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Periaatteet

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun periaatteet ohjaavat järjestöjen 
yhteistä toimintaa viranomaisten ja paikallishallinnon tukena.

Toiminnan periaatteita ovat:

- koulutetut vapaaehtoiset

- yhteiset toimintatavat

- viranomaislähtöisyys

- yhteisiin arvoihin sitoutuminen
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Arvot

Vapepa verkoston ohjaavat tapaamme toimia ja niiden tulisi myös 
heijastua jokapäiväisinä tekoina arjen auttamistilanteissa.

Vapepan toimintaa ohjaavat arvot ovat:

- Vapaaehtoisuus

- Yhteistyökykyisyys

- Vastuullisuus
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Tavoitetila 2030
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Mitä siis odotettavissa...

• Alueelliset riskinarviot ohjaavat entistä vahvemmin Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun roolia ja tehtäviä viranomaisten tukena. 

• Vapepan kautta saadaan myös spontaaneita auttajia kanavoitua 
viranomaisten tueksi. 

• Jokainen verkoston jäsen on määrittänyt oman roolinsa ja 
tehtävänsä osana verkostoa palvelulupauksen yhteydessä.

• Vapepan koulutusjärjestelmä mahdollistaa eri toimijoiden välisen 
osaamisen jakamisen.

• Koordinaation sekä jäsenjärjestöjen aktiivisen viestinnän ansiosta 
Vapepan toimintatavat ja toiminnan vaikuttavuus viranomaisia 
tukevassa tehtävässään tunnetaan laajasti.
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..tarkoittaa oman roolin määrittelyä eri
tasoilla

– Valtakunnallinen / keskustoimikunta

– Osallisuus tulevissa toimialaklustereissa (etsintä, 
ulkoilujärjestöt...?)

– Viestintä jäsenistölle

– Esillä yhtenä mahdollisuutena harrastaa

– Maakunnallinen / maakuntatoimikunnat

– Alueellinen aktiivisuus ja yhteistyö

– Alueellisten toimijoiden (mktk edustajat) verkosto

– Paikallinen / paikallistoimikunnat

– Osallisuus paikalliseen yhteistyöhön (koulutus, 
harjoitukset...)

– Rekrytointi 

– Suomen Latu mukana yhteisöjen valmiudessa ja 
varautumisessa.
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Tilastoja 2020: 
552 hälytystä, 450 operaatiota
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Ajankohtaista  https://vapepa.fi/tietoa-vapepasta/

• Vapepa järjestöverkosto 

– Suunnitteluwebinaarit 20. ja 27.5.

– Keskustoimikunta 16.9. ja 9.12.

– Maakuntatoimikunnat lokakuussa

– Vapepan vuosikokous ja Vapepa-foorumi 5.-6.11. 

• Asioita käynnissä

– Koordinaation kehittäminen

– Palvelulupausten tekeminen

– Johtosäännön tarkistaminen

– Koulutusjärjestelmän jalkautus

– Hälytysjärjestelmän toiminallisuuden kehitys

– Osaamisen tunnistaminen ja kirjaaminen

– Toimialoittaiset minimivaatimukset

– Seurannan ja raportoinnin kehitys
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Ajankohtaista...
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Kysyttävää?
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