KESKUSTOIMIKUNTA 2/2016
PÖYTÄKIRJA

Keskustoimikunnan kokous 17.11.2016
Kokousaika

Torstai 17.11.2016 klo 13:00 – 16

Kokouspaikka

Operaatiohuone 2.krs
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1a
001400 Helsinki

Läsnä
Juha Niemi
Raimo Mikkonen
Timo Piilonen
Ari-Pekka Arponen
Roger Storås
Ari Oikarainen
Jouko Mononen
Janne Vainio
Jenni Sairanen
Laura Kalervo
Mika Soininen
Kalle Löövi
Mirja Rosenberg
Timo Hautala
Erkki Heinonen

Maanpuolustuskoulutus (MPK)
Reserviläisliitto
SF-Caravan
Sukeltajaliitto
Suomen Johanniittain apu
Suomen Kylätoiminta
Suomen Latu
Suomen Lentopelastusseura
Suomen Palveluskoiraliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Pelastuskoiraliitto
Suomen Punainen Risti
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Reserviupseeriliitto
Työturvallisuuskeskus TTK

Lauri Ratava
Jouni Pousi

Maakuntien pj
Sisäministeriö

Niki Haake

Suomen Punainen Risti

Puheenjohtaja

Kari Välimäki

Sihteeri

Arsi Veikkolainen

Allekirjoitukset

Kari Välimäki
puheenjohtaja

Arsi Veikkolainen
sihteeri

Janne Vainio
pöytäkirjan tarkastaja

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti
Postiosoite PL 168, 00141 Helsinki
Puhelin vaihde 020 701 2000
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Käsitellyt asiat
§ 1 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keskustoimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään 1/5 jäsenjärjestöistä (10) jäsentä on läsnä.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Keskustoimikunta valitsee yhden kokoukseen osallistuvista jäsenistään tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Janne Vainio Suomen Lentopelastusseurasta.
§ 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokoukselle on lähetetty kutsun yhteydessä esityslista.
Päätös
Hyväksyttiin etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
§ 4 PÄÄTÖSASIAT
4.1 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Vuoden 2017 toimintasuunnitelman painopisteinä ovat viranomaisyhteistyön tiivistäminen ja Vapepan toiminnan selkeytys viranomaisille, koordinaation ja viestinnän
kautta toiminnan yhtenäisyyden lisääminen, koulutussisältöjen ja menetelmien
ajanmukaistaminen, sekä toiminnan tunnettuuden yleinen lisääminen.
Talousarviossa haetaan 40.000 euron lisäystä RAY avustukseen. Perusteena tietotekniset hankkeet (mm. extranet, koulutusalusta, OHTO jatkokehitys) sekä SPR:n jatkuvasti kasvavaan osavastuuosuuteen.
Päätös
Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2017, toimintaruudukko ja toimintakalenteri seuraavin muutoksin.
Muutokset liittyvät tekstiosaan. (Korjattu toimintasuunnitelma 2017 tekstiosa liitteenä 1 ja toimintakalenteri liitteenä 2):
- Sivu 3 toinen kappale, toinen lause: ”Sopimuksia uudistettaessa pyritään valtakunnallisesti harmonisoituihin alueellisiin sopimuksiin.”
Sivu 4 alkaen jokaisen osion työjaon rakenne muutetaan niin, että
”Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto” tai ”Keskustoimisto” sijaan
puhutaan ”Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskushallinnosta” tai
”keskushallinnosta”. Tuodaan toisaalla selkeästi esille että Suomen
Punaisen Ristin keskustoimisto vastaa valtakunnallisesta koordinoinnista.
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Toteutuksen alimmaksi tasoksi lisätään paikallistoimikunnat.
Koordinaattori listaa paikallistoimikuntien tehtävät korjattuun versioon ylempien tasojen tehtävistä johtaen. Lisäysten osalta varataan
mahdollisuus kommentointiin.
Sivu 4 KOORDINAATIO luvun ensimmäisen kappaleen lopusta viimeisen lauseen loppu pois.
Sivu 4 KOORDINAATIO luvun kolmannen kappaleen alku muotoon:
”Järjestöt asettavat edustajansa keskustoimikuntaan, sekä kaikkiin
maakunta- ja paikallistoimikuntiin, joiden alueilla järjestöillä on toimintaa.”
Sivu 5 kolmanneksi viimeinen kappaleen toinen lause muotoon: ”Yhteisellä koulutuksella tarjotaan vapaaehtoisille parempi valmius johtaa
ensihuollollisia ja henkisen tuen tehtäviä valmiusryhmissä.”

