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TARJOUSPYYNTÖ: TEKNINEN KONSEPTOINTI JA 
PALVELUMUOTOILU 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöhemmin Suomen Partiolaiset) on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toi-
mintaan osallistuu ja jonka toiminnassa kohtaa vuosittain 65 000 jäsentä. Partio on kaikille avoin harrastus, jota järjeste-
tään 7-22-vuotiaille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille eri puolilla Suomea. Haluamme olla edelläkävijä järjestö- ja nuo-
risotyön digitalisaatiossa ja tarjota toimivat välineet ja palvelut partion harrastamisen ja partiotoiminnan järjestämisen 
tueksi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tiedolla johtamista partiossa, jotta saamme selkeää, ajantasaista ja havain-
nollista tietoa toiminnastamme päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi. 

1 Partion järjestelmäuudistus: Paju-hanke 
 
Suomen Partiolaiset käynnistivät vuonna 2022 partion digitaalisten järjestelmien kokonaisuudistuksen, jonka tar-
koituksena on vuosien 2022–2025 aikana tarkastella ja kehittää partion digitaalisia prosesseja, kehittää partion 
tietoarkkitehtuurin kokonaisuutta sekä uudistaa partion jäsenrekisterikokonaisuus. 
 
Hanke on jaettu kolmeen eri vaiheeseen: 
 

1. Partion prosessien tunnistaminen ja päivittäminen 
2. Partion tietoarkkitehtuurin kehittäminen 
3. Jäsenrekisterikokonaisuuden hankinta ja käyttöönotto. 

 
 
Etsimme nyt kumppania toteuttamaan hankkeen teknisen konseptoinnin ja tiekartan (vaihe 2) sekä tu-
kemaan prosessien päivittämistä palvelumuotoilun keinoin (vaihe 1) 
 
 
Määrittelemme tässä tarjouspyynnössä hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset ja annamme ohjeet tarjouksen 
tekemiseksi. Suomen Partiolaiset ei ole julkinen hankintayksikkö, vaan toteutamme kilpailutuksen Suomen Par-
tiolaisten taloussäännön perusteella. Hankinnasta ja kilpailutuksesta vastaa Maija Kangasniemi. 
 
Lisää tietoa hankkeesta on saatavilla partion nettisivuilla: www.partio.fi/paju 
 
 

2 Hankinnan kohteen kuvaus  
 
Suomen Partiolaisten järjestelmäuudistus, eli Paju-hanke kehittää ja uudistaa partion tietoarkkitehtuuria, sekä 
päivittää partion digitaalisten palvelujen ja toimintojen prosesseja. Nyt käynnissä oleva hankinta koskee kahta 
rinnakkaista, mutta erillistä kokonaisuutta. 
 

2.1 Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuuden konseptointi ja tiekartta 

 
Etsimme kumppania tunnistamaan ja kuvaamaan partion digitaalisen tulevan palvelutarjonnan kokonaisuuden ja 
teknisen toteutusmallin. Haluamme löytää kumppanin, joka tarkastelee partion digitaalisten palvelujen toimintaa 
ja tietoarkkitehtuuria kokonaisuutena, eli käytännössä sitä, kuinka partion tarjoamat järjestelmät toimivat mah-
dollisimman mutkattomasti yhteen ja tiedon säilyvyys ja hyödynnettävyys parantuu. Osana uudistusta haluamme 
kehittää prosessejamme, eli emme vain toisinna nykyisiä toimintamalleja uusiin järjestelmiin. Olemme jo yhdessä 
IT-kumppanin kanssa kartoittaneet ja dokumentoineet partion arkkitehtuurin kokonaisuutta. Nyt tavoitteena on-
kin tunnistaa partion digitaalisten palvelujen kokonaisuuksia, sekä niiden toteutusvaihtoehtoja.  
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Tavoitteenamme on ennen teknisiä ja järjestelmiä koskevia valintoja kartoittaa ja tunnistaa tietoarkkitehtuurin ja 
jäsenrekisterikokonaisuuden osalta erilaiset vaihtoehdot, sekä niiden vaikutukset partion järjestelmien muodos-
taman kokonaisuuden soveltamiseen, ylläpitoon sekä kulurakenteeseen. It-järjestelmien käyttäjämäärien ja -tar-
koitusten kirjon ollessa laajat, haluamme työn tueksi selkeän tiekartan ja askelmerkit mahdollisille järjestelmien 
uudistamiselle ja kehittämiselle, jotta partiotoiminta ei keskeydy uudistusten takia. 
 

2.2 Prosessien palvelumuotoilu 

 
Käynnistämme järjestelmien uudistustyön tunnistamalla ja päivittämällä partion keskeisiä prosesseja. Tulevien 
hankintojen ja partion tarjoamien digitaalisten palvelujen tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja ylläpidettä-
vyyden kannalta meille on tärkeää tunnistaa mihin tarkoitukseen ja miten järjestelmiä käytämme.  
 
Toimintamallien ja prosessien tunnistaminen ja muotoilu toteutetaan teemoittain jaotelluissa osaprojekteissa. 
Osaprojektien tavoitteena on tunnistaa yksityiskohtaisesti nykytila, sekä muodostaa tarkemmin tavoitetila. Tar-
kemmin osaprojekteja on kuvattu liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa. Jokaisella osaprojektilla on sekä par-
tion luottamustoimijoista että toimihenkilöistä koostuva tiimi, jonka vastuulla on tuottaa kuvaukset tavoitelluista 
prosesseista, sekä osallistaa partion toimijoita laajasti. Kumppanin toivotaan toimivan tukena osallistamisessa. 
 
