 
 
Paju-hanke on monivuotinen hankekokonaisuus, joka kattaa useita vaiheita. Hankkeen etenemisen 
varmistamiseksi sen alla toimii useita samanaikaisia projekteja, joille on määritelty omat tavoitteet ja 
tehtävät. 
 
 

Vaiheet ja hankekokonaisuus 

 
Paju- hanke koostuu kolmesta vaiheesta: Prosessien tunnistamisesta ja määrittämisestä, 
tietoarkkitehtuurin kehittämisestä sekä varsinaisista järjestelmähankinnoista. Vaikka jokainen 
hankkeen vaihe on mahdollista toteuttaa itsenäisesti, ovat ne hyvin vahvasti sidoksissa toisiinsa. 
Onnistuneen digipalvelukokonaisuuden luominen vaatii eri vaiheilta vahvaa porrastusta ja edellisten 
vaiheiden onnistumista. Vaiheet toteutetaan osittain päällekkäin. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan partion keskeisimmät prosessit ja määritetään ne. Vaiheen 
keskeisiä tehtäviä ovat projektisuunnitelman tuottaminen ja hyväksyntä, projektitoimisto ja 
osaprojektien käynnistäminen, partion ydinprosessien palvelukuvausten muodostaminen, sekä 
alustavan vaatimusmäärittelyn tekeminen. Ensimmäisen vaiheen onnistumisen edellytyksinä on laaja 
osallistaminen ja partiokentän toimijoiden kuuleminen. 
 
Toisessa vaiheessa tarkastellaan partion tietoarkkitehtuuria ja digitaalisten palvelujen toimintaa 
kokonaisuutena. Vaiheen keskeisiä tehtäviä on partion tietoarkkitehtuurin nykytilan tunnistaminen ja 
tavoitetilan määrittely, teknisen tiekartan luominen sekä data-arkkitehtuurin alustavien linjausten 
teko. Vaiheessa käynnistetään toiminnallisen vaatimusmäärittelyn tekeminen sekä tehdään 
mahdollisesti tiekartan ensimmäiset kilpailutukset. Toisen vaiheen onnistumisen edellytyksinä on 
löytää partiolle sopivat tekijäresurssit ja kumppanit. 
 
Kolmannessa vaiheessa toteutetaan jäsenrekisterin hankinta. Vaiheen toteutustapa ja -muoto ovat 
hyvin vahvasti riippuvaisia kahden ensimmäisen vaiheen lopputuloksesta. Vaiheen keskeisiä tehtäviä 
ovat yksityiskohtaisen vaatimusmäärittelyn tekeminen, jäsenrekisterin ja muiden mahdollisten 
järjestelmien hankinta, kilpailutus ja toteuttaminen, yhteistyö valittujen kumppanien kanssa, 
jäsenrekisterin testaaminen sekä hankkeen loppuraportin ja -arvioinnin tekeminen. 
 

 

Digitaalisten palvelujen käyttäjät ja kohderyhmät 

 
Partion tuottamien digipalvelujen käyttäjäryhmiksi on tunnistettu partiotoimintaan osallistuvat 
huoltajineen, partiotoimintaa järjestävät ja tukevat vapaaehtoiset luottamustoimijat sekä 
partiotoimihenkilöt. Käyttäjäryhmiä ei ole priorisoitu ja hankkeessa tunnistetaan ryhmien osittainen 
päällekkäisyys. Hankkeen kannalta keskeiseksi nousee erilaisten käyttäjäryhmien hyödyntämien 
palvelujen tunnistaminen ja käyttäjäryhmien osallistaminen palvelujen kehittämiseen.  
 
Suomen Partiolaiset tuottaa erilaisia digitaalisia palveluja koko partionkentälle hyödynnettäväksi: 
Palveluja hyödynnetäänkin niin partiolippukunnissa, partiopiireissä, valtakunnallisissa järjestöissä 
kuin yksittäisissä ryhmissä ja projekteissa. 
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Talous, resurssit  

 
Paju-hankkeen taloutta suunnitellaan vaiheittain. Eri budjetointikierrosten aikataulut on sisällytetty 
hankkeen yhteiseen aikatauluun. Budjetit käsitellään sekä talousvaliokunnassa että Suomen 
Partiolaisten hallituksessa, ja ne sisältyvät järjestön talousarvioon. Valmistelusta vastaa 
projektitoimisto. 
 