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017 seuraavin huomioin. (Täydennetty
talousarvio 2017 liitteenä 3):
- Liitetään RAY rahoittaman osuuden lisäksi mukaan näkyville Reijo
Rautauoman säätiön rahoittama Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa –
jatkohankkeen osuus.
4.2 Vapepan yhteinen toiminnansuunnitelma ohjaamisen välineenä
Vapepan yhteisen toimintasuunnitelman ohjausvaikutus paikallisiin, maakunnallisiin
ja jäsenjärjestöiden toimintasuunnitelmiin ei mekanismin ja ajoituksen suhteen ole
toimiva. Yhteinen toimintasuunnitelma vahvistetaan vasta viimeisenä paikallistoimikuntien ja maakuntatoimikuntien kokousten jälkeen. Toisaalta näistä ei käytännössä
nosteta asioita yhteiseen suunnitelmaan, ei myöskään jäsenjärjestöiden toimintasuunnitelmista.
Yhteistä toimintasuunnitelmaa pohjustaminen tapahtuu periaatteessa avoimesti ja
laajalla joukolla mm. ”Heimari-kokouksessa loppukeväällä, vuoden ensimmäisen
keskustoimikunnan linjaamien painopisteiden ohjaamana.
Kuitenkaan tulevan vuoden linjausten ja toimintasuunnittelun eri vaiheisiin liittyvää
ohjausta ja/tai vaikuttamista ei ole kuvattu läpinäkyvästi eri tasojen osalta. Vapepan
toimintalinjauksen 2010-20 ja Johtosäännön välillä on myös ristiriitaa toiminnan
suunnittelun osalta
Päätös
Koordinaattori tekee esityksen vuoden keskustoimikunnan seuraavaan
kokoukseen Vapepan yhteisen toiminnansuunnittelun kulusta, ajoituksesta ja suunnitelmaan vaikuttamisesta/osallistumisen mahdollisuuksista,
jotta ohjaamisvaikutus toteutuisi ja syötteiden antaminen selkeytyisi. Esitykseen voi liittyä johtosäännön tarkistamista vaativia kohtia.
4.3 Vuoden 2018 painopisteet
Käytiin alustava keskustelu vuoden 2018 painopisteistä. EU Komissio on ehdottanut
vuodesta 2018 kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. SYKE:n ja maakuntien teemavuodeksi on ehdotus alueellisesta Pohjanlahden-teemavuodesta. Muuten
vuotta värittää maakuntauudistukseen valmistautuminen
Päätös
Kirjattiin esitys uuteen maakuntahallintoon siirtymisen valmistautumisesta. Painopisteitä työstetään edelleen seuraavaan kokoukseen ja avauksia
vastaanotetaan.
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4.4 Huomionosoitukset
Koordinaattori esitteli huomionosoitukset Huomionosoitustyöryhmän esitykseen perustuen. Myönnettävin huomionosoitusten määrä oli melko vähäinen, kaikkiaan 26
huomionosoitusta, joista 7 ansioristiä, 2 erikoisluokan kultaista ansiomitalia, 4 kultaista ja 8 hopeista ansiomitalia. Keskustoimikunta vahvisti vuoden pelastajan 5
maakunnallisen pelastajaesityksen joukosta.
Päätös
Myönnetään huomionosoitukset (Erillinen liite)
4.5 Työvaliokunnan kokoonpano
Vapepan työvaliokunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Työvaliokunnan kokoon pano on ollut nykyinen vuodesta 2013. Poikkeuksena on pelastuskoira/palvelukoira -yhdistysten välillä tapahtunut vuorovuosittaisuus.
Kokoonpano on varsin pelastuspalvelupainotteinen ja toivottavaa olisi saada sotesektorin ja/tai ensihuollon edustaja kokoonpanoon.
Päätös
Nimetään työvaliokunta johtosäännön mukaisessa maksimikoossa 10 jäsenjärjestöä.
Otetaan käyttöön rotaatioperiaate, jossa nimetään 3 uutta jäsentä kerrallaan työvaliokuntaan, kuitenkin niin että koordinaatiojärjestöt (Suomen
Punainen Risti, Suomen Lentopelastusseura, Suomen Meripelastusseura)
ovat pysyvästi mukana. Mikäli uusia halukkaita ei löydy, voidaan myös
nimetä vanhoja jatkamaan.
