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VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU – OSAAVIEN AUTTAJIEN VERKOSTO



Mistä kaikki alkoi…

•Enontekiön Kerässieppi
24.5.1963 – 5-vuotias tyttö 
katosi

•Tyttö löytyi 5.6.1963
•Mukana satoja etsijöitä 
•Tapaus laajasti esillä 
tiedotusvälineissä
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Vapepan synty

•Suuretsinnän 
organisoimisen ongelmat ja 
osaamattomuus

•Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu perustettiin 
vuonna 1964

11.11.2022 3



Vapepa on

Perustettu vuonna 1964
54 järjestön verkosto, jonka 

hälytysryhmät tukevat viranomaisia 
Koulutettuja ja organisoituneita 

vapaaehtoisia eri aloilta, joita yhdistää 
halu auttaa

Punainen Risti vastaa Vapepa-verkoston 
koordinaatiosta ja maatoiminnasta.

Meripelastusseura ja Lentopelastusseura 
koordinoivat toimintaa merellä ja 
ilmassa.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Yhteistyötä viranomaisten kanssa
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Kustannustehokasta apua

• Jäsenjärjestöt vastaavat hälytysryhmiensä 
kustannuksista

• Hälyttäessään Vapepan viranomainen 
maksaa toimikunnalle hälytyskorvauksen 
(400 euroa) sekä korvaa suorat kulut.

o Hälytyskorvaus käytetään koulutuksiin ja 
varusteisiin

• Vapepa-koordinaation vuosittaiset kulut 
ovat hieman yli 800 000 euroa

o Henkilöstökulut, koulutus- ja kokouskulut, 
materiaalin tuotanto

o STEA tuki vuodelle 2019 708 000 euroa
• Yhden etsijän tuntikustannus on noin viisi 

euroa.
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Tehtäviä
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Etsintä
Lentopelastus
Vesistöetsintä
Ensiapu
Ensihuolto
Muonitus
Henkinen tuki
Kuljetus
Liikenteenohjaus
Ympäristöonnettomuudet
Viestitys
Vedenalainen etsintä
Muut viranomaisen määräämät tehtävät



Päivystysjärjestelmä 24 / 7

Lapin valmiuspäivystäjä 
040 527 3469
(kaikki vapaaehtoisten hälytykset)

OHTO

Vapepa-johtajat

Hälytysryhmät
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Lapissa Vapepa toimii joka puolella
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TOIMINTA KEHITTYY

11.11.2022 13



11.11.2022 14



11.11.2022 15



11.11.2022 16



11.11.2022 17



11.11.2022 18



Vapepan rooli isossa evakuointitilanteessa
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Valmiuskeskuksen eri toiminnoissa avustaminen

• Kuljetukset - hälytysryhmäläisten omilla 
autoilla tarvittaessa

• Henkilöstön kirjaaminen – Vapepalaiset
Vapepa-keskuksen kautta, viranomaisten 
henkilöstö sovitun saapumisväylän kautta

• Infopiste / Odotustila
• Vastaanotto ja lähtevien kirjaaminen
• Esihaastattelu
• Ensiapu
• Psykososiaalinen tuki
• Ruokahuolto
• Vaatetus ja hygienia
• Muu tuki
• Majoitus
• Tiedottaminen
• Turvallisuus
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KIITOS!
Hyvää Seminaaria kaikille!
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