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Eettinen ohjeistus



3

Ohjeistus tähän esitykseen

• Tässä ohjeistuksessa käydään läpi Kajon eettinen ohjeistus tärkeimmiltä kohdiltaan

• Esityksessä on myös erilaisia tapausesimerkkejä, joiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan 
eettistä ohjeistusta sekä herättää ajatuksia erilaisiin tilanteisiin, jossa tarvitaan eettistä 
ohjeistusta

• Ohjeistus koskee kaikkia kajolaisia eli juuri sinua, riippumatta oletko pestattu, pestaaja, 
osallistuja, tekijä, kymppi, mestari, päällikkö. Jos osallistut Kajolle, eettinen ohjeistus koskee 
sinua

• Käy ohjeistus ja tämä esitys yhdessä läpi jonkun toisen kanssa

• Jos sinulla on pestattuja, käy esitys heidän kanssaan läpi

• Jos sinut on pestattu, käy esitys pestaajan kanssa läpi

• Varmista ja huolehdi, että olet käynyt tämän esityksen ja ohjeistuksen lä
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Mistä Eettisen ohjeistuksen löytää?

• Kajon nettisivut --> osallistujat --> koulutusta 
kajolaisille: https://kajo2022.fi/osallistujille/koulutusta-kajolaisille/

• Kajon kootut –Sharepoint, Vastuusllisuus ja kumppanuudet 
https://partio.sharepoint.com/sites/Kajo/SitePages/Kajon-kootut.aspx

• Vastuullisuus ja kumppanuudet nettisivut: https://kajo2022.fi/vastuullisuus/
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Ohjeistus tähän esitykseen

• Tässä ohjeistuksessa käydään läpi Kajon eettinen ohjeistus tärkeimmiltä kohdiltaan

• Esityksessä on myös erilaisia tapausesimerkkejä, joiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan 
eettistä ohjeistusta sekä herättää ajatuksia erilaisiin tilanteisiin, jossa tarvitaan eettistä 
ohjeistusta

• Ohjeistus koskee kaikkia kajolaisia eli juuri sinua, riippumatta oletko pestattu, pestaaja, 
osallistuja, tekijä, kymppi, mestari, päällikkö. Jos osallistut Kajolle, eettinen ohjeistus koskee 
sinua

• Käy ohjeistus ja tämä esitys yhdessä läpi jonkun toisen kanssa

• Jos sinulla on pestattuja, käy esitys heidän kanssaan läpi

• Jos sinut on pestattu, käy esitys pestaajan kanssa läpi

• Varmista ja huolehdi, että olet käynyt tämän esityksen ja ohjeistuksen lä
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Mitä eettisellä ohjeistuksella 
tarkoitetaan?
• Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti

• Emme tavoittele omaa etua

• Noudatamme lakia ja sääntöjä

• Toimimme vastuullisesti

• Kunnioitamme ihmisoikeuksia
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Miksi se koskee juuri minua?

• Koska olet kajolainen ja omalta osalta vastuussa onnistuneesta 
leirikokemuksista. 

• Koska silloin pystymme varmistamaan, että Kajo on vastuullinen 
ja eettisestä ohjeistuksesta tiedetään ja sitä noudatetaan 
mahdollisimman laajasti. 

• Kaikilla on vastuu paremmasta Kajosta.

• Kajolaisilla tarkoitetaan ihan kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella 
linkittyneet Kajoon joko tekijänä tai osallistujana
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Entä jos joku ei noudata sitä?

• Jos huomaat, että joku asia ei mene ohjeistuksen mukaan tai 
joku rikkoo sitä, ota yhteys pestaajaasi tai leirilippukunnan 
johtajaan. 

• Myös tasavertaisuusekspertti Henkka auttaa. 

• Aina vois myös kysyä, jos jokin asia askarruttaa tai et ole varma 
asiasta.
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Mitä muuta pitää ottaa huomioon?
Onko jotain muita sääntöjä?

• Kaikessa partiotoiminnassa ja myös Kajolla on voimassa partion 
periaatteet, kasvatustavoitteet, ihanteet ja arvot

• Kajon eettinen ohjeistus on yksi ohjeistus, jota noudatetaan 
Kajolla

• Kajon varsinaiset säännöt on kerrottu KajoLexissä

• Lisäksi eri laaksoissa tai pisteillä voi olla omia sääntöjä esim. 
turvallisuuteen liittyen
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Tapaukset

• Seuraavilla diolla on yhteensä 8 erilaista tapausta, joissa on 
tavalla tai toiselle yhtymäkohta eettiseen ohjeistukseen

• Tapaukset ovat erilaisia ja jotkut niistä ei välttämättä osu juuri 
sinun pestiisi tai osa-alueesesi

• Kannattaa kuitenkin pohtia jokaista tapausta, koska ne auttavat 
hahmottamaan eettistä ohjeistusta paremmin