Projektitoimisto koordinoi hankkeen taloutta sekä sen suunnittelua ja seurantaa ja voi tarvittaessa ohjata 
projektin rahoitusta osaprojektien käytettäväksi.  
 
Hankkeen taloudelliset ratkaisut tehdään huolellisesti, ja partion taloussäännön mukaisesti. 
Projektitoimisto vastaa hankintojen tarjouspyyntöjen laatimisesta ja kilpailuttamisesta, ja hallitus 
vahvistaa hankinnat projektitoimiston esityksestä. Hankintoja tehtäessä painotetaan sopimuksen 
kokonaistaloudellista vaikutusta sekä partion riskienhallintaa. 
 

 

Hankkeen toimintaperiaatteet 

 
Tässä luvussa kuvataan niitä toimintaperiaatteita, joiden mukaan hanketta tehdään ja johdetaan. 
Toimintaperiaatteisiin on nostettu tekemisen tapoja, joiden on tarkoitus ohjata hanketta avoimeksi ja 
osallistavaksi toiminnallisten tavoitteiden rinnalla. Hanke toteuttaa Suomen Partiolaisten voimassa 
olevaa strategiaa. 
 
Hankkeen ja osaprojektien pestit tulevat avoimeen hakuun ja vapaaehtoiset pestataan partion 
vapaaehtoistoiminnan linjausten mukaisesti. Tarvittaessa osaprojektit voivat kutsua myös 
asiantuntijajäseniä mukaan osaprojekteihin. Kaikkien tekijöiden kanssa käydään pestin aloitus- ja 
päätöskeskustelut ja pidempiaikaisten pestien kohdalla myös välipestikeskustelut. Palautetta 
tekemisestä pyritään antamaan tekijöille niin, että kehittyminen omassa pestissä on jatkuvasti 
mahdollista. Vapaaehtoisten kiittämisessä hyödynnetään mm. ansiomerkkijärjestelmää.   
 
Hanketta tehdään mahdollisimman avoimesti. Projektin ja partion vapaaehtoiset tietävät mitä 
hankkeessa valmistellaan ja missä vaiheessa se on menossa. Hankkeelle luodaan oma operatiivinen 
viestintäsuunnitelma, jonka mukaisesti hankkeesta ja tulevista muutoksista viestitään. Projektin 
suurimmat päätökset ja aineisto on pääsääntöisesti saatavilla myös projektin ulkopuolella toimiville 
partiolaisille. Projektista löytyy kattavasti tietoa sekä partion omilta nettisivuilta, sekä kirjautumisen 
takaa hankkeelle rakennetusta Sharepoint-sivustosta.  
 
Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää hyödyntää osallisuuden periaatteita kaikessa toiminnassa. 
Tämä tarkoittaa niin lippukuntien, A-jäsenten kuin yksittäisten partiolaisten aktivoimista ja 
kuuntelemista hankkeen päätöksenteossa siinä mittakaavassa, kun se on mahdollista. 
 
Hanke toteutetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osallistuminen ja erityisesti osallistaminen 
toteutetaan soveltuvin osin myös siten, että ruotsin ja englannin kielellä on mahdollista osallistua 
esimerkiksi työpajatyöskentelyyn. 
 
Toimintaperiaatteita ja tapoja tarkastellaan projektin edetessä säännöllisesti ja niitä voidaan tarpeen 
mukaan lisätä tai täsmentää. 
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3 Organisaatio ja päätöksenteon tasot 
 
Tässä kappaleessa on kuvattu tiiviisti hankkeen organisaatiota ja toimijoiden roolia, vastuita ja 
päätöksentekovaltuuksia hankkeen edistämisessä. Projektissa pyritään aktiivisesti siihen, että päätöksiä 
tehdään organisaatiossa mahdollisimman matalalla, siellä missä kunkin tekemisen vastuu on. 
 
