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VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU – Järjestöjen verkosto, joka toimii 
lähimmäisen apuna –viranomaisten tukena
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Valmistelun aikataulu

• Valmistelevia keskusteluja: 

– Valmiuspäälliköt  10.5.2019

– Vapepan työ- ja suunnittelukokous 10.5.2019

– Keskustoimikunnassa 25.4. ja 24.9.2019

• Vuosikokouksessa 18.11.2019 käydään keskustelua erityisesti 
arvoista ja tavoitetiloista keskustoimikunnan käsittelyn 
pohjustukseksi.

• Työryhmä valmistelee tarkennetun luonnoksen keskustoimikuntaan 
22.11.2019

• Eri tahoilta kerätään kohdennetusti kommentteja valmistelun tueksi.

• Linjaus hyväksytään Keskustoimikunnan kokouksessa helmikuussa 
2020.

• Hyväksytty linjaus lähetetään lausuntokierrokselle ja vahvistetaan 
keskustoimikunnassa huhtikuussa 2020.
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Luonnoksia: 

Missio

•Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on järjestöjen 
verkosto, joka toimii ”Lähimmäisen apuna-
viranomaisen tukena”. 

Visio

• Vapepan visiona on olla hyvin organisoitu ja osaava 
auttamisverkosto, johon viranomaiset voivat 
tukeutua. 

Arvot

• Vapaaehtoisuus

• Yhteistyökykyisyys

• Vastuullisuus
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Esillä olleita päätavoitteita 
toimintalinjaukseen

• Vapepan koordinaatio on verkostojohtamista

- SPR kantaa vastuun verkoston toimivuuden edistämisestä. 

- Verkosto tuottaa arvoa toimijoilleen eli se vastaa toimijoiden 
tarpeeseen. 

• Toimiva ja sitoutunut verkosto

– Jokainen jäsentaho on määrittänyt oman roolinsa ja tehtävänsä 
osana verkostoa sekä tehnyt sitoumuksen toimia osana yhteistä 
tavoitetta.

• Tarpeeseen vastaava toiminta viranomaisten tukena

– Tarve ja toiminta perustuvat riskikartoituksiin.

– Toiminnan kattavuutta, laatua ja vaikuttavuutta seurataan 
systemaattisesti. 
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… päätavoitteet jatkuvat

• Koulutukset ja harjoitukset yhteisen osaamisen rakentajana

– Koulutusjärjestelmässä on keskeisten osaamisten kohdalla 
kehittämis- ja ylläpitovastuut sovittu järjestöjen välillä. 

– Osaaminen tehdään näkyväksi ja sitä seurataan 
systemaattisesti.

– Toiminta on myös läpinäkyvää.

• Vapepan toiminta ja sen vaikuttavuus tunnetaan.

– Viestintä on avointa ja luotettavaa

– Vapepa-toimijat näkyvät mediassa alansa asiantuntijoina, esim. 
etsinnöissä ja eksymisen ehkäisyssä. (Punaisella Ristillä yleinen 
pelastuspalvelu, ml. henkinen tuki.)

– Viestinnällä houkutellaan uusia jäseniä mukaan toimintaan 
jäsenjärjestöjen kautta. 
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