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Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

• Suomen Punaisen Ristin 
koordinoimaa toimintaa

• mukana 48 järjestöä
ja yli 20 000 vapaaehtoista

• tukiorganisaatio kaikille 
viranomaisille 

• vapaaehtoista, pyyteetöntä, 
organisoitua, koulutettua 
kansalaistoimintaa

• kukin järjestö tarjoaa omaa 
osaamistaan, henkilöstöään ja 
kalustoaan yhteistoimintaan

• järjestöillä yhteinen tunnus
Kuva: Eero Pykäläinen
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Arvot

Vapepan toiminta on

• vapaaehtoista

• viranomaista tukevaa

•pyyteetöntä

•organisoitua 

• koulutettua kansalaistoimintaa

Toiminta-ajatus: kukin järjestö tarjoaa omaa osaamistaan, 

henkilöstöään ja kalustoaan viranomaisten tueksi; toimitaan

ensisijassa omalla toimialalla.

Kuva: Eero Pykäläinen
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Vapepa-järjestöt

Hälytysjärjestöt (36) 

osallistuvat hälytystoimintaan

perustamalla hälytysryhmiä ja 

-yksiköitä.

Toimintaa tukevat järjestöt (12)

tukevat Vapepan toimintaa 

(tiedotus, talous, toiminta-ajatus).

Järjestöillä on myös omaan 

toimialan liittyviä palvelutehtäviä.
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Vapepan koulutus    

• säännöllinen koulutus- ja 
harjoitustoiminta

• yhteistoimintaharjoitukset,
myös viranomaisten kanssa

• kouluttajakoulutus ja kouluttajien

täydennyskoulutus (etsintä, viesti,
ensihuolto, vedenalainen etsintä)

• kouluttajakoulutus SPR:n
järjestämää

• koulutusten kehittäminen yhdessä järjestöjen kanssa
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Vapepan tehtäviä avustustilanteissa

• etsintä
• ensiapu
• ensihuolto
• liikenteenohjaus
• viestitys
• kuljetus
• sammutus
• henkinen tuki
• lastenhoito
• vesistöetsintä
• vedenalainen etsintä
• lentopelastus
• omaisuuden pelastaminen
• ympäristöonnettomuuksissa auttaminen
•muut viranomaisen määräämät tehtävät
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Hälytyskortti

• täytetään, kun ryhmä 
täyttää hälytysryhmän 
valmiuskriteerit

• liitetään Vapepan 
hälytysjärjestelmään

• kirjataan Vapepan 
valmiustietokantaan

• täytettävä aina huolella 
kaikilta osin

• muutoksista ilmoitettava 
viipymättä

____________________________
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Etsintä
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ETSINNÄN JOHTOVASTUU

•Tähän tekstidiassa tekstiä ja

– sisäänvetokohta
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JOHTO- JA TOIMINTAVASTUU

• Poliisi vastaa kadonneen henkilön etsinnästä maa- ja 
sisävesialueilla. Rajavartiolaitos vastaa etsinnästä ja 
pelastustehtävistä merialueilla ja ilmailulaitos kadoksissa 
olevan ilma-aluksen etsinnästä. 

• Poliisi on velvollinen antamaan muille viranomaisille virka-
apua poliisilain 40§:n mukaisesti ja sillä on oikeus saada 
virka-apua muilta viran-omaisilta poliisilain 41§:n 

perusteella, puolustusvoimilta kuitenkin asianomaisen 
erityislain mukaisesti.

• Poliisi voi antaa sen toimintavastuulle kuuluvan maasto-
etsinnän tai sen osan rajavartiolaitoksen tai pelastus-
laitoksen yksikön taikka koulutetun vapaaehtoisjärjestön 
suoritettavaksi etsinnän kokonaisvastuun säilyessä 
kuitenkin poliisilla.
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Vapaaehtoistoimintaa
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•Etsintä on ensisijaisesti ihmisen auttamista.

•Etsintää suoritetaan kadonneen tai kadonneeksi 

epäillyn henkilön löytämiseksi ja pelastamiseksi

•Tärkeintä on auttaa etsittävää henkilöä ja pelastaa 

hänet, mutta samanaikaisesti pyritään auttamaan 

hänen sukulaisia ja muita läheisiä, joilla on huoli 

kateissa olevasta ihmisestä.
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Maastoetsinnän päävaiheet

• etsintäpyynnön vastaanotto

• tilanteen arviointi

• etsintäjoukkojen kokoaminen

• etsinnän suunnittelu

• etsintäjoukon pikakoulutus ja 
käskynjako

• järjestäytyminen etsintää 
varten

• varsinainen etsintä

• etsinnän keskeyttäminen tai 
lopettaminen

• muonitus
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Partiointi ja tiedustelu
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Etsintämenetelmiä

JALKAPARTIOINTI

• kadut, tiet, polut, pihat, kevyen 
liikenteenväylät

• rakennukset

• erityiskohteet



27.4.2011 17



27.4.2011 18



27.4.2011 19

MAASTOSTA LÖYTYVÄT ESINEET

Otettava huomioon:

– Maastossa olevat jäljet

– Sormen jälki tutkimus

– Dna tutkimus

– Hiukkastutkimus

– Haju tutkimus

– Merkataan paikka maastoon ja kartalle

– Ilmoitetaan johdolle
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TOIMINTA ETSITTÄVÄN LÖYTYESSÄ

• Kun kadonnut löytyy

– huolehdi kadonneesta

– tarvittaessa välitön ensiapu 

• Kerro kuka olet ja mitä olet tekemässä

• Ilmoita löytymisestä EJOP:aan 

• Menehtynyt ilmoitetaan aina 

matkapuhelimella (VIRVELLÄ)

• Mikäli kadonnut löytyy menehtyneenä tai 

tapaukseen liittyy rikos, ei löytöpaikalle 

saa tehdä lisää jälkiä, eikä siellä olevia 

jälkiä saa sotkea

• Eristettävä alue poliisin tutkimuksia 

varten muilta henkilöiltä
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Etsintätoiminnassa on muistettava aina 

hienotunteisuus, etsittävän omaiset / 

tuttavat voivat olla takanasi.
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valpas toimittaja
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VAITIOLOVELVOLLISUUS

•POLIISIN AVUSTUSTEHTÄVÄÄN OSALLISTUVAT 
HENKILÖT OVAT VAITIOLOVELVOLLISIA 
POLIISILAIN 43 §:n SEKÄ VIRANOMAISTEN 
TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 
(621/1999) 23 §:n PERUSTEELLA 

•VAITIOLOVELVOLLISUUDEN PIRIIN KUULUVAA 
TIETOA EI SAA ILMAISTA TEHTÄVÄN 
PÄÄTTYMISENKÄÄN JÄLKEEN