 

 
 

Partioneuvosto 
 

Partioneuvosto seuraa hankkeen etenemistä ja hyväksyy sen suunnitelmat ja budjetit osana Suomen 
Partiolaisten toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Partioneuvosto käynnisti projektin keväällä 2022. 
 

• Partioneuvosto hyväksyy projektin suunnitelmat ja budjetin osana Suomen Partiolaisten 
toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 

• Seuraa projektin etenemistä säännöllisesti 
• Hyväksyy projektin tilinpäätöksen osana Suomen Partiolaisten tilinpäätöstä  

 

Suomen Partiolaisten hallitus (SPH) 
 

Suomen Partiolaisten hallitus on projektin tilaaja. SPH nimittää projektin luottamushenkilöt ja digi- & 
talousasioista vastaava hallituksen jäsen toimii osaprojektien johtajien pestaajana. 
 

• Toimii projektin tilaajana 
• Hyväksyy toimeksiannon 
• Hyväksyy projektisuunnitelman ja sen muutokset 
• Hyväksyy talousarvion ja sen muutokset 
• Hyväksyy loppuraportin 
• Nimittää ohjausryhmän 
• Nimittää projektiryhmän (mm. projektin johtaja sekä osaprojektien johtajat) sekä muut 

luottamushenkilöt 
• Hyväksyy hankinnat taloussäännön mukaan 
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Ohjausryhmä 

 
Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jonka keskeinen vastuu on tukea ja ohjata hanketta. 
Ohjausryhmä toimii projektin laadunohjaajana koko kolmivuotisen hankkeen ajan. Ohjausryhmän 
kokoonpanoa ja työskentelytapoja voidaan muokata hankkeen edetessä tarpeen mukaan ja sillä on 
mahdollisuus kutsua asiantuntijoita mukaan työskentelyynsä. 
 
Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu hankkeen tulosten seuraaminen ja ohjaaminen kokouksissaan sekä 
tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä. Ohjausryhmä käsittelee hankkeen projektisuunnitelmat ja 
talousarvion sekä niiden muutokset ja tukee projektin tekijöitä työskentelyssään. Ryhmän 
puheenjohtaja johtaa ohjausryhmän työskentelyä ja toimii aktiivisena projektipäällikön työparina ja 
tukena. Puheenjohtaja vastaa ohjausryhmän kokousten valmistelusta.  
 
Ohjausryhmän jäseninä aloittivat kesäkuussa 2022 ryhmän puheenjohtaja Antti Reinikainen ja jäseninä 
Henna Heikkilä, Jens Back, Janne Costiander, Jyri-Petteri Paloposki, Ville Salo, Robert Lecklin( SPH:n 
edustajana) ja Kaisa Leikola (SP:n toiminnanjohtajana). Ryhmän sihteerinä toimii Maija Kangasniemi. 
 

• Toimii projektin johdon lähimpänä tukena 
• Ohjaa projektia ja varmistaa, että se pääsee tavoitteisiinsa ja pysyy budjetissa 
• Tarkastelee projektin toimintatapoja ja haastaa pohtimaan tavoitteiden kannalta olennaisia 

kysymyksiä 
• Käsittelee projektisuunnitelman, talousarvion sekä hankinnat ennen niiden hyväksymistä 

 

 
Projektitoimisto 
 

Projektiryhmän laajasta koosta johtuen sen työskentelyä tullaan jakamaan laajennettuun 
projektiryhmään, sekä hallinnolliseen, tiiviimmän kokoustahdin projektitoimistoon. 
 
Hankkeen eri osia, vaiheita ja kokonaisuutta hallinnoidaan projektitoimistossa. Projektitoimiston rooli 
on vastata hankkeen operatiivisesta johtamisesta, osaprojektien toimeksiannoista sekä tukemisesta. 
Projektitoimisto tuottaa osaprojekteille etenemisen mallin ja tiekartan, sekä seuraa niiden edistymistä. 
Projektitoimisto vastaa osaprojektien tuottamien materiaalien yhdenmukaistamisesta, hankintojen ja 
kilpailutusten toteuttamisesta sekä toiminnallisista ja teknisistä vaatimusmäärittelyistä. 
 