Työvaliokunnan 2017-2018 muodostavat:
Autoliitto
Maanpuolustuskoulutus MPK
Sukeltajaliitto
Suomen Kylätoiminta (uusi)
Suomen Latu
Suomen Lentopelastusseura
Suomen Meripelastusseura
Suomen Mielenterveysseura (uusi)
Suomen Pelastuskoiraliitto (vuorovuosin Palveluskoiraliiton kanssa)
Suomen Punainen Risti
Lisäksi työvaliokunnan kokouksiin kutsutaan asiantuntijajäseninä:
Maakuntien puheenjohtaja
Valmiuspäällikköjen edustaja
Poliisin edustaja
Pelastustoimen edustaja
4.6 Vapepa organisaatio ja kokonaisvalmiuden kehittäminen
Liittyen Suomen Punaiselle Ristille tehtäväksi osoitetun sote-järjestöjen koordinoinnin häiriötilanteissa yhtenä mahdollisuutena on em. järjestöjen liittäminen Vapepan
yhteyteen perustamalla temaattisia työryhmiä (”klustereita”). Ryhmät toimisivat
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Keskustoimikunnan työn tukena erityisesti toiminnan kehittämisessä ja yhteistyön
rakentamisessa.
Työryhmiin osallistuisi myös Vapepan ulkopuolisten järjestöjen ja tahojen edustajia.
Päätös:
Perustetaan kolme temaattista työryhmää vuoden toimikaudelle etsinnän,
henkisen ja koulutuksen teemoihin
Ryhmät määritelevät oman tehtävän liittyen toiminnan laadun (suorituskyvyn) kehittämiseen (kattavampaa tukea, erilaisten osaajien parempi hyödyntäminen, yhteistyön kehittäminen…). Tehtävät käsitellään ja vahvistetaan seuraavassa keskustoimikunnan kokouksessa.
Samoin vahvistetaan ryhmien kokoonpanot
Ryhmien vetovastuuseen nimettiin Suomen Mielenterveysseuraa (henkinen
tuki), Suomen Latu (etsintä) ja Maapuolustuskoulutus MPK (koulutus).
§ 5 TIEDOKSI
5.1 Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa jatkohanke
Hanke suunnittelija Niki Haake esitteli vapaaehtoiset öljyntorjunnassa jatkohankeen
toteutusta. Suomen Punainen Risti on sopinut Reijo Rautauoman säätiön kanssa
hankeen vetämisestä vuoden 2018 loppuun saakka.
Esittely liitteenä 4
5.2 Vapepan yhteisharjoitus ILMI 2017
Koordinaattori esitteli ILMI 2017 yhteisharjoituksen valmistelutilanteeseen.
ILMI 2017 on haettu omana hankkeenaan Suomi 100v ohjelmaan. Harjoituksen keskeinen toteutusajankohta on 25.-27.8 2017, mutta siihen voidaan liittää kytkeä
myös muuna ajankohtana toteutuvia harjoituksia, mikäli ne ovat ILMI 2017 tavoitteiden mukaisia ja ne halutaan tuoda esiin Vapepan Suomi 100v esiintymisessä. Kyseessä voi olla laajempi harjoitus tai paikallinen pieni tapahtuma, jossa Vapepan toimintaa esitellään.
ILMI 2017 tavoitteet ovat:
• Vapepa-toimijoiden yhteistoiminta vahvistuu.
• Valmius toimia häiriö- ja onnettomuustilanteissa ja yhteistyö viranomaisten kanssa paranee.
• Osaaminen erityisesti uusissa toimintamuodoissa vahvistuu.
• Vapepan jäsenjärjestöjen jäseniä saadaan aktivoitua mukaan toimintaan.
• Jäsenjärjestöjen rooli Vapepassa tulee tunnetuksi.
• Vapepaan tulee uusia vapaaehtoisia.
• Suuren yleisön tietoisuus Vapepan toiminnasta vahvistuu.
Jäsenjärjestöjä pyydetään tuomaan tietoon ILMI 2017 kokonaisuuteen liitettäviksi
toivottavat harjoitukset tai tapahtumat. Tämä tapahtuu ilmoittamalla ne sähköpostilla Vapepan tiedottaja Elina Hyypöläiselle: elina.hyypolainen@redcross.fi
5.3 Hälytysjärjestelmä OHTOn käyttöönotto
Vapepan hälytysjärjestelmä OHTO otetaan yleisesti käyttöön 1.1.2017
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OHTOn kautta hälyttäminen on mahdollista, kun riittävän suuri osa kunkin alueen