• Tapausten jälkeen on lyhyt yhteenveto mitä asioita olisi hyvä 
ollut ottaa huomioon

• Lue ensin tapaus ja sitten keskustele siitä toisen tai useamman 
kajolaisen kanssa. Sen jälkeen voitte katsoa mitä me 
vastuullisuudessa olemme ajatelleet

• Tapauksiin ei välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta



Tapaus 1

• Partiolainen x tarvitsee leirille ison kasan kyniä ja 
paperia. Hänen vanhemmillaan sattuu olemaan 
paperitarvike liike. Sieltä hän saa tarvikkeet ja 
liike laskuttaa Kajoa.
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• Vaikka olisi kuinka kiva tukea  omia vanhempia ja 
saataisiin ehkä tavarat halvemmallakin, on tärkeää 
kohdella kaikkia palvelun tai tavaran tarjoajia 
tasapuolisesti

• Oman edun tavoittelu ei ole myöskään hyväksyttävää

• emme suosi omistamiamme tai lähipiirimme 
omistamia yrityksiä tehdessämme yhteistyötä Kajo -
projektin nimissä

Tapaus 1



Tapaus 2

• Leirilippukuntanne saa ehdotuksen yhteistyöstä. 
Jos te mainostetta Huuhaa Oy:n tuotetta, joka 
lupaa yhdellä pillerillä kylläisen olon koko leirille, 
niin Huuhaa Oy maksaa koko lippukunnan leirille.
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• Yhteistyöyritysten taustat pitää tarkastaa 
huolellisesti

• Kajolla on käytössä liikennevalomalli, jolla pystyy 
tarkistamaan yrityksen vastuullisuutta

• Lisäksi yhteistyössä kannattaa käyttää myös 
maalaisjärkeä

• Harvoin liian hyvä on totta

Tapaus 2



Tapaus 3

• Majoituspalvelu Mökkijapiippu Oy tarjoaa teille 
hulppean viikonlopun Levillä osana johtajahuoltoa 
ja samalla sovitte, että saunakylään, 
johtajahuoltoon ja teidän lippukunnalle tulee 
MökkijapiippuOy:n täyden varustelun telttoja.
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• Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota yksityisellä 
tai julkisella sektorilla. Emme näin ollen anna, vaadi, 
ota vastaan tai hyväksy lahjoja, maksuja, palveluita tai 
muita etuja, joissa toisena osapuolena on 
liikekumppani tai mahdollinen liikekumppani, joiden 
voitaisiin kohtuudella katsoa vaikuttavan 
liikesuhdetta koskevaan päätöksentekoon ja jotka 
ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat.

Tapaus 3



Tapaus 4

• Saat käyttöösi leirin ajaksi puolustusvoimien 
polkupyörän. Mieleesi herää armeija-ajoilta ajatus, 
että ei ole penniäkään kiinni ja päätät lähteä 
testaaman miten intin pyörillä pääsee Off roadia.
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• Armeija-aikoja ja muita menneitä on varmasti mukava 
muistella ja jakaa tarinoita kavereiden kesken, mutta

• pidämme hyvää huolta Kajon aineellisesta ja 
aineettomasta omaisuudesta ja muistamme, että se 
ei ole henkilökohtaista omaisuuttamme. Tämä 
koskee myös Kajolla lainassa olevaa aineellista ja 
aineetonta omaisuutta. 

Tapaus 4



Tapaus 5

• Jätskijono on mahdottoman pitkä. Huomaat 
ystäväsi jonossa ja vinkkaat hänet takaovelle. 
Samalla annat hänelle muita isomman pehmiksen 
ja vähän strösseleitäkin.
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• Eettisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassa, teoissa 
ja valinnoissa koko leiriprojektin aikana. Se rakentuu 
siitä, kuinka vastuullisesti hoidamme tehtävämme, 
millä tavoin kohtaamme muut ihmiset ja miten 
huolehdimme periaatteiden toteuttamisesta omassa 
toiminnassamme ja koko järjestön toiminnassa. 

• Kaikki kajolaiset niin tekijät kuin osallistujat ovat 
yhdenvertaisia. 

Tapaus 5



Tapaus 6

• Olette tekemässä isoa hankintaa. Kilpailutus on 
tehty ja mietitte minkä valitsisitte. Kaksi yritystä 
on loppusuoralla. Toinen yritys, jonka tarjous on 
edullisempi on saanut liikennevalomallista 
keltaisen värin ja muistat lukeneesi yhtiöön 
liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista. Toinen yhtiö 
on saanut vihreää valoa, mutta tarjouksen hinta 
mietityttää, koska se menee yli budjetin.



22

• Kunnioitamme ja edistämme kaikessa 
toiminnassamme YK:n yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia ja pyrimme varmistamaan kaikessa 
toiminnassa, ettemme loukkaa niitä. 