Projektitoimisto koostuu projektipäällikön lisäksi osaprojekteista vastaavista toimihenkilöistä. Tämän 
lisäksi projektitoimistossa toimii partion ulkopuolisen IT-kumppanin konsultti. Projektitoimiston 
kokoonpano muuttuu hankkeen aikana kunkin käynnissä olevan vaiheen ja osaprojektin mukaisesti.  
 

• Suunnittelee ja toteuttaa projektin 
• Rekrytoi ja pestaa projektin tekijät 
• Hyväksyy projektin sisäiset toimintatavat ja osaprojektien projektisuunnitelmat 
• Laatii hankintaesitykset ja tekee kilpailutukset sekä hyväksyy talousarvion mukaiset hankinnat 

taloussäännön mukaan 
• Valmistelee osaprojektien toimeksiannot ja pestikuvaukset 
• Ohjaa osaprojektien työskentelyä PMO-mallin mukaisesti. 
• Vastaa työskentelyn mallin ja materiaalin luomisesta osaprojekteille 
• Vastaa projektin arvioinnin ja raportoinnin toteuttamisesta 
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Laajennettu projektiryhmä 

 
Laajennettuun projektiryhmään kuuluvat osaprojektien johtajat sekä vastaavat toimihenkilöt. 
Laajennettu projektiryhmä suunnittelee hankkeen ja osaprojektien toimintaa sekä hankkeen aikana 
tehtävää partiokentän osallistamista, valmistelee osaprojektien yksityiskohtaiset aikataulut sekä 
hankkeen yhteiset toimintatavat ja päivämäärät. Ryhmä valmistelee ohjausryhmän ja SPH:n 
päätösmateriaaleja, hankkeen dokumentaatiota ja vaatimusmäärittelyjä.  
 
 

Projektipäällikkö 
 

Projektiryhmän päällikkö vastaa hankkeen operatiivisesta työstä ja johtaa projektitoimiston 
työskentelyä. Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän valmistelijana ja sihteerinä. Projektipäällikön 
tehtävää työtehtävänään hoitaa Maija Kangasniemi. 
 
 

Osaprojektit 
 

Osaprojektit ovat hankkeen alla toimivia, osa-alueittain teemoitettuja projekteja. Jokaiselle 
osaprojektille luodaan oma toimeksianto, jossa määritellään projektin tavoitteet ja tuotos. 
Projektitoimisto vastaa osaprojektien toimeksiantojen muotoilusta ja tekemisestä. Osaprojekteja johtaa 
työparina luottamustoimija ja toimihenkilö, joiden pestit kestävät noin 18-24 kk. Osaprojektien 
osallistujat voidaan pestata lyhyemmäksi ajaksi.  
 
Osaprojektien johtajat muodostavat laajennetun projektiryhmän. Projektitoimisto tukee osaprojektien 
työtä tuottamalla työskentelylle malleja ja valmiita materiaaleja, dokumentoinnin ja raportoinnin 
pohjia, sekä tarjoamalla tukea ja resursseja työpajojen järjestämiseen. 
 

• Vastaa projektin toimeksiannon ja tavoitteiden saavuttamisesta, sekä toimeksiannossa 
määriteltyjen toimintamallien ja palvelukuvausten tuottamisesta. 

• Osallistaa hankkeen kohderyhmiä riittävällä laajuudella 
• Raportoi toiminnastaan projektitoimistolle 

 

 

4 Hankkeen osa-alueet  
 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tehtävää, partion digitaalisten palvelujen ja prosessien kehittämistä on 
jaoteltu pienempiin kokonaisuuksiin, eli osaprojekteihin. Hankkeessa on tunnistettu neljä digitaalisten 
palvelujen kannalta keskeisintä ydintoimintoa: (1) Partiojäsenyys ja lippukunta, (2)Partiokasvatus, (3) 
Luottamushenkilö-HR sekä (4) Partiotapahtumat ja -leirit. Ydintoimintojen lisäksi osaprojekteiksi on 
tunnistettu pienempiä, yksittäisiä toimintoja, sekä suuria, koko partiotoimintaa läpileikkaavia 
kokonaisuuksia. jokaiselle osaprojektille tehdään oma toimeksiantonsa, jossa on määritelty sen 
tavoitteet ja tuotokset. Partion ydintoimintoja käsittelevät osaprojekti luovat vuoden 2023 aikana 
ehdotukset toimintamalleista ja toiminnoista projektitoimiston tuottaman mallin mukaisesti. Vuonna 
2024 osaprojektit osallistuvat käyttäjäpolkujen ja vaatimusmäärittelyn tekemiseen. 
 