Tavoitteenamme prosesseja päivittäessä on selkiyttää toimintamalleja sekä vähentää päällekkäisiä ja rinnakkaisia 
toimintamalleja. Prosessien päivittämisen onnistumiseksi Suomen Partiolaiset tulee osallistamaan luottamustoi-
mijoita, lippukuntia ja partion harrastajia toimintamallien muotoilussa. Haluamme kumppanin, joka kykenee tu-
kemaan osaprojekteja prosessien ja toimintamallien muotoilussa sekä fasilitoimaan kohde- ja käyttäjäryhmille 
keinoja tulla kuulluksi ja vaikuttaa niin etä- kuin lähitoteutuksena. Osa työpajoista voi sijoittua ilta- tai viikon-
loppuaikaan. Fasilitoitavien tilaisuuksien määrät tarkentuvat tammi-helmikuussa. 
 

3 Tarjouksen tekeminen 
 
Kuvaamme ohessa, mitkä perustiedot tarjouksessa tulee olla ja mitkä asiat pyydämme toimittajaa tai mahdollista 
yhteenliittymää ottamaan huomioon tarjousta tehdessään. Tarjouksen tekemisen ohjeet ja aikataulu ovat lopussa.   

3.1 Tarjouksen sisältö   

Toivomme että tarjouksessa on esitetty toteutuksen malli sekä uudistuksen tekniselle konseptoinnille, että pro-
sessien muotoilulle. Pyydämme tarjoajan ottavan kantaa myös mahdollisuuksiin osallistua tulevan jäsenrekiste-
rikokonaisuuden vaatimusmäärittelyjen tekoon sekä kilpailutukseen. 
 
Edellytämme, että tarjouksesta ilmenevät ainakin seuraavat asiat: 
 

1. Tarjoajan ehdotus hinta-arvioineen konseptoinnin ja tiekartan laatimisen toteutuksesta, aikataulusta ja 
työmäärästä, sisältäen kuvauksen toteutusmallista, dokumentaatiosta sekä työnjaosta asiakkaan ja toi-
mittajan välillä. 
 

2. Palvelumuotoilun keinoin toteutettavien työpajojen toteutusmallin ja hintaerittelyt etä- ja lähitoteutuk-
sille, sekä arkisin ilta-aikaan, että mahdollisille viikonloppuna järjestettäville työpajoille. 

 
3. Hankinnassa työskentelevien avainhenkilöiden keskeinen osaaminen ja kokemus 

 
4. Tarjoajan esittely, taloudelliset tiedot sekä keskeiset referenssit vastaavan tyyppisistä projekteista. 

 
 

Tarjousten vertailtavuuden mahdollistamiseksi toivomme erillistä hinta-arviota tekniselle konseptoinnille, sekä 
palvelumuotoilulle. Palvelumuotoilun osalta toivomme työpajoille erittelyä kohdan 2 mukaisesti. Kustannuksissa 
on mainittava 24 prosentin arvonlisävero. 
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3.2 Huomionarvoista tarjouksen tekijälle 

Tämän kilpailutuksen tarkoituksena ei ole valita tulevan jäsenrekisterikokonaisuuden toteuttajaa. Kyseinen han-
kinta toteutetaan omana kilpailutuksenaan vuonna 2024. Tässä kilpailutuksessa valittava kumppani rajaa itsensä 
ulos jäsenrekisterikokonaisuuden toteuttamisesta. 
 
Toivomme kokonaisuuden toteutuksen alkavan helmikuussa 2023 ja päättyvän toukokuussa 2023. 

3.3 Tarjousten arviointi ja hankintapäätöksen tekeminen   

Tarjouksen hyväksymisessä korostamme kokonaishinnan ohella seuraavia asioita: 
 

• Toimittajan kokemus vastaavanlaisista hankkeista 
• Kokemus ja ymmärrys järjestö- ja liittomuotoisen organisaation toiminnan kehittämisestä 
• Ehdotetun toteutustavan ja -mallin soveltuvuus hankkeeseen 

 
 
 
Hankinnan aikataulu 
 
Tavoitteemme on tehdä hankintapäätös helmikuun alussa. Hankintapäätös tehdään Suomen Partiolaisten talous-
säännön mukaisesti ja päätöksen hyväksyy Suomen Partiolaisten hallitus. 
 
10.1.2023 Toimittajan ilmoitettava halukkuudestaan tarjota  
16.-20.1.2023 Alustavien tarjousten ja lisäkysymysten läpikäynti toimittajien kanssa 
24.1.2023 Lopullisten tarjousten jättäminen 
4.-5.2.2023 Päätös hankinnasta 
 

3.4 Lisätiedot  

Maija Kangasniemi (Lomalla 23.12.2022-9.1.2023) 
IT-ja palvelupäällikkö 
044 7343373 
maija.kangasniemi@partio.fi 
 
   
 
Liitteet 
 
 
Tarjouspyynnön liite 1 | Kuvaus Partion järjestelmäuudistuksesta ja lähtötilanteesta 

Tarjouspyynnön liite 2 | Paju-hankkeen projektisuunnitelma 
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