• Kunnioitamme yleismaailmallisia, 
perustavanlaatuisia, jakamattomia ja 
luovuttamattomia ihmisoikeuksia. Emme hyväksy 
laittomia tai epäinhimillisiä työolosuhteita. 

• Rauha ja parempi maailma on myös yksi 
periaatteista. Tällä toivotaan kumppanin tukevan 
inhimillisiä työoloja sekä toimivan kestävän 
tulevaisuuden puolesta.

Tapaus 6



Tapaus 7

• Näet, kun kaupan myyjä saa yrityksen edustajalta 
hienon hupparin. Tämän jälkeen myyjä käy 
laittamassa edustajan tuotteet paremmin esille ja 
suosittelee niitä kaikille.
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• Kajon organisaation vapaaehtoiset sekä työntekijät 
sitoutuu noudattamaan pesteissään ja toiminnassaan 
tätä eettistä ohjeistusta sekä mahdollisia muita pestien 
kannalta merkityksellisiä ohjeita. 

• Eettisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassa, teoissa ja 
valinnoissa koko leiriprojektin aikana. Se rakentuu siitä, 
kuinka vastuullisesti hoidamme tehtävämme, millä 
tavoin kohtaamme muut ihmiset ja miten huolehdimme 
periaatteiden toteuttamisesta omassa 
toiminnassamme ja koko järjestön toiminnassa. 

• Lisäksi emme hyväksy minkäänlaista korruptiota 
yksityisellä tai julkisella sektorilla. Emme näin ollen 
anna, vaadi, ota vastaan tai hyväksy lahjoja, maksuja, 
palveluita tai muita etuja, joissa toisena osapuolena on 
liikekumppani tai mahdollinen liikekumppani, joiden 
voitaisiin kohtuudella katsoa vaikuttavan liikesuhdetta 
koskevaan päätöksentekoon ja jotka ylittävät 
tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat.

Tapaus 7



Tapaus 8

• Yhteistyökumppani tulee vierailupäivänä leirille ja 
haluaa tarjota sinulle kahvin ja munkin kiitoksena 
yhteistyöstä ja kuulla samalla miten on mennyt 
leiri.
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• Mikäs siinä, kunhan asia jää tälle tasolle

• Yhteistyökumppaneiden kiittäminen on tärkeää, 
mutta pidetään se sallitulla tasolla eli liian isoja 
lahjoja. Jos lahjan koko mietityttää, on se 
todennäköisesti liian suuri

• Kysy apua tasavertaisuusekspertiltä

Tapaus 8



27

1. Miksi Kajolla on eettinen ohjeistus?

2. Koskeeko Eettinen ohjeistus sinua?

3. Mitä tarkoitetaan Kajon edun ajamisella?

4. Saatko ottaa vastaan lahjoja?

5. Mitkä muut asiakirjat tukevat eettistä ohjeistusta?

6. Mitä teet, jos huomaat jonkun rikkovan ohjeistusta?

7. Keneltä saat lisäapua?

Kysymyksiä
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1. Kajolla on eettinen ohjeistus, jotta toimisimme 
vastuullisemmin ja yhdenvertaisemmin partion 
sisällä ja ulkopuolella yhdessä kumppaneidemme 
kanssa

2. Kyllä koskee kaikkia kajolaisia

3. Kajon edun ajamisella tarkoitetaan sitä, että kukaan 
ei osallistu toimintaan, joka on ristiriidassa Kajon tai 
partion etujen kanssa esimerkiksi emme suosi 
lähipiiriä, pidämme hyvää huolta saamistamme 
tavaroista, emme tavoittele henkilökohtaista etua ja 
luottamuksellisia tietoja käsitellään huolellisesti ja 
muistetaan vaitiolovelvollisuus

4. Saat ottaa lahjoja vastaan, mutta ne eivät saa olla 
isoja tai vaikuttaa sinun toimintaasi

Vastauksia
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5. Muita asiakirjoja ovat esim. KajoLex, Partion 
peruskirja sekä kumppanuustoiminnan eettiset 
periaatteet. Lisäksi moni muu partio toimintaa ohjaava 
asiakirja, jos se varmistaa yhdenvertaista toimintaa

6. Jos huomaat jonkun rikkovan eettistä ohjeistusta, voi 
tehdä siitä ilmoituksen pestaajallesi tai suoraan 
tasavertaisuusekspertille

7. Lisäapua saat Kajon vastuullisuus ja 
kumppannuusryhmältä ja erityisesti 
tasavertaisuusekspertti Henri ”Henkka” Backmanilta

Vastauksia 2



• Tutustu eettiseen ohjeeseen huolellisesti

• Käy se läpi, mieluiten toisen kanssa

• Palaa siihen tarvittaessa

• Kysy herkästi apua

• Muista noudattaa ohjeistusta

MUISTILISTA:



Ihanaa Kajoa!