 Osaprojekteja on kuvattu seuraavassa kaaviossa. 
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Partiojäsenyys ja lippukunnan jäsenhallinta 

Osaprojekti tarkastelee partion jäsenpolkua ja jäsenlaskutusta niin partiolaisen kuin partiolippukunnan 
näkökulmasta. Tässä projektissa tarkastellaan myös huoltajia osana jäsenyydenhallinnan 
kokonaisuutta. Näkökulma on rajattu jäsenyydenhallintaan sekä partion lippukunnalle tuottamiin, 
yhdistyksen hallintoa helpottaviin toimintoihin. 
 
Osaprojektin käsittelemiä teemoja ovat: 

• jäsenyys ja jäsenpolku 
• henkilöjäsenen omien tietojen hallinta 
• alaikäisen lapsen tietojen hallinta ja huoltajat 
• lippukunnan jäsenrekisteri ja jäsenlaskutus 

 

Luottamushenkilö-HR 

Tässä osaprojektissa tarkastellaan partion luottamushenkilöiden pestaamiseen, tukemiseen ja 
resursointiin liittyviä teemoja ja digitaalisia palveluja. Osaprojektissa etsitään vastauksia ja malleja sekä 
pestiin haluavan ja pestissä toimivan, kuin pestaajan näkökulmasta.  

Osaprojektin käsittelemiä teemoja ovat: 

• Pestijärjestelmä ja vapaaehtoisten rekrytointi 
• Koulutus ja osaamisen tukeminen 
• Vapaaehtoisten tuki ja kiittäminen 
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Partiokasvatus 

 
Partiokasvatuksen osaprojekti tarkastelee partiokasvatusta niin partiolaisen oman partiopolun, kuin 
ryhmää ohjaavan ja johtavan näkökulmasta. Osaprojektissa käsitellään niin toiminnan suunnittelun, 
seurannan ja tehtyjen aktiviteettien raportoinnin näkökulmia, kuin lippukunnan ja ryhmänjohtajien 
tarpeita. 
 
Osaprojektin käsittelemiä teemoja ovat: 

• Partiopolku: Aktiviteetit ja merkit 
• Ryhmänjohtajan työvälineet 
• Toiminnansuunnittelu 
• Toiminnan raportointi 

 

Partiotapahtumat 

 
Tässä osaprojektissa tarkastellaan partiotapahtumien ja leirien järjestämistä. Osaprojekti käsittelee niin 
tapahtumien järjestämistä ja hallinnointia pienten retkien, kuin valtavien suurtapahtumien tarpeista 
aina ilmoittautumisesta ja maksamisesta tapahtumatuotannon tarpeisiin. Osaprojekti tarkastelee myös 
partion hiilijalanjäljen laskuria. 
 
Osaprojektin käsittelemiä teemoja ovat: 

• Tapahtumien järjestäminen 
• Ilmoittautuminen ja maksaminen 
• Tapahtumatuotanto 
• Vapaaehtoisresussit 
• Hiilijalanjälki ja vastuullisuus 

 

Muut hankkeen osa-alueet 

 
Partion ydintoimintoihin keskittyvien projektien lisäksi hankkeen alla on toimintaa läpileikkaavia 
teemoja, jotka on jaettu omiksi osaprojekteikseen. Nämä osaprojektit aloittavat toimintansa kevään 
2023 aikana. Projektin alussa tällaisiksi on tunnistettu ainakin  
 

• Talouden, maksuvälineiden ja kassavirran kokonaisuus 
• Partion digitaalisten palvelujen tuottama viestintä, automaatiot ja markkinointi 
• Partion tietoarkkitehtuurin kokonaisuus 
• Tiedolla johtamisen ja kehittämisen kokonaisuus 
• Varainhankinnan ja adventtikalentereiden kokonaisuus 

 
 
Edellä lueteltujen lisäksi projektitoimisto voi käynnistää myös muita osaprojekteja tarpeen mukaan. 
 
