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Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöhemmin Suomen Partiolaiset) on saanut 
Sisäministeriön Pelastustoimelta lausuntopyynnön pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn 
toimintaohjelmaluonnoksesta. Suomen Partiolaiset lausuu asiasta seuraavaa: 

Suomen Partiolaiset pitää tärkeänä, että toimintaohjelmaluonnos tunnistaa lapset ja nuoret sekä heidän 
turvallisuuspääoman kasvattamisen yhtenä merkittävimmistä panostuksen kohteina. Huomion arvoista 
on, että Suomen Partiolaiset on toimintaohjelmaluonnoksessa erikseen tunnistettu konkreettisena 
sidosryhmätyön kohteena (vaikuttajaverkostojen luominen ja/tai kehittäminen; konkreettisten tekojen 
pääluokan alaluokka).  

Toimintaohjelman tulisi tavoitteillaan sekä toimenpiteillään pyrkiä aktivoimaan mahdollisimman 
suurta osaa väestöstä ottamaan vastuuta omasta turvallisuudestaan, viranomaisten tukemana ja 
kannustamana. Näin joukkoistamalla turvallisuus ja turvallisuuden tunteen kasvaminen olisi väestön 
omaa ansiota ja nähtävä yksilöiden omina ponnisteluina kohti onnettomuusvapaata arkea 2025. 
Viranomaisen vastuun turvallisuuden tuottamisesta tulee vastaisuudessakin säilyä taustalla, mutta 
aktivoimalla väestön sisäinen motivaatio oman turvallisuutensa kehittämiseksi tulee maksamaan 
kulunsa takaisin moninkertaisena. 

Riskienhallinnan perusteiden arkeen sovellettuna tulisi kuulua jokaisen kansalaisen perustaitoihin. 
Abstraktia käsitystä mahdollisista uhista, niiden vaikutuksista kansalaisten arkeen sekä 
riskienhallinnan toimenpiteistä – riskien minimoimisesta ja varautumisesta – tulisi täydentää 
käytännön taidoilla, joista esimerkkinä voidaan mainita erityisesti alkusammutus- sekä ensiaputaidot. 

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestön päämääränä on kasvattaa 
persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti 
ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Toimintaohjelmaluonnos 
korostaa tavoitteenasettelussaan vaikuttavuutta. Suomen Partiolaiset katsoo olevansa 
kasvatusjärjestönä valmiiksi sellainen kansallisen tason toimija, jolla on vaikuttavuutta merkittävään 
osaan Suomen väestöstä sen kansalaisten jossain vaiheessa elämää, vähintään välillisesti. 
Vaikuttajaverkostojen luomalla Pelastustoimi saanee Suomen Partiolaisista sopivan 
sidosryhmäkumppanin toimintaohjelmaluonnoksen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Järjestön ydintoimintaa kuvaa erilaisten urbaanissa ympäristössä ja luonnossa järjestettävien 
tapahtumien järjestäminen jäsenistölle. Partiolainen oppii retkeillessään kasvatusjärjestön tarjoamia 
taitoja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Partiolaiset on kehittänyt erityisesti 
tapahtumaturvallisuutta ja –kulttuuria järjestön tapahtumissa. Turvallisuus on osaltaan 
asennekasvatusta, jota annetaan lapsesta ja nuoresta lähtien. Vanhemmille, vastuutehtävissä toimiville 
turvallisuus on tapa toimia, ja tätä tuetaan koulutuksilla eri vaiheissa järjestössä toimimista. 

Suomen Partiolaiset pitää mahdollisena yhteistyön muotona esimerkiksi oman järjestön oman 
koulutusohjelman kehittämistä niin, että jatkossa koulutusohjelma sisältäisi lapsille ja nuorille 
aktiviteetteja, jotka tukisivat lasten ja nuorten turvallisuuspääoman kasvattamista. Suomen Partiolaiset 
pitää tärkeänä, että kansalaiset omaksuvat turvallisuustaitoja jo nuoresta pitäen näin rakentaen 
kasvukehitystään aiemmin opitun päälle. 

Kaiken kaikkiaan Suomen Partiolaiset suhtautuu Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn 
toimintaohjelmaluonnokseen positiivisesti ja on järjestönä erittäin halukas kehittämään 
sidosryhmäkumppanuutta Pelastustoimen kanssa aiheen tiimoilta. Järjestön sisällä toimii 
Turvallisuusverkosto, jonka tehtävänä on muun muassa ylläpitää järjestön turvallisuusohjeistuksia, 
ohjata jäsenistöä turvallisten tapahtumien järjestämisessä.  