hälytysryhmiin kuuluvista henkilöistä on kirjautunut järjestelmään ja liitetty hälytysryhmiin. Muutamien maakuntien alueilla on jo siirrytty OHTO käyttöön.
OHTOn varajärjestelmänä toimii nykyinen ryhmän hälyttäjän kautta tapahtuva hälyttäminen. Kuitenkin näiden tietojen ylläpitäminen tullaan siirtämään OHTOon ryhmien
hälytyskortteina ja ryhmään liitettyinä henkilöinä.
Vuoden 2107 alusta alkaen kaikki operaatiot kirjataan OHTOon ja valmiustietokanta
poistuu käytöstä. Jatkossa operaatioista tullaan vaatimaan raportti viikon kuluessa
sen päättymisestä, jolloin ajantasaisen seuranatatiedon saati mahdollistuu.
Kussakin maakunnassa toimii joukko OHTO-kouluttajia/kummeja, jotka tukevat hälytysryhmiä OHTOon siirtymisessä.
Käyttöohjeet eri käyttäjäryhmille ovat koekäytössä viimeisteltävinä.
Vuoden 2017 aikana tullaan OHTOn toimintoja ja käytäntöjä kehittämään edelleen
käytöstä saadun kokemuksen pohjalta. Koulutusosio on toistaiseksi poistettu, koska
se tullaan rakentamaan uudenlaisena vuoden 2017 aikana.
Lisätietoa OHTOsta löytyy mm. Vapepa-Infosta 2/2016
www.lehtiluukku.fi/lehti/vapepa-info/
5.4 Lausunto pelastustoimen järjestämislaista
Vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta on pyydetty lausuntoa pelastustoimen järjestämislaista 11.11. mennessä.
Työvaliokunnan käsittelyn pohjalta Vapepan lausunnoksi kirjattiin:
”Kolmannen sektorin kannalta on erityisen tärkeää, että pelastustoimen nykyistä 22
alueen mallia tiivistetään. Järjestöjen ja pelastustoimen välisen yhteistyökäytäntöjen
rakentaminen on viiden laitoksen järjestelmässä yksinkertaisempaa ja tasalaatuisempaa. Pelastustoimen järjestämislaissa tulee selkeästi ja yksiselitteisesti mainita
pelastuslaitosten velvollisuus kartoittaa ja toiminnassaan ottaa huomioon vapaaehtoisjärjestöjen asema ja tehokas käyttö pelastustoimen tukena.”
Yksittäisiä toimijoita Vapepan lausunnossa ei mainita ja tarkemmat toimintaan liittyvät huomiot liittyvät pelastuslain puolelle, jonka uusiminen on parhaillaan menossa.
Tässä yhteydessä on myös muistettava keskusteluissa on noussut kysymys yhteistyörakenteen esittämisestä maakunnalliselle tasolle. Rakenne jossa ”laajemman turvallisuuskäsitteen” mukaista toimintaa sovitettaisiin yhteen laajalla joukolla - järjestöt mukaan lukien.
5.5 Tulevat kokoukset
 Etelän ja pohjoisen Vapepa-foorumit 26.-27.11.2016
 Työvaliokunta 1/2017 6.3.2017, klo 9:00-12
 Keskustoimikunta 1/2017 30.3.2017, klo 13:00-16
 ”Heimari –kokous” (Nynäs) ja työvaliokunta 2/2017 4.-6.5.2017
 Työvaliokunta 3/2017 ja Keskustoimikunta 2/2017 4.9.2017, klo 10-12, 13-16
 Työvaliokunta 4/2017 23.10.2017

klo 10-12

 Keskustoimikunta 3/2017 13.11.2017 klo 13-16
 Valtakunnallinen Vapepa-foorumi 25.-26.11.2017
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§ 6 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 Toimintaa tukevien järjestöjen edustajana keskustoimikunnassa kunnostautunut
Työturvallisuuskeskuksen Erkki Heinonen kiitti Vapepaa 17 vuotta jatkuneesta
yhteistyöstä siirtyessään eläkkeelle ja luovuttaessa paikan jatkajalleen.
 Kirjattiin Työvaliokunnan 2/2016 päätös Vapepan 53. jäsenjärjestöstä, Työväen
Retkeilyliitosta, Keskustoimikunnan hyväksymäksi.

§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.
LIITTEET
1. Toimintasuunnitelma 2017 (17.11.2016)
2. Toimintakalenteri 2017
3. Talousarvio 2017 (17.11.2016)
4. Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa esitys
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