 
5 Projektin riskit ja niiden hallinta 
 
Projektin riskienhallintaa tehdään läpi projektin toteutussuunnitelmien kiinteänä osana. Riskejä 
pohditaan niin niiden todennäköisyyksien kuin niiden realisoitumisen aiheuttaman vaikutusten ja 
vakavuuden kautta.  
 

1. Avainhenkilöt ja -toimijat vaihtuvat. Monivuotisessa hankkeessa projektiryhmän, partion 
päätöksentekijöiden tai palveluntuottajien avainhenkilöiden vaihtuminen, sairastuminen tai muu 
pidempikestoinen poissaolo luo todennäköisen riskin hankkeen etenemiselle. Yksittäisten 
henkilöiden vaihtuminen saattaa viivästyttää aikataulua perehtymisen viedessä aikaa, mutta 
vakavimmillaan avainhenkilöiden vaihtuminen voi palauttaa hanketta useammalla askeleella 



 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  palvelu@partio.fi  www.partio.fi 

 

taaksepäin. Varaudutaan luomalla toimintamalleja, joissa osaprojektit, projektitoimisto, 
päätöksentekijät sekä muu organisaatio ovat ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja 
toimintaperiaatteista. Hanketta tehdään avoimesti, ja kaikki dokumentaatio on ajan tasalla sekä 
saatavilla. Kumppaneilta vaaditaan vastaavia varautumistoimia. 

 
2. Hankinta- ja kilpailutusosaamista ei ole riittävästi. Hankkeen aikana tehtäviksi hankinnoiksi on 

tunnistettu (1) kokonaisuuden konseptointi ja muotoilu, (2) vaatimusmäärittelyjen ja kilpailutuksen 
tuki sekä (3) varsinaiset järjestelmähankinnat. Jokainen tehty hankinta ohjaa hankkeen lopputulosta 
ja partion tulevien vuosien taloutta merkittävästi. Epäonnistunut kilpailutus voi hidastaa tai muokata 
jäsenrekisterikokonaisuutta epätoivottuun suuntaan. Pahimmillaan kilpailutuksen ja hankinnan 
epäonnistuminen johtaa lopputulokseen, jossa hanke ei saavuta tavoitteitaan, ylittää merkittävästi 
budjetin ja hankaloittaa partiotoimintaa. Riskiin varaudutaan laajentamalla hankkeen osaamista 
projektitoimistossa toimivan IT-kumppanin (Tahto Group) avulla, käynnistämällä hanke ulkoisen 
kumppanin tukemana tavoitteiden ja prosessien suunnittelulla ja muotoilulla sekä ostamalla 
asiantuntijatyötä niin vaatimusmäärittelyyn kuin kilpailutuksiin. Hankintoja ja valintoja viedään 
luottamustoimijoille arvioitavaksi. Keskeisenä tavoitteena on estää tilanteet, jossa tehtyjen 
valintojen seuraukset eivät ole tiedossa jo valintahetkellä. 
 

3. Kilpailutus ja kumppanivalinta epäonnistuu. Jokainen hankkeen aikana tehtävä kilpailutus ja 
hankinta on partion kannalta kriittinen. Kumppaneja valittaessa merkittäväksi muodostuukin 
arviointi kumppanin toimintaedellytyksistä, partio- ja järjestötoiminnan ymmärtämisestä sekä 
kestävistä toimintamalleista. Kumppanivalinnan epäonnistuminen voi johtaa hankkeen 
viivästymiseen ja talousarvion ylittymiseen, lisätä ylimääräistä työtä sekä kaksinkertaista tekemistä. 
Pahimmillaan epäonnistunut kumppanivalinta voi realisoitua toimittajayrityksen talous- ja 
toimintavaikeuksina tai konkurssina. Riskiin varaudutaan painottamalla toimittajien valinnassa 
kumppanien vakaata toimintaa, järjestökentän ja partion tarpeiden ymmärrystä, sekä 
toimintamalleja joilla ehkäistään henkilömuutoksista johtuvia riskejä. Varautumiseen kuuluu myös 
huolellinen vaatimusmäärittelyjen, tarjouspyyntöjen ja sopimusten tekeminen yhdessä (ulkoisten) 
asiantuntijoiden kanssa. 
 

4. Partiotoimijoiden osallistaminen epäonnistuu. Partion jäsenrekisterikokonaisuuden uusiminen 
ja samanaikaisesti tehtävä toimintamallien kehittäminen vaatii onnistuakseen laajaa partiokentän 
osallistamista, jotta mahdolliset toimintaan tehtävät muutokset nähdään toivottuina ja positiivisina. 
Hankkeen kannalta riskin muodostaa osallistamisen epäonnistuminen: Mikäli hanke tavoittaa ja 
houkuttelee vain jo erittäin aktiivisesti toiminnan piirissä olevia partiolaisia, vaikuttaa se suoraan 
muutoksen mielekkyyteen niissä toimijoissa jotka eivät ole osallistuneet muutosten suunnitteluun. 
Realisoituessaan epäonnistuminen hidastaa uuden kokonaisuuden käyttöönottoa, ja lisää 
muutosvastarintaa. Riskiin varaudutaan suunnittelemalla viestinnän kokonaisuus proaktiiviseksi 
aina hankkeen alusta lähtien, hyödyntämällä mukana hankkeessa olevien luottamustoimijoiden omia 
verkostoja, sekä tarjoamalla monikanavaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. 
 

5. Hankkeen aikana ei onnistuta muuttamaan prosesseja. Paju-hankkeen yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on partiotoiminnan helpottaminen ja järjestelmien selkeyttäminen. Käytännössä tämän 
toteutuminen vaatii partiokentän toimijoilta halukkuutta ja taitoa kehittää – ja muuttaa – oman 
toiminnan prosesseja. Toiminnallisesti eheän digipalvelujen kokonaisuuden rakentaminen edellyttää 
partiolta ymmärrystä ja tahtoa selkiyttää ja yksinkertaistaa prosesseja sekä rajoittaa mahdollisten 
rinnakkaisten prosessien määrää. Mikäli prosessien muutos ei onnistu, on uuden 
jäsenrekisterikokonaisuuden rakentaminen monimutkaisempaa sekä kalliimpaa. 
 

6. Ratkaisut eivät ole taloudellisesti tai toiminnallisesti kestäviä. Partion toiminnan kannalta 
riskiksi on tunnistettu monimutkaisten ja hankalasti hallittavien kokonaisuuksien hankinta sekä 
yksityiskohtaisten ja valmiiden yleisluontoisten prosessien toiminnasta poikkeavien toimintojen 
tilaaminen ns. valmiiden ratkaisujen sijaan. Järjestön voimakkaasti kustomoitujen järjestelmien ja 
prosessien ylläpito on usein resursseja sitovaa sekä kaventaa organisaation mahdollisuuksia 
esimerkiksi järjestelmätoimittajien valintaan ja vaihdoksiin. Riskiin varaudutaan arvioimalla 
huolellisesti ratkaisujen vaikutukset tulevien järjestelmien toimittajalukkoihin (ns. Vendor Lock) 
sekä kustomoitujen ratkaisujen ylläpitoon ja muokattavuuteen. 
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6 Projektin aikataulu 
 
Tässä on kuvattu projektin tunnistetut, suurimmat etenemisen kohdat. Projektin aikataulu tulee 
tarkentumaan hankkeen edetessä erityisesti IT-hankintojen osalta. Aikataulua on ryhmitelty alla 
olevassa kuvassa teemoittain: Päätöksenteon aikataulujen lisäksi jäsenrekisterihankintaan 
valmistautumisen, IT-ratkaisujen kokonaisuuden sekä Osaprojektien toiminnan kannalta. Osa-alueet 
ovat riippuvaisia toistensa edistymisestä ja niitä on kyettävä edistämään samanaikaisesti keskustellen. 
 
 

 
 
 
 

Päätöksentekon ja hankkeen aikataulut 

 
2022 
 
10/2022 Projektitoimisto nimitetään ja työskentely alkaa 
11/2022 Projektisuunnitelma ja ensimmäinen talousarvio hyväksytään SPH:n kokouksessa. 
11/2022 Osaprojektien toimeksiannot hyväksytään ja johtajien pestaus alkaa. 
12/2022 Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuuden muotoilun ja konseptoinnin kumppanin 
kilpailutus alkaa 
 
2023 
1/2023 Osaprojektien johtajat pestataan 
1/2023 Osaprojektiryhmien jäsenten pestaus alkaa 
1/2022 Digipalvelujen kokonaisuuden muotoilu ja konseptointi alkaa 
2/2023 Laajennettu projektiryhmä aloittaa työskentelynsä (Hankkeen vaihe I) 
2-3/2023 Osaprojektien jäsenet pestataan ja osaprojektien työskentely alkaa. 
4/2023 Digipalvelujen kokonaisuuden konseptiehdotus valmistuu. 
4/ 2023 Ensimmäisen vaatimusmäärittelyn teko käynnistyy 
5/2023 Osaprojektien ensimmäinen tarkastelupiste ja toimintaa läpileikkaavien osaprojektien 
käynnistyminen. 
8/2023 Partion tietoarkkitehtuurin kehitysprojekti (Hankkeen vaihe II) käynnistyy. 
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11/2023 Ensimmäiset osaprojektien tuottamat toimintamallit valmistuvat. 
11/2023 Toinen talousarviokierros valmistuu ja hyväksytään SPH:n kokouksessa. 
 
2024 
1/2024 Yksityiskohtaisen vaatimusmäärittelyn teko alkaa (Hankkeen vaihe III) 
3/2024 Suomen Partiolaisten hallitus käsittelee tarvittaessa mahdolliset esitykset jäsenkokoukselle 
4/2024 Partioneuvosto lausuu mahdollisista esityksistä jäsenkokoukselle 
4/2024 Jäsenrekisterihankintaan valmistautuminen ja kilpailutusdokumenttien teko alkaa 
11/2024 Jäsenkokous 
11/2024 Suomen Partiolaisten hallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenrekisterihankinnan  
12/2024 Osaprojektien työ (Vaihe I) päättyy 
 
2025 
1/2025 Uuden jäsenrekisterikokonaisuuden rakentaminen alkaa. 
9/2022 Uuden jäsenrekisterikokonaisuuden käyttöönotto 
11/2025: Projektin loppuraportti esitellään Partioneuvostolle. 
11/2025: Projekti päättyy. 
 
 
Projektin ja erityisesti sen osaprojektien edistymistä ja toteutumista seurataan projektitoimistossa 
PMO-mallin (Project Management Office) mukaisesti. Aikataulun oletetaan päivittyvän hankkeen 
edetessä ja erityisesti teknisten ratkaisujen selkiytyessä. 
 
 
7 Dokumentointi ja raportointi 

Suunnitelmat ja dokumentointi 
 

Hankkeen aikana suunnitelmia ja tehtyjä toimenpiteitä koordinoidaan yhteisellä Sharepoint -alustalla. 
Osaprojektit vastaavat omien osa-alueidensa dokumentaatiosta. Kaikki suunnitelmat ja tuotokset ovat 
avoimia projektin sisällä. Tästä poikkeuksen muodostavat esimerkiksi kilpailutuksiin tai 
liikesalaisuuksiin liittyvät dokumentit. 
 
Tavoitteena on, että suunnitelmat päivittyvät jatkuvasti ja yhdessä laajennetun projektiryhmän 
sopimissa raameissa. Aikataulujen ja raamien noudattaminen on erityisen tärkeää, jotta 
vaatimusmäärittelyt ja siitä seuraten hankintojen kilpailutukset edistyvät sovitussa aikataulussa.  

 

 

Raportointi 

Projekti raportoi projektin aikana Suomen Partiolaisten hallitukselle neljännesvuosittain. Tämän lisäksi 
projektista ja sen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Partioneuvostolle. 
 
Hankkeen etenemisestä ja vaiheista tiedotetaan sekä partion internet-sivuilla, että sisäisissä kanavissa. 
Hankkeen seurantaan luodaan oma Sharepoint-sivusto.  
 
 
 
Versio: Päiväys: Päätöksentekijä: Muutos: 
1.0 3.11.2022 SPH Hyväksytty suunnitelma 
2.0    

 


